รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 10/2548
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2548
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
--------------------------------ผูมาประชุม
1. รศ.ดร.วิวัฒนชัย อัตถากร
2. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
3. รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร
4. รศ.ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร
5. อ.สกุล บุณยทัต
6. ผศ.สาทิศ ชูแสง
7. รศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ
8. อ.ดร.สุวฒ
ั น ทาสุคนธ
9. รศ.สุรพล นาถะพินธุ
10. ผศ.วาสิฏฐ อิม่ แสงจันทร
11. อ.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน
12. อ.จันทิวา สุรเชษฐพงษ
13. รศ.คณิต เขียววิชัย
14. ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ
15. รศ.ดร.สินธุชัย แกวกิติชยั
16. ผศ.ดร.ปาน พิมพา
17. อ.ธนาทร เจียรกุล
18. รศ.ดร.วิชยั กอประดิษฐสกุล
19. อ.วันชัย เจือบุญ
20.
21.
22.
23.

รศ.ดร.จิราวรรณ คงคลาย
ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี
อ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร
อ.สราวุท ตันณีกุล

24. ผศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
รองอธิการบดีฝา ยบริหาร
รองอธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยวางแผนและวิจัย
รองอธิการบดีฝา ยศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
ผูชวยคณบดีฝายวางแผน
แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผูอํานวยการหอศิลปฝายนิทรรศการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการหอศิลป
ประธานสภาคณาจารย

2

ผูไมมาประชุม
1. อ.ดร.จิตติมา อมรพิเชษฐกูล
2. อ.เจริญ คัมภีรภาพ
3. อ.ดร.ศุภชัย ศุภลักษณนารี
4. อ.ปญญา วิจินธนสาร
5. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท
6. อ.ชัยชาญ ถาวรเวช
7. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกลุ
8. อ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ
9. รศ.วิโชค มุกดามณี

ติดราชการ
รองอธิการบดีฝา ยวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดีฝา ยทรัพยสินทางปญญา
ติดราชการ
และภูมิปญญาทองถิ่น
รองอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพการศึกษา ติดราชการ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรม
ติดราชการ
และภาพพิมพ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ติดราชการ
ติดราชการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ติดราชการ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ติดราชการ
ผูอํานวยการหอศิลป
ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 10.20 น.
เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2548
เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2548

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2548
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุมดังนี้
หนา 5 บรรทัดที่ 7 – 8 ใหตัดขอความวา “(จากโรงเรียน)” ออก
แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว
อนึ่ง สําหรับรายงานการประชุม (วาระลับ) ที่ประชุมมีมติใหแกไขดังนี้
หนาแรกวาระที่ 4.9 ใหแกเปน “.....พิธีพระราชทานปริญญาบัตร” ทุกแหง
แลวรับรองรายงานการประชุม (วาระลับ) ตามที่ไดแกไขแลว
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ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพือ่ ทราบ
ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ด ว ยมี ค ณะวิ ช าต า ง ๆ ประสงค ข อแก ไ ขค า ระดั บ ผลการศึ ก ษา ภาคการศึ ก ษาปลาย
ปการศึกษา 2547 ดังนี้
1. คณะโบราณคดีประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา
2547 ในรายวิชา 320 203 Ethnology of Mainland Southeast Asia ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย
ซึ่งไดเวียนขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2548 แลว
2. คณะวิ ท ยาการจั ด การประสงค ข อแก ไ ขค า ระดั บ ผลการศึ ก ษา ภาคการศึ ก ษาปลาย
ปการศึกษา 2547 ในรายวิชา 761 311 ภาวะผูนํา ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย ซึ่งไดเวียนขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2548 แลว
ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา
ดังกลาวแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2

บันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

สรุปเรื่อง
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยศิลปากรไดตระหนักถึงความสําคัญใน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพือ่ เตรียมความพรอมรองรับนโยบายการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่นที่เกิดขึ้นตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลและดวยเจตนารมณที่
เห็นพองตองกันจึงไดจัดทําโครงการความรวมมือทางวิชาการและการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรขององค ก ร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ซึ่ ง จะเป น ประโยชน โ ดยตรงต อ การบริ ห ารงานขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอบสนองนโยบายรัฐบาลและความตองการของชุมชนในทองถิ่นให
เกิดประโยชนสูงสุด พรอมนี้จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในหลักสูตร
ตอไปนี้
1. หลักสูตรเจาหนาที่พัฒนาชุมชน ระยะเวลาการฝกอบรม 2 สัปดาห (12 วัน) สถานที่
ฝกอบรมศูนยฝกอบรมของวิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม คาใชจายในการ
ลงทะเบียนฝกอบรมคนละ 12,000 บาท
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2. หลักสูตรเจาพนักงานพัฒนาชุมชน ระยะเวลาการฝกอบรม 2 สัปดาห (12 วัน) สถานที่
ฝกอบรมศูนยฝกอบรมของวิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสมคาใชจายในการ
ลงทะเบียนฝกอบรมคนละ 12,000 บาท
3. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 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
ฝกอบรมของวิทยาเขตเพชรบุรี 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
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.3

ศูนยประสานงานการบูรณาการความรูของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัด (ศส.ศ.จ.)

สรุปเรื่อง
ดวย อาจารย ดร.สุวัฒ น ทาสุคนธ รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ไดแจงให
ที่ประชุมทราบวา
สื บ เนื่ อ งจากสถาบั น คลั ง สมองของชาติ ภ ายใต มู ล นิ ธิ ส ง เสริ ม ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ร ว มกั บ
กระทรวงมหาดไทยและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ไดจัดประชุมและลงนาม
ขอตกลงโครงการความรวมมือระหวางจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันตก 8 จังหวัดกับสถาบันอุดมศึกษา 11 แหง
เพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ภายหลังการลงนามไดมีการกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีวิทยาเขตจัดตั้ง Strategic Unit และผูประสานงานอยูที่วิทยาเขต ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรไดแตงตั้ง
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร เปนผูประสานงาน ภายใตชื่อ “ศูนยประสานงานการบูรณาการความรู
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด” (ศส.ศ.จ.) และไดแตงตั้งผูบริหารระดับสูงของ
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มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตตาง ๆ เปนคณะทํางาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําหนาที่เปนศูนยประสานความ
รวมมือระหวางคณะวิชา/หนวยงานกับจังหวัดในภูมิภาคตะวันตก 8 จังหวัด (ประกอบดวย จังหวัดนครปฐม
ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขนั ธ) เพื่อใหมหาวิทยาลัย
ไดมีสวนรวมในการพัฒนาจังหวัดอยางบูรณาการตามศักยภาพและความพรอมและปฏิบัติภารกิจหลัก คือ
การผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา การใหบริการทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยางสอดคลอง
กับการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ภูมิภาคโดยสถาบันคลังสมองของชาติรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.) ไดจัดประชุมเตรียมความพรอมเพื่อจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันตก
ระหวางวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2548 ซึ่งที่ประชุมไดแบงเปน 4 กลุมตามยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด ดังนี้
- กลุมยุทธศาสตรการเกษตร
- กลุมยุทธศาสตรการทองเที่ยว : มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนสถาบันหลักในการประชุมและ
เปนผูประสานงานในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคตะวันตก
(พ.ศ.2549 – พ.ศ.2552)
- กลุมยุทธศาสตรคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
- กลุมยุทธศาสตรอุตสาหกรรม
ในสวนของมหาวิทยาลัยศิลปากรไดดําเนินการประสานงาน/จัดอบรมดังตอไปนี้
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรผูผลิตอาหารสินคา
OTOP ใหไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย เมือ่ วันศุกรที่ 13 พฤษภาคม 2548
- จัดอบรมตามโครงการพัฒนาความรูในองคกรภาครัฐจังหวัดนครปฐมใน 4 หลักสูตรคือ
1. หลักสูตร E – Government และ E - Province
2. หลักสูตรการวางระบบเชือ่ มโยงเครือขายสารสนเทศภูมิศาสตร (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
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2.4

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2548

สรุปเรื่อง
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรกํา หนดการปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม ป ก ารศึ ก ษา 2548
ระหวางวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2548 โดยแยกจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาตามวิทยาเขต ดังนี้
- วังทาพระ
ณ หอประชุม วังทาพระ
- วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
- วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ณ ลานใตอาคารเรียนรวม นั้น
ในการนี้อาจารยสกุล บุณยทัต รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาไดเรียนเชิญผูบริหาร/คณบดี/
ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก เขารวมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2548 โดยพรอมเพรียงกัน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5

ที่ปรึกษา ผูชํานาญการในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

สรุปเรื่อง
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ดวยคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สภาผูแทนราษฎร ไดเรียนเชิญ อาจารยเจริญ คัมภีรภาพ รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญาและภูมิ
ป ญ ญาท อ งถิ่ น เป น ที่ ป รึ ก ษา ผู ชํา นาญการในคณะกรรมาธิ ก ารทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
สภาผูแทนราษฎร นั้น มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความยินดีและไมขัดของที่จะอนุญาตให อาจารยเจริญ คัมภีรภาพ
ไปทําหนาที่ดังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
ระบบคอมพิวเตอร (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548

สรุปเรื่อง
ด ว ยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค ข อเป ด สอนหลั ก สู ต ร
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
ด ว ยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค ข อเป ด สอนหลั ก สู ต ร
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
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา เห็นควรใหมีการทบทวนในเรื่องของอัตรากําลังในหลักสูตรที่เปดสอน
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ระเบียบวาระที่ 4.3

การเปลี่ยนแปลงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ
กลั่นกรองเพื่ อ เสนอชื่ อ บุ ค คลผู ทํา คุ ณ ประโยชน ผู มี อุ ป การคุ ณ และ
ผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 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
(เนื่องจากในปจจุบันไมมีผบู ริหารดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝา ยกิจการพิเศษ)
ลําดับที่ 3 รองอธิการบดีวทิ ยาเขตพระราชวังสนามจันทร
กรรมการ
เปน รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
กรรมการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการเปลี่ ย นแปลงตํ า แหน ง ในลํ า ดั บ ที่ 1 และลํ า ดั บ ที่ 3 ของ
คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอชื่อบุคคลผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณและผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงตําแหนงในลําดับที่ 1 และลําดับที่ 3 ของ
คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอชื่อบุคคลผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณและผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ดังนี้
ลําดับที่ 1
เปน รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ประธานกรรมการ
ลําดับที่ 3
เปน รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
กรรมการ
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.4

การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินการจัดงาน
วันศิลป พีระศรี ประจําป 2548

สรุปเรื่อง
ดวยมหาวิทยาลัยศิลปากรจะจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป 2548 ในวันพฤหัสบดีที่ 15
กันยายน 2548 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงานการจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป 2548
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในรายชื่อตาม (ราง) คําสั่ง การแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงานการจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป 2548 แลวจะไดนําเสนออธิการบดี
ลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในรายชือ่ ตาม (ราง) คําสั่ง การแตงตั้งคณะกรรมการ
อํา นวยการและคณะกรรมการดํา เนิ น งานการจั ด งานวั น ศิ ล ป พี ร ะศรี ประจํา ป 2548 แล ว ให นํา เสนอ
อธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5

การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 694/2546 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2546 แตงตั้งคณะกรรมการ
กองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต โดยมีวาระการปฏิบัติหนาที่ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2548 นั้น บัดนี้ ใกล
จะหมดวาระการปฏิบัติหนาที่แลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต (ชุดใหม)
แลวจะไดนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปนี้เปน
คณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต (ชุดใหม) โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
กรรมการ
3. รองอธิการบดี เพชรบุรี
กรรมการ
กรรมการ
4. ผูช วยศาสตราจารย วาสิฏฐ อิม่ แสงจันทร
5. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย กอประดิษฐสกุล
กรรมการ
6. นายสหรัฐ มณีจันทร
กรรมการและเลขานุการ
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.6

การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 619/2546 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2546 แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการปฏิบัติหนาที่ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2548 นั้น
บัดนี้ใกลจะหมดวาระการปฏิบัติหนาที่แลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ทํ า วารสารมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
(ชุดใหม) แลวจะไดนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปนี้เปน
คณะกรรมการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม) โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป
1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
กรรมการ
ผูแทนกลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
กรรมการ
ผูแทนกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
ผูแทนกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ
5. ผูอ ํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
6. เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.7

การตรวจสอบความถูกตองของสําเนาวุฒิการศึกษา

สรุปเรื่อง
ตามหนังสือสถาบันนิสิตที่ นน 005/2548 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 ไดขอใหมหาวิทยาลัย
ศิลปากรตรวจสอบความถูกตองของสําเนาวุฒิการศึกษารายนางสาวนุชจรี ฤกษสมพงศ ซึ่งประกอบดวยใบ
ปริ ญ ญาอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต (Bachelor of Arts) และหนั ง สื อ รั บ รองการเป น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร นั้น ในการนี้งานทะเบียนและสถิติวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทรไดตรวจสอบแลวปรากฏวา หนังสือสําคัญแสดงวุฒิการศึกษาดังกลาวไมใชเอกสารที่ออก
โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องจากไดมีการแกไขขอความบางสวนในเอกสารสําคัญทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการประจํา บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได พิ จ ารณาตามข อ เท็ จ จริ ง เห็ น ว า นางสาวนุ ช จรี ฤกษ ส มพงษ
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กระทําไปโดยรูเทาไมถึงการณ เนื่องจากมีความจําเปนตองการหางานทําเพื่อใหมีรายไดมาชวยเหลือครอบครัว
ซึ่ ง มี บิ ด าที่ ป ว ยเป น มะเร็ ง ลํา ไส ใ หญ แ ละมารดามี โ รคประจํา ตั ว อยู ป ระกอบกั บ นางสาวนุชจรี ฤกษสมพงศ
ไดมีหนังสือสารภาพผิดมายังมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยไดพิจารณาแลว จึงให
ดําเนินการลงโทษภาคทัณฑ นางสาวนุชจรี ฤกษสมพงศ ฐานปลอมแปลงเอกสารทางราชการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาผลการตรวจสอบความถู ก ต อ งของสํ า เนาวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาราย
นางสาวนุชจรี ฤกษสมพงศ
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแจงสถาบันนิสิตไปตามขอเท็จจริงรวมทั้งแจงดวยวา มหาวิทยาลัย
ใหดําเนินการทางวินัยและไดลงโทษทางวินัยแก นางสาวนุชจรี ฤกษสมพงศ แลว
ระเบียบวาระที่ 4.8

โครงการจัดตัง้ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร

สรุปเรื่อง
ด ว ยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมได เ สนอโครงการจั ด ตั้ ง ภาควิ ช า
วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการประชุมครั้งที่
5/2548 เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2548
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบโครงการจั ด ตั้ ง ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ า
คอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร แลวจะไดนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหชะลอไวกอ น เนื่องจากเปนหนวยงานที่อาจมีความซ้ําซอนกับ
คณะวิทยาศาสตร ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีทรัพยากรทางการศึกษาคอนขางจํากัด ที่ประชุมจึงมอบหมายให
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหารือกับคณบดีคณะวิทยาศาสตรในเรื่องดังกลาว
โดยใหคํานึงถึงการใชประโยชนทรัพยากรทางการศึกษารวมกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดอันจะยังประโยชนตอการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล งบประมาณและอาคารสถานที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจารยผูสอน ครุภัณฑที่
มีราคาสูง วัสดุสิ้นเปลือง หองปฏิบัติการ เปนตน แลวใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีพจิ ารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.9

การแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําป 2548

สรุปเรื่อง
ด ว ยใกล จ ะถึ ง กํา หนดการจั ด งานวั น คล า ยวั น สถาปนามหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรแล ว ฉะนั้ น
เพื่อใหก ารจั ด งานวั น คล า ยวั น สถาปนามหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรประจํา ป 2548 ในวั น พุ ธ ที่ 12 ตุ ล าคม 2548
ดําเนินไปดวยความเรียบรอยจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 2548
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในรายชื่อตาม (ราง) คําสั่งการแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการและคณะกรรมการดําเนินการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรประจําป 2548 แลวจะ
ไดนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในรายชือ่ ตาม (ราง) คําสั่งการแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการและคณะกรรมการดําเนินการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรประจําป 2548
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.10

ขออนุมัติจา ยคาตอบแทนใหที่ปรึกษาคณบดีซึ่งเปนบุคคลภายนอก
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรขอถอนเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4.11

การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2546 เมื่ออังคารที่ 18 กุมภาพันธ 2546 ไดใหความเห็นชอบ
แนวทางการกํา หนดนโยบายการจั ด การเรี ย นการสอนของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรแล ว นั้ น แต เ นื่ อ งจากใน
ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดมีจํานวนวิทยาเขตเพิ่มขึ้น มีคณะวิชาเพิ่มขึ้น เปนผลใหจํานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
อยางรวดเร็วและลักษณะการจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปจึงตางไปจากเดิมซึ่งจะเห็นไดจากการที่มีบางคณะวิชา
เสนอขอจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปดังนี้
- คณะเภสัชศาสตรไดเสนอขอดําเนินการจัดการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตร
ศึกษาของคณะฯ
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- คณะมัณฑนศิลปไดเสนอขอดําเนินการจัดการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแกนักศึกษาชั้นปที่ 1
ณ วังทาพระ ตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไปจํานวน 7 รายวิชาซึ่งประกอบดวย
- 080 176 ภาษาและการสือ่ สาร
- 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 สําหรับในอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป (ใหม) เพื่อใหสอดคลองกับศักยภาพความพรอมและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
ระเบียบวาระที่ 4.12

คณะมัณฑนศิลปขอทบทวนการจัดสรรเงินรายไดจากคาลงทะเบียน
วิชาศึกษาทั่วไป

สรุปเรื่อง
เนื่องจากการสัมมนาคณาจารยคณะมัณฑนศิลปไดมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึก ษา
ของคณะมัณฑนศิลประหวางวังทาพระและพระราชวังสนามจันทร โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให คณะมัณฑนศิลป
ดํา เนินการจัดการเรียนการสอนวิช าศึกษาทั่วไปแกนักศึกษาชั้น ปที่ 1 ทั้ง ที่วัง ทาพระและพระราชวังสนามจันทรโดย
มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 ไดมีโอกาสพบปะและรวมกิจกรรมตาง ๆ กับนักศึก ษารุน พี่ ตั้ง แตเริ่มเขา
ศึกษาและเพื่อความสะดวกและคลอ งตัวในการจัด ตารางสอนและหองเรี ยนของคณะมัณฑนศิลปและมหาวิทยาลัย

ดังนั้น คณะมัณฑนศิลปจึงเสนอขอเปนผูดําเนินการจัดการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแกนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 ตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไปจํานวน 7 รายวิชาซึ่งประกอบดวย
- 080 176 ภาษาและการสือ่ สาร
- 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
ของคณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา ในการนี้คณะมัณฑนศิลปจึงขอทบทวนการจัดสรร
เงินรายไดจากรายวิชาศึกษาทั่วไปดังกลาวแกคณะผูจัดการศึกษา เพือ่ ประโยชนทางการศึกษาและความคลองตัว
ของหนวยงานผูจัดเชนเดียวกับการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของคณะวิชาที่พระราชวังสนามจันทร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหคณะมัณฑนศิลปเปนผูบริหารจัดการเงินรายไดจาก
คาลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 7 รายวิชาตามที่เสนอ ทั้งนี้ตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป สําหรับ
ในอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหาร/การจัดสรรเงินรายไดจากคาลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป
(ใหม) เพื่อใหสอดคลองกับศักยภาพความพรอมและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
ระเบียบวาระที่ 4.13

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การฝกซอมเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2547

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันจันทรที่ 18 กรกฎาคม
2548 เวลา 14.00 น. ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม เพือ่ ความเปนระเบียบและความถูกตองและเปนไปดวยความ
เรียบรอยในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในการนี้กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การฝกซอม
เขารับพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2547 ใหที่ประชุมพิจารณา
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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