
                    รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                        ครั้งที่ 7/2550 
                           วันอังคารที่  10  เมษายน  2550 
         ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตล่ิงชัน 

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

ผูมาประชุม 
   1.  รศ.ดร.วิวฒันชัย   อัตถากร  อธิการบด ี            ประธานที่ประชุม 

   2.  รศ.วิโชค  มุกดามณ ี   รองอธิการบดีฝายบริหาร     

   3.  รศ.ดร.วิสาข   จัติวัตร                     รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

   4.  อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

   5.  รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม         

   6.  ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย 

     และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

   7.  อ.ดร.สุวัฒน   ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร   

   8.  อ.ปญญา   วิจินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ      

   9.  รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

 10.  รศ.ชินศักดิ์  ตัณฑิกุล   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร         

 11.  ผศ.วัฒนพันธุ  ครุฑะเสน                    คณบดีคณะมณัฑนศิลป 

 12.  ผศ.ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ รักษาราชการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร 

 13.  รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร  

 14.  ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

 15.  รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

 16.  ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 17.  อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

 18.  รศ.ดร.วิชยั  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร          

 19.  ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนนัท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   

 20.  อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 21.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    

 22.  ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ  

 23.  อ.อติวรรธน  วิรุฬหเพชร  รองผูอํานวยการ 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง     

 24.  รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบตุร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 25.  ผศ.สน  สีมาตรัง   ผูอํานวยการหอศลิป          
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 26.  ผศ.วันชัย  ลีลากวีวงศ  ประธานสภาคณาจารย 
    

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference 

   1.  อ.สกุล   บุณยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา    

   2.  ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บวัเวช  รองอธิการบด ี เพชรบุรี                  
 

ผูไมมาประชมุ 
  1.  อ.เจริญ   คัมภีรภาพ   รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญา                    ติดราชการ 

     และภูมิปญญาทองถิ่น 

  2.  ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ                ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร            ไปราชการตางประเทศ 

  3.  ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง              ติดราชการ 
  

เปดประชุมเวลา 11.10 น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  6/2550 
   เมื่อวันอังคารที่  27 มีนาคม 2550 
                                                                                                                                  
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ครั้งที่  6/2550  เมื่อวันอังคารที่  27 มีนาคม 2550 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมตใิหแกไขรายงานการประชมุดังนี้ 

  หนาแรก รายชือ่ผูมาประชมุลําดับที่ 2  ใหแกเปน  “2. รศ.วิโชค  มุกดามณ.ี...”  

  แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว 
 

ระเบียบวาระที่  1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (วาระลับ) 
   ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันอังคารที่  27 มีนาคม 2550 
                                                                                                                                                        
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

(วาระลับ)  ครั้งที่  6/2550  เมื่อวันอังคารที่  27 มีนาคม 2550 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมตรัิบรองรายงานการประชมุคณบดีมหาวิทยาลยัศิลปากร (วาระลับ)  

ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2550 โดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ 
ระเบียบวาระที่  2.1  การปองกันและแกไขการวางระเบดิและขูวาจะวางระเบิด   
   วาระลับ 
 
ระเบียบวาระที่  2.2  การคัดเลอืกบุคลากรเขาศกึษาในสถาบนัอุดมศึกษา  (ระบบ  Admissions) 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหรองศาสตราจารย ดร.วิสาข  จัติวัตร รองอธิการบดี            

ฝายวชิาการ เขารวมการประชมุสามัญทีป่ระชมุอธิการบดีแหงประเทศไทย คร้ังที่ 2/2550 เมื่อวนัเสารที่ 31 มีนาคม 

2550 นั้น  ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยไดพิจารณาองคประกอบของการคัดเลือกบุคลากรเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา  (ระบบ Admissions) ของปการศึกษา 2553  โดยพิจารณาจากผลการสรุปจากที่ประชุม 

Admissions & Assessment Forum  ซึ่งมีขอเสนอดังนี้ 
  Admissions  ป 2553 มีองคประกอบและคาน้ําหนักดงันี้ 
  GPAX    10% 

  O – NET    10 – 30% 

  Aptitude  Test   60 – 80% 

  (General  Aptitude  และ Professional  Aptitude Test) 

  นอกจากนี้ยังเสนอใหระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ใชผลการทดสอบ O – NET เพื่อเปน

กลไกชวยขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ทั้งนี้ ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยไดพิจารณาขอเสนอจากที่ประชุม Admissions  

Assessment & Assessment Forum ประกอบกับผลของการวิจัยเรื่อง การกําหนดน้ําหนักองคประกอบที่

เหมาะสมในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดย รศ.ดร.อารุณี  ออนสวัสดิ์  ซึ่งพบวา  GPA  

มัธยมปลายกับ  GPA กลุมสาระรวมมีความสัมพันธกันเองและมีความซ้ําซอนสูงมากนาจะใชองคประกอบเดียว 

  ดังนั้นที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยจึงไดมีมติใหใชองคประกอบดังตอไปน้ีสําหรับ 

Admissions ป 2553  

  GPAX 

  O – NET 

  Aptitude  Test 

  สําหรับเปอรเซ็นตของแตละองคประกอบ นั้น ที่ประชมุอธกิารบดีแหงประเทศไทยไดมอบหมาย

ใหที่ประชมุ Admissions  &  Assessment  Forum  หาประชามติจากกลุมตาง ๆ เพิม่เติม 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 
มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2.3  คํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปงบประมาณ 
    พ.ศ.2550 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดเสนอคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. และ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน)  (สมศ.) ตอเลขาธิการ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา นั้น 

  ในการนี้ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดแจงความคืบหนาในเรื่องดังกลาวใหที่ประชุม 

ทราบโดยนําเสนอคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2550 ซึ่ง

ประกอบดวย 

1. แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 
มต ิ   ที่ประชุมรับทราบ   

 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมมี 

 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1       การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

  (หลักสูตรฉบบัป พ.ศ.2545) 

 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงหลักสูตร                   

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2545) โดยมีสาระในการปรับปรุง

แกไข  คือ  ขอเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาบังคับจํานวน 2 รายวิชาดังนี้ 

  -  รายวิชา  615331   การถายเทความรอน   3(3-0-6) 

                                  (Heat  Transfer) 

  -  รายวิชา  615432   วิศวกรรมโรงจกัรตนกําลัง   3(3-0-6) 

     (Power  Plant  Engineering) 
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   ทั้งนี้   จะเริ่มใชตั้ งแตภาคการศึกษาตน   ปการศึกษา  2550  เปนตนไป  ซึ่ งที่ประชุม

คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2550 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวิศวกรรมเครือ่งกล (หลักสูตรฉบบัป พ.ศ.2545)  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  

เสนอและเนื่องจากเปนการปรบัปรุงที่ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร  ดังนั้น  จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ

นําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบอํานาจจากสภามหาวิทยาลยัเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.2      การปรับตารางการเรียนการสอนระหวางการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก 
    ฤดูรอน ครั้งที ่24  พ.ศ.2550             
   
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 19/2549 เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2549  ไดพิจารณาเรื่อง              

การปดการเรียนการสอนระหวางการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูรอน ครั้งที่ 24  ซึ่งที่ประชุมได

พิจารณาแลวเห็นวาเนื่องจากอยูในชวงระหวางสอบกลางภาคและหากจะตองปดการเรียนการสอนในชวงวัน

ดังกลาวอาจมีผลกระทบตอการบริหารจัดการเรียนการสอนของคณะวิชาตาง ๆ  ดังนั้น  ที่ประชุมพิจารณาแลว             

มีมติเห็นชอบใหคณะวิชาเปนผูพิจารณาอนุญาตใหนักศึกษาที่จะตองเขาแขงขันและมีหนาที่ปฏิบัติงานในกีฬา

มหาวิทยาลัยโลกฤดูรอนครั้งที่ 24 (พ.ศ.2550) ในระหวางวันที่  8 – 18 สิงหาคม 2550 สามารถเขาแขงขันและ

ปฏิบัติหนาที่โดยไมถือวาเปนการขาดเรียนในชวงเวลาดังกลาวเปนกรณีและเปนรายบุคคลไปน้ัน  

  บัดนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงวา  คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา

มหาวิทยาลัยโลกฤดูรอน  ครั้งที่ 24 พ.ศ.2550  ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธานไดมีมติเมื่อ

วันที่ 6 ธันวาคม 2549  ขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาใหหยุดการเรียนการสอนในระหวาง

วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2550  ซึ่งเปนพิธีเปดการแขงขันและพิธีปดการแขงขันระหวางวันที่ 17 – 18 สิงหาคม  พ.ศ.

2550 และในระหวางการแขงขันจําเปนจะตองขอเชิญนิสิตนักศึกษาเขารวมชมการแขงขันฯ  ตลอดจนรวม             

ใหกําลังใจกับนักกีฬาจากประเทศตาง ๆ ดังนั้น สํานักงานบริหารการจัดการแขงขันฯ จึงขอความอนุเคราะห

มหาวิทยาลัย/สถาบันดังนี้ 

  1.  พิจารณาประกาศหยุดการเรียนการสอนระหวางวันที่ 7 – 8  สิงหาคม 2550 และ             

17 – 1 8 สิงหาคม 2550 

  2.  ในกรณีที่เห็นควรใหนิสิตนักศึกษามีโอกาสเขามีสวนรวมในการจัดการแขงขันกีฬาไดมากขึ้น  

ขอใหพิจารณาประกาศใหระหวางวันที่ 7 – 18 สิงหาคม 2550 เปนวันหยุด 

  3.  หากไมสามารถประกาศเปนวันหยุดได  ขออนุญาตใหนิสิต นักศึกษา  ทั้งที่เปนอาสาสมัคร  

และนักกีฬาเขามาปฏิบัติหนาที่ไดโดยไมถือเปนการขาดเรียน   

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
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  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความอนุเคราะหตามที่สํานักงานบริหารจัดการแขงขันฯ  เสนอ             

ตามขอ 1  -  ขอ 3 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มมีติเห็นชอบใหความอนุเคราะหตามที่สํานักงานบริหารจัดการแขงขัน

เสนอมาในขอ  3  แลวใหแจงผลการพจิารณาไปยังสํานักงานบริหารจัดการแขงขันฯ  เพื่อพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.3 การลงทะเบียนขามสถาบันและการถายโอนหนวยกิตระหวางสถาบัน 
   สมาชิกของ สออ.ประเทศไทย 
             
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายให รองศาสตราจารยวิสาข  จัติวัตร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

เขารวมประชุมการประชุมสามัญสมาคมสถาบันอุดมศึกษาขั ้นอุดมแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ประจําประเทศไทย  ครั้งที่ 1/2550  เมื่อวันเสารที่ 31 มีนาคม 2550 นั้น ที่ประชุมมีมติมอบหมายใหแตละ

มหาวิทยาลัยพิจารณารายละเอียดของ  (ราง)  ระเบียบสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแหงภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตประจําประเทศไทยเพื่อสงเสริมใหมีการลงทะเบียนขามสถาบันและถายโอนหนวยกิต 

ระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทย  แลวจะไดนําเสนอที่ประชุม ส.อ.อ.ประเทศไทยเพื่อพิจารณาตอไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

   

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหแตละคณะวิชานําเรื ่องดังกลาวเสนอที ่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ  หรือคณะกรรมการบริหารคณะฯ แลวแตกรณีพิจารณาและหากมีขอมูลหรือมี

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมขอใหนําเสนอไปยังรองอธิการบดีฝายวิชาการเพื่อพิจารณากอนแลวใหเสนอที่ประชุม

คณบดีพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.4 โครงการฝกอบรมทางเภสัชศาสตร (นานาชาติ)             
 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2544 เห็นชอบโครงการ            

ฝกอบรมทางเภสัชศาสตร (นานาชาติ)  6 สาขา ไดแก สาขาเภสัชศาสตรชีวภาพ  สาขาเภสัชกรรมคลินิก                    

สาขาเภสัชเคมี  สาขาเภสัชเวท  สาขาเภสัชวิทยาและสาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมไปแลวนั้น 

  บัดนี้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตรคร้ังที่ 4/2550  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2550  

ไดพิจารณาแลว  มีมติยกเลิกโครงการฝกอบรมทางเภสัชศาสตร  (นานาชาติ) 6 สาขา เดิมที่ไดรับความเห็นชอบ             

จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2544  เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2544 และขอปรับปรุงเปน 2 สาขา คือ                    

1) Pharmacy  Practice  2) Pharmaceutical  Sciences เพื่อใหหลักสูตรการฝกอบรมมีลักษณะ Multidiscipline  

และนําไปประยุกตใชไดกวางขวางขึ้นโดยมีระยะเวลาการฝกอบรม 1 ป 
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

   

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้ 

  1.  เห็นชอบใหยกเลิกโครงการฝกอบรมทางเภสัชศาสตร (นานาชาติ) 6 สาขาเดิมที่ไดรับความ

เห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2544   

  2.  เห็นชอบโครงการฝกอบรมทางเภสัชศาสตร (นานาชาติ)  ในสาขา 1. Pharmacy  Practice  

2. Pharmaceutical  Science ตามที่คณะเภสัชศาสตรเสนอ  แลวใหดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.5 ขอใหบรรจุโครงการ “กระบวนการสรางองคความรูเพื่อเฝาระวังมลพิษฟนฟู
   คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมโดยพลัง 3 ประสาน บ ว ร (บาน วัด โรงเรียน)”
   ไวในแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
                         
สรุปเรื่อง 
  ดวย  รองศาสตราจารย ดร.เรณู  เวชรัชตพิมล  หัวหนาโครงการวิจัยโครงการ “กระบวนการ           

สรางองคความรู เพื ่อ เฝาระวังมลพิษ   ฟ นฟูคุณภาพชีว ิตและสิ ่งแวดลอมโดยพลัง  3 ประสาน  บ  ว  ร                 

(บาน วัด  โรงเรียน)”  ไดรับการยืนยันจากมหาวิทยาลัยวาไดสงโครงการ  “กระบวนการสรางองคความรูเพื่อเฝา 

ระวังมลพิษฟนฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมโดยพลัง 3 ประสาน บ ว ร (บาน วัด โรงเรียน)” โดยไดตั้ง

งบประมาณไวในป  พ.ศ.2550  และป พ.ศ.2551  ปละ 6 ลานบาท  ซึ่งขณะนี้โครงการดังกลาวไดรับการอนุมัติ              

ผานคณะรัฐมนตรีแลว  ซึ่งจากการติดตอจากสํานักงบประมาณปรากฏวางบกลางป พ.ศ.2550  ไมมีแลว                   

และถาหากจะทําโครงการดังกลาวจะตองจัดสรรโดยเกลี่ยจากงบประมาณภายในมหาวิทยาลัยและขอใหรีบทํา

งบประมาณป พ.ศ.2551  ผานกองแผนงานภายใตแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง                 

พ.ศ.2550 – 2554 กําหนดระยะเวลาของโครงการ 2 ป  โดยปรับจากป พ.ศ.2550 – 2551 เปน ป พ.ศ.2551 – 2552  

จึงเสนอขอใหบรรจุโครงการดังกลาวไวในแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัยดวย 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

   

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหบรรจุโครงการดังกลาวไวในแผนงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยโดยมอบหมายใหกองแผนงานประสานงานเรื่องดังกลาวกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และสํานักงบประมาณตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.6 การปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับ 
   บัณฑิตศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ 
   บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
             
สรุปเรื่อง 
  ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยไดกําหนดใชขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2542 นั้น เนื่องจากขอบังคับฯ บางขอไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ดังนั้น  บัณฑิตวิทยาลัยโดยมติที่ประชุม

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 จึงเห็นควรใหมีการปรับปรุง               

แกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งงานวินัยและนิติการ                

ไดดําเนินการปรับปรุงขอบังคับดังกลาวแลว   

  ตามรายละเอียดในเอกสาร  (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

   

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... แลวใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
  
ปดประชุมเวลา 11.40 น. 
 
 
 
 
       (นางสาวศุภาวรรณ  ถาวรล้ําเลิศ) 

              ผูจดรายงานการประชุม 

 
รายงานการประชุมฉบับนี้ไดรับรอง 
โดยไมมีการแกไข 


