
                   รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                      ครั้งที่  10/2548 
                         วันอังคารที่  24  พฤษภาคม  2548 
    ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

         --------------------------------- 
 
ผูมาประชุม 
   1.   รศ.ดร.วิวัฒนชัย  อัตถากร  อธิการบด ี   ประธานที่ประชุม 

2.  ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช รองอธิการบด ีเพชรบุรี 
3.  รศ.ดร.วิสาข  จัติวัตร รองอธิการบดีฝายวิชาการ  
4.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร รองอธิการบดีฝายบริหาร 

   5.  อ.สกุล  บณุยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
   6.  ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย   
   7.  รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม   
   8.  อ.ดร.สุวฒัน  ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร 
   9.  รศ.สุรพล  นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 
 10.  ผศ.วาสิฏฐ  อิม่แสงจันทร  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 11.  อ.วัฒนพนัธุ  ครุฑะเสน  คณบดีคณะมณัฑนศิลป 
 12.  อ.จันทิวา  สุรเชษฐพงษ  คณบดคีณะอักษรศาสตร      
 13.  รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร    
 14.  ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 15.  รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
 16.  ผศ.ดร.ปาน   พิมพา   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 17.  อ.ธนาทร  เจียรกุล      คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 
 18.  รศ.ดร.วชิยั  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
 19.  อ.วันชัย  เจือบุญ   ผูชวยคณบดีฝายวางแผน 
     แทนคณบดีคณะวิทยาการจดัการ 
 20.  รศ.ดร.จิราวรรณ  คงคลาย  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 21.  ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
 22.  อ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 23.  อ.สราวุท  ตันณีกุล   รองผูอํานวยการหอศิลปฝายนิทรรศการ 
     รักษาราชการแทนผูอํานวยการหอศิลป 
 24.  ผศ.ดร.บุญศรี  จงเสรีจิตต  ประธานสภาคณาจารย      
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ผูไมมาประชมุ 
  1.  อ.ดร.จิตติมา  อมรพิเชษฐกูล  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ  ติดราชการ 
  2.  อ.เจริญ  คัมภีรภาพ   รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญา ติดราชการ 

 และภูมิปญญาทองถิ่น 
  3.  อ.ดร.ศุภชยั  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ติดราชการ 
  4.  อ.ปญญา  วิจินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรม  ติดราชการ 
      และภาพพิมพ  
  5.  ผศ.ดร.วันชัย  สุทธะนันท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    ติดราชการ 
  6.  อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ติดราชการ 
     และการสื่อสาร    
  7.  ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกลุ  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ  ติดราชการ 
  8.  อ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร  ติดราชการ 
  9.  รศ.วิโชค  มุกดามณ ี   ผูอํานวยการหอศิลป   ติดราชการ 
         
เปดประชุมเวลา  10.20  น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  9/2548 
   เมื่อวันอังคารที่  10  พฤษภาคม  2548 
 
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ครั้งที่  9/2548  เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2548 
 
มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมตใิหแกไขรายงานการประชมุดังนี้  
  หนา 5  บรรทัดที่ 7 – 8  ใหตัดขอความวา   “(จากโรงเรียน)”  ออก  
  แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว 
  อนึ่ง  สําหรับรายงานการประชมุ  (วาระลับ)  ที่ประชุมมีมติใหแกไขดังนี้ 
  หนาแรกวาระที่  4.9  ใหแกเปน   “.....พธิีพระราชทานปริญญาบัตร”  ทุกแหง 
  แลวรับรองรายงานการประชุม  (วาระลับ)  ตามที่ไดแกไขแลว 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ   
ระเบียบวาระที่  2.1  ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา 
 

สรุปเรื่อง 
  ดวยมีคณะวิชาตาง ๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย           
ปการศึกษา 2547 ดังนี้ 

1. คณะโบราณคดีประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 
2547 ในรายวิชา 320  203  Ethnology  of  Mainland Southeast  Asia  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย                  
ซึ่งไดเวียนขอความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2548 แลว 

2.  คณะวิทยาการจัดการประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา  ภาคการศึกษาปลาย               
ปการศึกษา 2547 ในรายวิชา 761  311  ภาวะผูนํา  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย  ซึ่งไดเวียนขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่  8/2548  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2548 แลว 

ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา 
ดังกลาวแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 
 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.2  บันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย 
   ศิลปากรและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรองคกร 
   ปกครองสวนทองถิ่น 
 

สรุปเรื่อง 
  ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยศิลปากรไดตระหนักถึงความสําคัญใน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   เพือ่เตรียมความพรอมรองรับนโยบายการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่นที่เกิดขึ้นตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลและดวยเจตนารมณที่         
เห็นพองตองกันจึงไดจัดทําโครงการความรวมมือทางวิชาการและการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นซึ่งจะเปนประโยชนโดยตรงตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอบสนองนโยบายรัฐบาลและความตองการของชุมชนในทองถิ่นให
เกิดประโยชนสูงสุด  พรอมนี้จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย 
ศิลปากรและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในหลักสูตร
ตอไปน้ี 
 

  1.  หลักสูตรเจาหนาที่พัฒนาชุมชน  ระยะเวลาการฝกอบรม 2 สัปดาห (12 วัน) สถานที่
ฝกอบรมศูนยฝกอบรมของวิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม คาใชจายในการ
ลงทะเบียนฝกอบรมคนละ 12,000 บาท 
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  2.  หลักสูตรเจาพนักงานพฒันาชมุชน ระยะเวลาการฝกอบรม 2  สัปดาห (12 วัน)  สถานที่
ฝกอบรมศูนยฝกอบรมของวิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลยัศิลปากร หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสมคาใชจายในการ
ลงทะเบียนฝกอบรมคนละ 12,000 บาท 
  3.  หลักสูตรนักพัฒนาชมุชน ระยะเวลาการฝกอบรม 4 สัปดาห (26 วัน)  สถานที่ฝกอบรมศูนย
ฝกอบรมของวิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม คาใชจายในการลงทะเบียน
ฝกอบรมคนละ 26,000 บาท 
  4.  หลักสูตรนักสังคมสงเคราะห ระยะเวลาการฝกอบรม 4 สัปดาห (26 วัน) สถานที่ฝกอบรม
ศูนยฝกอบรมของวิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม คาใชจายในการ
ลงทะเบียนฝกอบรมคนละ 26,000 บาท 
  5.  หลักสูตรบุคลากร ระยะเวลาการฝกอบรม 4 สัปดาห (26 วัน) สถานที่ฝกอบรมศูนย
ฝกอบรมของวทิยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม คาใชจายในการลงทะเบียน
ฝกอบรมคนละ 26,000 บาท 
  ทั้งนี้  จะเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ.2548  เปนตนไป  

อธิการบดีไดลงนามในบันทึกขอตกลงทางวิชาการดังกลาวแลว เมื่อวันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 
2548 ณ หองประชุมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง 
มหาดไทย  (นายสมชาย  สุนทรวัฒน)  เปนประธานในพิธี 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 
 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.3  ศูนยประสานงานการบูรณาการความรูของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อพัฒนา
   จังหวัดและกลุมจังหวัด  (ศส.ศ.จ.) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวย อาจารย ดร.สุวัฒน ทาสุคนธ รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ไดแจงให           
ที่ประชุมทราบวา 

สืบเนื่องจากสถาบันคลังสมองของชาติภายใตมูลนิธิสงเสริมทบวงมหาวิทยาลัยรวมกับ
กระทรวงมหาดไทยและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ไดจัดประชุมและลงนาม
ขอตกลงโครงการความรวมมือระหวางจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันตก 8 จังหวัดกับสถาบันอุดมศึกษา 11 แหง 
เพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  ภายหลังการลงนามไดมีการกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา        
ที่มีวิทยาเขตจัดตั้ง Strategic Unit และผูประสานงานอยูที่วิทยาเขต  ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรไดแตงตั้ง          
รองอธิการบด ี  พระราชวังสนามจันทร  เปนผูประสานงาน  ภายใตชื่อ  “ศูนยประสานงานการบูรณาการความรู
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด”  (ศส.ศ.จ.)  และไดแตงตั้งผูบริหารระดับสูงของ
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มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตตาง ๆ  เปนคณะทํางาน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทาํหนาที่เปนศูนยประสานความ
รวมมือระหวางคณะวิชา/หนวยงานกับจังหวัดในภูมิภาคตะวันตก 8 จังหวัด (ประกอบดวย จังหวัดนครปฐม 
ราชบุรี  สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมทุรสงคราม และประจวบคีรีขนัธ)  เพื่อใหมหาวิทยาลัย           
ไดมีสวนรวมในการพัฒนาจังหวัดอยางบูรณาการตามศักยภาพและความพรอมและปฏิบัติภารกิจหลัก คือ             
การผลิตบัณฑิต  การวิจัยและพัฒนา การใหบริการทางวชิาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยางสอดคลอง
กับการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ภูมิภาคโดยสถาบันคลังสมองของชาติรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.)  ไดจัดประชุมเตรียมความพรอมเพื่อจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันตก 
ระหวางวันที่ 7 – 8 มีนาคม  2548  ซึ่งที่ประชมุไดแบงเปน  4 กลุมตามยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด  ดังนี้ 

-  กลุมยุทธศาสตรการเกษตร 
- กลุมยุทธศาสตรการทองเที่ยว  :  มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนสถาบันหลักในการประชุมและ

     เปนผูประสานงานในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคตะวันตก   
     (พ.ศ.2549 – พ.ศ.2552)   

-  กลุมยุทธศาสตรคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 
-  กลุมยุทธศาสตรอุตสาหกรรม 
ในสวนของมหาวิทยาลัยศิลปากรไดดําเนินการประสานงาน/จัดอบรมดังตอไปน้ี  
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง  การพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรผูผลิตอาหารสินคา  

                  OTOP  ใหไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย  เมือ่วนัศุกรที่ 13 พฤษภาคม 2548  
-  จัดอบรมตามโครงการพัฒนาความรูในองคกรภาครัฐจังหวัดนครปฐมใน 4 หลักสูตรคือ 

   1.  หลักสูตร  E – Government   และ  E - Province   
   2.  หลักสูตรการวางระบบเชือ่มโยงเครือขายสารสนเทศภูมิศาสตร  (Network  GIS) 
   3.  หลักสูตรการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายในการบริหารงานแบบ 
                    บูรณาการ   (Internet) 
   4.  หลักสูตรการติดตามและประเมินผลโครงการแบบบูรณาการ 

-  ประสานงานกับคณะวิชา/หนวยงานในการจัดทําคําของบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ 
งบกลางป พ.ศ.2548 และงบประมาณ พ.ศ.2549 

-  จัดโครงการ  “ศิลปากรพบประชาชน”  ในวันจันทรที่ 18 กรกฎาคม 2548 เพื่อใหบริการ
คําปรึกษาในดานผลิตภัณฑ  บรรจุภัณฑและบริหารจัดการในเชิงธุรกิจแกประชาชนผูสนใจซึ่งไดมารวมพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรปการศึกษา 2547  เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 
 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2.4  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2548 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม   ปการศึกษา  2548 
ระหวางวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2548  โดยแยกจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาตามวิทยาเขต  ดังนี้ 

-  วังทาพระ      ณ หอประชุม   วังทาพระ 
-  วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร  ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
-  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ณ ลานใตอาคารเรียนรวม  นั้น 
ในการนี้อาจารยสกุล  บุณยทัต  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาไดเรียนเชิญผูบริหาร/คณบดี/ 

ผูอํานวยการศูนย  สถาบัน  สํานัก  เขารวมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  ปการศึกษา 2548 โดยพรอมเพรียงกัน 
จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 
 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.5   ที่ปรึกษา  ผูชํานาญการในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดลอม 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ดวยคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สภาผูแทนราษฎร  ไดเรียนเชิญ อาจารยเจริญ  คัมภีรภาพ  รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น เปนที่ปรึกษา ผูชํานาญการในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม             
สภาผูแทนราษฎร นั้น  มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความยินดีและไมขัดของที่จะอนุญาตให  อาจารยเจริญ  คัมภีรภาพ   
ไปทําหนาที่ดังกลาว 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 
 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมม ี
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ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ 
   ระบบคอมพิวเตอร  (หลักสตูรใหม)  ฉบบัป พ.ศ.2548  
 
สรุปเรื่อง 

 ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอเปดสอนหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร (หลักสูตรใหม) ฉบับป             
พ.ศ.2548 โดยขอบรรจุแผนสาขาวิชาในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 – 2549)   
และกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2548 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการได
พิจารณาใหความเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548   

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา  เห็นควรใหคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ไปทบทวนความพรอมในการเปดหลักสูตรเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ตลอดจนใหหารือเกี่ยวกับวิชาที่
ซ้ําซอนกับคณะวิทยาศาสตรดวย 
 
ระเบียบวาระที่ 4.2  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม              
   (หลักสูตรใหม)  ฉบับป พ.ศ.2548 
 
สรุปเรื่อง 
 

 ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอเปดสอนหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548 โดย        
ขอบรรจุแผนสาขาวิชาในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 – 2549) และกําหนด        
เปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2548 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการไดพิจารณาให
ความเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 28 เมษายน  2548   

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
    
 

มต ิ  ที่ประชมุพจิารณาแลวเห็นวา  เห็นควรใหมีการทบทวนในเรื่องของอัตรากําลังในหลักสูตรที่เปดสอน 
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ระเบียบวาระที่ 4.3  การเปลี่ยนแปลงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ
   กลั่นกรองเพื่อเสนอชื่อบุคคลผูทําคุณประโยชน  ผูมีอุปการคุณและ 
   ผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 673/2547 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 แตงตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอชื่อบุคคลผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณและผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย 
ศิลปากร  โดยมีวาระการปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่ 25 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2549 นั้น 
  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงตําแหนงประธาน
กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการชุดดังกลาว ดังนี้ 
  ลําดับที่ 1  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
                  (เนื่องจากในปจจบุันไมมีผูบริหารดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ) 
                          ลําดับที ่3  รองอธิการบดีวทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร กรรมการ 

     เปน  รองอธกิารบดี  พระราชวังสนามจันทร  กรรมการ   
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงตําแหนงในลําดับที่ 1 และลําดับที่ 3 ของ
คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอชื่อบุคคลผูทําคุณประโยชน   ผูมีอุปการคุณและผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหเปล่ียนแปลงตําแหนงในลําดับที่ 1 และลําดับที่ 3 ของ
คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอชื่อบุคคลผูทําคุณประโยชน  ผูมีอุปการคุณและผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ดังนี้ 
  ลําดับที่ 1 เปน  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  ประธานกรรมการ 
  ลําดับที่ 3 เปน  รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร   กรรมการ 
  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.4  การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินการจัดงาน 

   วันศิลป  พีระศรี  ประจาํป 2548 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ดวยมหาวิทยาลัยศิลปากรจะจัดงานวันศิลป  พีระศรี  ประจําป 2548 ในวันพฤหัสบดีที่ 15  
กันยายน 2548 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงานการจัดงานวันศิลป  พีระศรี ประจาํป 2548 
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในรายชื่อตาม (ราง) คําส่ัง การแตงตั้งคณะกรรมการ 

อํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงานการจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจาํป 2548 แลวจะไดนําเสนออธิการบดี         
ลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป   
 
มต ิ  ที่ประชมุพจิารณาแลว มมีติใหความเห็นชอบในรายชือ่ตาม (ราง) คําส่ัง การแตงตั้งคณะกรรมการ 
อํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงานการจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป 2548 แลวใหนําเสนอ
อธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.5  การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนประกนัภัยอุบัติเหตรุถยนต 
 
สรุปเรื่อง 
 

 ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 694/2546 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2546  แตงตั้งคณะกรรมการ 
กองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต  โดยมีวาระการปฏิบัติหนาที่ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2548 นั้น บัดนี้ ใกล         
จะหมดวาระการปฏิบัติหนาที่แลว 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต  (ชุดใหม)  
แลวจะไดนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปนี้เปน
คณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต  (ชุดใหม)  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป 
  1.  รองอธิการบดีฝายบริหาร   ประธานกรรมการ 
  2.  รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร  กรรมการ 
  3.  รองอธิการบดี  เพชรบุรี    กรรมการ 
  4.  ผูชวยศาสตราจารย วาสิฏฐ  อิม่แสงจันทร กรรมการ 
  5.  รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล กรรมการ 
  6.  นายสหรัฐ  มณีจันทร    กรรมการและเลขานุการ 
  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.6  การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 
 

 ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 619/2546 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2546 แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการปฏิบัติหนาที่ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2548 นั้น 
บัดนี้ใกลจะหมดวาระการปฏิบัติหนาที่แลว 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร              
(ชุดใหม)  แลวจะไดนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปนี้เปน
คณะกรรมการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร  (ชุดใหม)  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป 
  1.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ    ประธานกรรมการ 
  2.  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  กรรมการ 
       ผูแทนกลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
  3.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร    กรรมการ 
                   ผูแทนกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  
  4.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
       ผูแทนกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ 
  5.  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการและเลขานุการ 
  6.  เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.7 การตรวจสอบความถูกตองของสําเนาวุฒิการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
 

 ตามหนังสือสถาบันนิสิตที่ นน 005/2548 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 ไดขอใหมหาวิทยาลัย
ศิลปากรตรวจสอบความถูกตองของสําเนาวุฒิการศึกษารายนางสาวนุชจรี  ฤกษสมพงศ  ซึ่งประกอบดวยใบ
ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  of  Arts)  และหนังสือรับรองการเปนนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  คณะอักษรศาสตร นั้น ในการนี้งานทะเบียนและสถิติวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทรไดตรวจสอบแลวปรากฏวา หนังสือสําคัญแสดงวุฒิการศึกษาดังกลาวไมใชเอกสารที่ออก 
โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องจากไดมีการแกไขขอความบางสวนในเอกสารสําคัญทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการประจาํบัณฑิตวิทยาลัยไดพิจารณาตามขอเท็จจริงเห็นวา นางสาวนุชจรี  ฤกษสมพงษ  
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กระทําไปโดยรูเทาไมถึงการณ  เนื่องจากมีความจาํเปนตองการหางานทําเพื่อใหมีรายไดมาชวยเหลือครอบครัว 
ซึ่งมีบิดาที่ปวยเปนมะเร็งลําไสใหญและมารดามีโรคประจําตัวอยูประกอบกับ นางสาวนุชจรี ฤกษสมพงศ  
ไดมีหนังสือสารภาพผิดมายังมหาวิทยาลัยศลิปากร  คณะกรรมการประจาํบัณฑิตวิทยาลัยไดพิจารณาแลว  จึงให
ดําเนินการลงโทษภาคทัณฑ  นางสาวนุชจรี  ฤกษสมพงศ  ฐานปลอมแปลงเอกสารทางราชการ 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบความถูกตองของสําเนาวุฒิการศึกษาราย          
นางสาวนุชจรี  ฤกษสมพงศ   
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแจงสถาบันนิสิตไปตามขอเท็จจริงรวมทั้งแจงดวยวา มหาวทิยาลัย 
ใหดําเนินการทางวินัยและไดลงโทษทางวินัยแก  นางสาวนชุจรี  ฤกษสมพงศ  แลว 
 
ระเบียบวาระที่ 4.8  โครงการจัดตัง้ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดเสนอโครงการจัดตั้งภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร         
ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการประชุมครั้งที่ 
5/2548  เมื่อวนัอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2548 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
คอมพิวเตอร  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร  แลวจะไดนําเสนอ            
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มมีติใหชะลอไวกอน  เนื่องจากเปนหนวยงานที่อาจมีความซ้ําซอนกับ
คณะวิทยาศาสตร ประกอบกับมหาวิทยาลยัมีทรัพยากรทางการศึกษาคอนขางจํากัด ที่ประชุมจึงมอบหมายให
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหารือกับคณบดีคณะวิทยาศาสตรในเรื่องดังกลาว                  
โดยใหคํานึงถึงการใชประโยชนทรัพยากรทางการศึกษารวมกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดอันจะยังประโยชนตอการ 
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  งบประมาณและอาคารสถานที่  โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจารยผูสอน ครุภัณฑที่
มีราคาสูง  วัสดุส้ินเปลือง  หองปฏิบัติการ  เปนตน  แลวใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีพจิารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.9  การแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลยัศิลปากร
   ประจําป  2548 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ดวยใกลจะถึงกําหนดการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรแลว ฉะนั้น 
เพื่อใหการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรประจําป 2548 ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2548 
ดําเนินไปดวยความเรียบรอยจึงเห็นควรเสนอที่ประชมุพจิารณาแตงตั้งคณะกรรมการจดังานวันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําป  2548   
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในรายชื่อตาม (ราง) คําสั่งการแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการและคณะกรรมการดําเนินการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรประจาํป  2548  แลวจะ
ไดนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป   

 
มต ิ  ที่ประชมุพจิารณาแลว  มีมตใิหความเห็นชอบในรายชือ่ตาม (ราง) คําส่ังการแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการและคณะกรรมการดําเนินการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรประจําป  2548  
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป   
 
ระเบียบวาระที่ 4.10  ขออนุมัติจายคาตอบแทนใหที่ปรึกษาคณบดีซึ่งเปนบคุคลภายนอก 
   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรขอถอนเรื่อง 
 
ระเบียบวาระที่ 4.11  การจัดการเรยีนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
 
สรุปเรื่อง 
 

 ตามมติที่ประชมุคณบดีคร้ังที่ 4/2546 เมื่ออังคารที่ 18 กุมภาพันธ 2546  ไดใหความเห็นชอบ
แนวทางการกําหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยศิลปากรแลวนั้น แตเนื่องจากใน
ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดมีจํานวนวิทยาเขตเพิ่มขึ้น มีคณะวิชาเพิ่มขึ้น เปนผลใหจํานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
อยางรวดเร็วและลักษณะการจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปจึงตางไปจากเดิมซึ่งจะเห็นไดจากการที่มีบางคณะวิชา
เสนอขอจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปดังนี้ 
  -  คณะเภสัชศาสตรไดเสนอขอดําเนินการจัดการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตร  
                           ศึกษาของคณะฯ 
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  -  คณะมัณฑนศิลปไดเสนอขอดําเนินการจัดการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแกนักศึกษาชั้นปที่ 1   
                             ณ วังทาพระ ตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไปจํานวน 7 รายวิชาซึ่งประกอบดวย 
   -  080  176  ภาษาและการสือ่สาร 
   -  080  177  ภาษาอังกฤษ 1   
   -  080  178  ภาษาอังกฤษ 2 
   -  080  155  คณิตศาสตรสําหรับนักออกแบบ 
   -  080  145  การจัดการทั่วไป 
   -  360  109  ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะและการออกแบบ 1 
   -  360  110  ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะและการออกแบบ 2 
  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2548              
ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นสมควรใหมหาวิทยาลัยพิจารณาวาจะยังคงนโยบายเดิมหรือจะปรับนโยบายการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหคณะเภสัชศาสตรดําเนินการจัดการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษในหลักสูตรศึกษาของคณะฯ และเห็นชอบใหคณะมัณฑนศิลปดําเนินการจัดการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปจํานวน 7 รายวิชาตามที่เสนอ  สําหรับในอนาคตอาจจะมีการปรับเปล่ียนนโยบายการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป  (ใหม)  เพื่อใหสอดคลองกับศักยภาพความพรอมและสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.12  คณะมัณฑนศิลปขอทบทวนการจัดสรรเงินรายไดจากคาลงทะเบียน 
   วิชาศึกษาทั่วไป 
 
สรุปเรื่อง 
  เนื่องจากการสัมมนาคณาจารยคณะมัณฑนศิลปไดมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ของคณะมัณฑนศิลประหวางวังทาพระและพระราชวังสนามจันทร  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให คณะมัณฑนศิลป 
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทั้งที่วังทาพระและพระราชวังสนามจันทรโดย
มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 ไดมีโอกาสพบปะและรวมกิจกรรมตาง ๆ กับนักศึกษารุนพี่ตั้งแตเริ่มเขา
ศึกษาและเพื่อความสะดวกและคลองตัวในการจัดตารางสอนและหองเรียนของคณะมัณฑนศิลปและมหาวิทยาลัย 
  ดังนั้น  คณะมัณฑนศิลปจึงเสนอขอเปนผูดําเนินการจัดการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแกนักศึกษา        
ชั้นปที่ 1  ตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไปจํานวน 7 รายวิชาซึ่งประกอบดวย 
  -  080  176  ภาษาและการสือ่สาร 
  -  080  177  ภาษาอังกฤษ 1 
  -  080  178  ภาษาอังกฤษ 2 
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  -  080  155  คณิตศาสตรสําหรับนักออกแบบ 
  -  080  145  การจัดการทั่วไป 
  -  360  109  ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะและการออกแบบ 1 
  -  360  110  ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะและการออกแบบ 2 
  ทั้งนี้  ปจจุบันการจัดสรรเงินรายไดจากคาลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป วังทาพระ อยูในความดูแล 
ของคณะกรรมการวิชาศึกษาท่ัวไป  กองบริการการศึกษา  ในการนี้คณะมัณฑนศิลปจึงขอทบทวนการจัดสรร 
เงินรายไดจากรายวิชาศึกษาทั่วไปดังกลาวแกคณะผูจัดการศึกษา  เพือ่ประโยชนทางการศึกษาและความคลองตัว
ของหนวยงานผูจัดเชนเดียวกับการจัดการศกึษาวิชาศึกษาทั่วไปของคณะวิชาที่พระราชวงัสนามจันทร 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหคณะมัณฑนศิลปเปนผูบริหารจัดการเงินรายไดจาก 
คาลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 7 รายวิชาตามที่เสนอ  ทั้งนี้ตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป สําหรับ      
ในอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหาร/การจัดสรรเงินรายไดจากคาลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป 
(ใหม)  เพื่อใหสอดคลองกับศักยภาพความพรอมและสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.13  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง  การฝกซอมเขารบัพระราชทาน 
   ปริญญาบัตรประจําปการศกึษา 2547  
 
สรุปเรื่อง 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันจันทรที่ 18 กรกฎาคม 
2548 เวลา 14.00 น. ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  จังหวัดนครปฐม  เพือ่ความเปนระเบียบและความถูกตองและเปนไปดวยความ
เรียบรอยในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 
  ในการนี้กองกิจการนักศึกษาจงึเสนอ  (ราง)  ประกาศมหาวทิยาลัยศิลปากร   เร่ือง  การฝกซอม
เขารับพระราชทานปริญญาบตัรประจําปการศึกษา 2547  ใหที่ประชุมพจิารณา 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหปรับวันฝกซอมเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจําปการศึกษา 2547 (ใหม)  โดยใหมีการฝกซอมยอยและการฝกซอมใหญเปนเวลา 2 วัน ดังนี้ 

- วันศุกรที่ 15 กรกฎาคม 2548 เปนวันฝกซอมยอย ดังนี้ 
       -  เฉพาะคณะวิชาของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรและวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี      
          ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
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       -  เฉพาะคณะวิชาของวังทาพระ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 
-     วันเสารที่ 16 กรกฎาคม 2548 เปนวันฝกซอมใหญ  (รวมทุกคณะวิชา)                                 
       ณ  ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 

ปดประชุมเวลา  14.10  น. 
  
 
 
 
           (นางสาวศุภาวรรณ  ถาวรล้ําเลิศ) 
                  ผูจดรายงานการประชุม 
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