
                  รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                       ครั้งที่  19/2548 
                            วันอังคารที่  27  กันยายน  2548 
         ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตล่ิงชัน 

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

 
ผูมาประชุม 
   1.  รศ.ดร.วิวัฒนชัย   อัตถากร  อธิการบด ี    ประธานที่ประชุม 

   2.  อ.ดร.จิตติมา  อมรพิเชษฐกูล  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

3.  อ.เจริญ  คมัภีรภาพ รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญาและภมูิปญญาทองถิ่น  

   4.  ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บวัเวช  รองอธิการบด ี เพชรบุรี  

   5.  รศ. ดร.วสิาข   จัติวัตร                     รองอธิการบดีฝายวิชาการ    

6.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร รองอธิการบดีฝายบริหาร 

   7.  อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา        

   8.  อ.ไพโรจน  วังบอน ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  วังทาพระ                                     

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

   9.  ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย 

 10.  อ.ดร.สุวฒัน   ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร 

 11.  อ.ปญญา  วจิินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

 12.  ผศ.วาสิฏฐ  อิม่แสงจันทร  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 13.  รศ.สุรพล  นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี  

 14.  อ.วัฒนพนัธุ  ครุฑะเสน                    คณบดีคณะมณัฑนศิลป 

 15.  อ.จันทิวา  สุรเชษฐพงษ  คณบดีคณะอักษรศาสตร      

 16.  รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

 17.  ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 18.  อ.ดร.วิเชยีร  ลีลาสงาลักษณ  รองคณบดีฝายบริหาร  รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร              

 19.  ผศ.ดร.พทิยา  หลิวเสรี   รองคณบดีฝายวิชาการ  รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  

       และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

 20.  อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

 21.  รศ.ดร.วิชยั  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

 22.  อ.วันชัย  เจือบุญ   ผูชวยคณบดีฝายแผนงาน   แทนคณบดีคณะวิทยาการการจัดการ 

 23.  อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 24.  ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพกิุล  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ 
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  25.  รศ.ดร.จริาวรรณ  คงคลาย  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     

  26.  ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

  27.  อ.ดร.สุพรรณี   ฉายะบตุร                ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     

  28.  ผศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 

  29.  รศ.วิโชค   มุกดามณ ี  ผูอํานวยการหอศิลป  

  30.  ผศ.ดร.บญุศรี   จงเสรีจิตต  ประธานสภาคณาจารย 

    
ผูไมมาประชมุ 
  1.  อ.สกุล   บณุยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา        ติดราชการ  

  2.  รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม        ติดราชการ 

  3.  รศ.ดร.สินธ ุ ชัย   แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร                     ตดิราชการ    

  4.  ผศ.ดร.ปาน   พิมพา   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ติดราชการ 

  5.  ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนันท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                     ติดราชการ       

 
เปดประชุมเวลา  11.55  น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  18/2548 
   เมื่อวันอังคารที่ 13  กันยายน  2548 

 
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ครั้งที่  18/2548  เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2548 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมตใิหแกไขรายงานการประชมุ  ดังนี้ 

  หนาแรก  ผูมาประชมุ  ลําดับท่ี 13  ใหปรับแกเปน  “13 อ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน....” 

  หนา 6  บรรทัดที่ 15  ใหปรับแกเปน  “- คณบดีคณะมัณฑนศิลป  กรรมการ” 

  หนา 7  ตรงมตทิี่ประชุมใหเพิ่มขอความตอไปนี้ไวทายมติทีป่ระชมุ 

  “โดยมหาวิทยาลัยจะใหความสนับสนุนในการจัดหาพื้นที่เพื่อจัดการเรียนการสอน หากวา

วิทยาลัยนานาชาติจะขยายพื้นที่การเรียนการสอนในอนาคต” 

  แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ   
ระเบียบวาระที่  2.1  ขออนุญาตใชสถานที่เปดสอนปริญญาโทโครงการพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร 
 
สรุปเรื่อง 
  คณะวิทยาศาสตร  ไดแจงความประสงคขออนุญาตใชสถานที่  บริเวณศูนยคอมพิวเตอรชั้น 3 

สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน  เพื่อเปดสอนปริญญาโทโครงการพิเศษ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  มหาวิทยาลัยศิลปากรไดพิจารณาแลว เห็นควรอนุญาตการใชสถานที่ตามที่เสนอขอได          

โดยใหคณะวิทยาศาสตรใชพืน้ที่ในการเรียนการสอนเปนระยะเวลา 2 ป  ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 

2548  (ระหวางวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2550)  และใหปฏิบัติขอตกลงอื่น ๆ ตาม

รายละเอียดในเอกสารมติรายงานการประชุมรองอธิการบด ี (วาระพิเศษ)  เมื่อวันศุกรที่ 19 สิงหาคม 2548   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  2.2  ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา 

 

สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะวิทยาการจัดการประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย                  

ปการศึกษา 2547 ในรายวิชา 080  127  จิตวิทยาเบือ้งตน  ของนักศกึษาจํานวน 1 ราย  คือ นางสาวอัปสร  

เกิดผล  รหัสประจําตัว 1247164 จากคาระดับคะแนน  F เปน  B+  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาการจัดการในการประชุมครั้งที่ 13/2548 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548 

  ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของ

รายวิชาดังกลาวแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2.3  วาระการประชุมจากที่ประชุมอธิการบดแีหงประเทศไทย  เมื่อวันเสารที่ 10 
กันยายน 2548 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายให รองศาสตราจารย ดร.วิสาข จัติวัตร รองอธิการบดีฝาย

วิชาการเขารวมประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย เมื่อวันเสารที่ 10 กันยายน 2548 นั้น  มีวาระที่สําคัญที่ควรแจง

ใหที่ประชมุคณบดีทราบจํานวน 2 เร่ือง คือ 

  1.  รางบัญชี  18  (ที่ปรับปรุงใหม)  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูดํารง

ตําแหนงในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ 

  2.  การปฏิรูปการเงินเพือ่การอุดมศกึษา โดยศาสตราจารย ดร.บญุเสริม  วีสกุล  ศาสตราจารย           

กิตติคุณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  เมื่อวันที่  9 กันยายน 2548  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  2.4   รายงานการประชุม  เรื่อง  การเตรียมงานรับเสด็จฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  
              สยามบรมราชกุมารี  ณ  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรุ ี
 
สรุปเรื่อง 

ดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกําหนดการเสด็จพระราชดําเนิน

ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี  ในวันเสาร ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548  เพื่อรับฟง 

ปญหาอุปสรรคและแนวทางการชวยเหลือในดานแหลงน้ําใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยพื้นที่ทรงงาน คือ 

บริเวณอางเก็บน้ําหนองจิก และอาคารของมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ในวันเสาร  ที่ 1 

ตุลาคม  พ.ศ. 2548  เวลา 15.00 น 

ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานการประชมุ  เรื่อง การเตรียมงานรับเสด็จฯ  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ซึ่งไดมีการประชุมเมื่อวันศุกร  ที่ 23 

กันยายน  พ.ศ.2548  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชมุรับทราบและขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานเขารวมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในวันเสารที่ 1 ตุลาคม 2548 เวลา 15.00 น. โดย                

พรอมเพรียงกัน 
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ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมมี 

 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  

(ฉบับที่ ....)  พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548 ไดเสนอขอ            

แกไขความในวรรคทายของขอ 47 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต           

พ.ศ.2537  จาก  

  “ในกรณีดังกลาวตามขอ 47.1 และ 47.2 นักศึกษาจะตองทําการสอบและ/หรือปฏิบัติงานที่ไดรับ

มอบหมายจากอาจารยผูสอนใหเรียบรอย  เพื่อใหไดผลการศึกษาที่สมบูรณอยางชาภายในวันเปดภาคการศึกษา

ปกติถัดไป มิฉะนั้นสัญลักษณ   I  จะถูกเปล่ียนเปนระดับ   F หรือ  U  ทันที” 

  เปนดังนี้  “ในกรณีดังกลาวตามขอ 47.1  และ 47.2 นักศึกษาจะตองทําการสอบและ/หรือ

ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากอาจารยผูสอนใหเรียบรอย  เพื่อใหไดผลการศึกษาท่ีสมบูรณอยางชาภายในวัน

เปดภาคการศึกษาปกติถัดไปและใหอาจารยผูสอนรายงานผลการศึกษาภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษา

นั้น  หากพนกําหนดดังกลาวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ  I  เปน   F หรือ  U  โดยอัตโนมัติ  เวนแตจะ

ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะวชิา หรือคณะกรรมการวิชาศกึษาทั่วไปที่รับผิดชอบการเรียนการสอน 

รายวิชาใหขยายเวลาไดเปนกรณีพิเศษ เมื่อเห็นวามีเหตุสําคัญและจําเปนโดยตองแจงใหกองบริการการศึกษา 

ทราบลวงหนา” 

  ในการนี้งานวินัยและนิติการไดดําเนินการปรับแกไขความในวรรคทายของขอ 47 แหงขอบังคับ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต พ.ศ.2537 ตามที่เสนอแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสาร  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑติ  (ฉบับที่ ....)  พ.ศ. ....   

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ  (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... แลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

  
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบ  (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวย 

การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่....)  พ.ศ. ....  โดยใหปรับรวมขอบังคับหลายฉบับใหเปนฉบับเดียวกัน

แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.2  การแตงตั้งคณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปและคณะอนุกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป  
 

สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรที่  1293/2546  ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2546  แตงตั้งคณะกรรมการ

วิชาศึกษาทั่วไปและคณะอนุกรรมการวชิาศึกษาทั่วไปแลวนั้น เนื่องจากวาระการดํารงตําแหนงดังกลาวใกลจะส้ินสุด 

ลงในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548  และเพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนเปนไปอยางตอเนื่อง 

และบรรลุผลตามวัตถุประสงค จึงเห็นควรนําเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการวิชาศึกษาท่ัวไปและ

คณะอนุกรรมการ วิชาศึกษาทัว่ไป  (ชุดใหม) 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปและคณะอนุกรรมการวิชาศึกษา

ั่วไป  (ชุดใหม)  แลวจะไดนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป ท
  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปนี้ เปน

คณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปและคณะอนุกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป 
ก. คณะกรรมการวิชาศึกษาทัว่ไป  ประกอบดวย 

1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ     ประธานกรรมการ 

                          2. รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 

3. รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร   กรรมการ 

4. รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะโบราณคด ี    กรรมการ 

5. รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะมัณฑนศิลป    กรรมการ 

6. รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะอักษรศาสตร   กรรมการ 

7. รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร   กรรมการ 

8. รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร   กรรมการ 

9. รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเภสัชศาสตร    กรรมการ 

                        10. รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 

    อุตสาหกรรม  

                        11. รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะดุริยางคศาสตร   กรรมการ 

                        12. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  วจิัย  และวิเทศสัมพันธ     กรรมการ 

              คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  

                        13. รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 

                        14. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

            15. รองผูอํานวยการ วิทยาลัยนานาชาต ิ    กรรมการ 

                        16. หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน    กรรมการ 

                        17. หัวหนางานบริการการสอน  (วังทาพระ)    กรรมการและเลขานุการ 

                        18. หัวหนางานบริการการสอน  (พระราชวงัสนามจันทร)  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

                        19. หัวหนาสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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ข. คณะอนุกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป  ประกอบดวย 
             1.  คณะอนุกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป  วังทาพระ  ประกอบดวย 

        1.1  รองอธิการบดีฝายวิชาการ      ประธานอนุกรรมการ 

        1.2  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ    อนุกรรมการ 

        1.3  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร    อนุกรรมการ 

        1.4  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะโบราณคดี         อนุกรรมการ 

        1.5  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะมัณฑนศิลป      อนุกรรมการ 

        1.6  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะดุริยางคศาสตร                 อนุกรรมการ 

 1.7 นางสาวสายชนม  สัจจานติย      อนุกรรมการ 

 1.8 นางศุภิษฐา  เจียรกุล       อนุกรรมการ 

และเลขานุการ 

2. คณะอนุกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  ประกอบดวย 

  2.1  รองอธิการบดีฝายวิชาการ      ประธานอนุกรรมการ 

        2.2  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะอักษรศาสตร    อนุกรรมการ 

        2.3  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร     อนุกรรมการ 

        2.4  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร     อนุกรรมการ 

        2.5  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเภสัชศาสตร      อนุกรรมการ 

        2.6  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุกรรมการ 

 2.7  นางนฤมล   ยมนา         อนุกรรมการ 

 2.8  นายบุญสง   แยมพราย      อนุกรรมการ 

และเลขานุการ 
             3. คณะอนุกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประกอบดวย 

3.1  รองอธิการบดีฝายวิชาการ      ประธานอนุกรรมการ 

3.2  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ     อนุกรรมการ 

       คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  

3.3  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ    อนุกรรมการ 

3.4  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อนุกรรมการ    

3.5  นายสอาด  ศรีจันทร       อนุกรรมการ 

         และเลขานุการ 

แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.3  รายงานผลการไปปฏิบตัิงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 1                   
ของรองศาสตราจารยอนนัตชัย  เลาหะพันธุ  คณะอกัษรศาสตร 

         
สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 280/2548 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2548 อนุมัติให                

รองศาสตราจารยอนันตชัย เลาหะพันธุ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อเรียบเรียงตาํรา              

เร่ือง  “ประวัติศาสตรออสเตรเลียสมัยอาณานิคม ค.ศ.1788 – 1901”  โดยมีกาํหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 

มิถุนายน  2548  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549  นั้น 

  บัดนี้  รองศาสตราจารยอนันตชัย  เลาหะพันธุ  ไดสงรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน

ความรูทางวิชาการครั้งที่ 1 (ตัง้แตวันที่ 1 มิถนุายน 2548  ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2548)  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจาํคณะอักษรศาสตรในการประชมุครั้งที ่16/2548 เมือ่วนัที่ 5 กันยายน  2548  ไดรับทราบผลการไปปฏิบัติงาน 

เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการครั้งที่ 1  แลว  

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการ  ครั้งที่ 1 ของรองศาสตราจารยอนันตชัย  เลาหะพันธุ 

 
ระเบียบวาระที่ 4.4  คณะวิทยาศาสตรขอเสนอรายวิชาที่คดิคาหนวยกิตเปนกรณีพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะวิทยาศาสตรโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาศาสตร  

ในการประชุมครั้งที่ 14/2548 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาศาสตร  คร้ังที่ 10/2548  เมื่อ    

วันที่ 10 สิงหาคม 2548  ไดมีมติใหปรับเพิม่อัตราคาหนวยกิตรายวิชาเปนกรณีพิเศษ  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

ศิลปากร  วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  พ.ศ.2545  ขอ  4.19.3  เฉพาะในรายวิชา 

“การศึกษารายบุคคล”  จํานวน 5 รายวิชา   โดยปรับเพิ่มจากเดิมหนวยกิตละ 150 บาท  เปนหนวยกิตละ 1,000 

บาท  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 
รายวิชา จํานวนหนวยกิต รวมจํานวนเงนิคาหนวยกิต 

1.  512  492   การศึกษารายบุคคล             2(0-4-2)          2 นก. x  1,000  =  2,000  บาท 

2.  513  492   การศึกษารายบุคคล             2(0-4-2)          2 นก. x  1,000  =  2,000  บาท 

3.  514  492   การศึกษารายบุคคล             2(0-4-2)          2 นก. x  1,000  =  2,000  บาท 

4.  516  492   การศึกษารายบุคคล             2(0-4-2)          2 นก. x  1,000  =  2,000  บาท 

5.  518  492   การศึกษารายบุคคล             2(0-4-2)          2 นก. x  1,000  =  2,000  บาท 
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  ทั้งนี้  ใหมีผลบงัคับใชกบันักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา  2549  เปนตนไป  

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบใหปรับเพิ่มอัตราคาหนวยกิตจํานวน 5 รายวิชา

ดังกลาว โดยใหปรับเพิ่มจากเดิมหนวยกิตละ 150 บาท เปนหนวยกิตละ 1,000 บาท ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชกับ

นักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2549  เปนตนไป  แลวใหจัดทําเปนประกาศเพื่อแจงใหนักศึกษาทราบ

ตอไป 

 
ปดประชุมเวลา  12.10  น. 
  

 

 

 

 

 

 

         (นางสาวศุภาวรรณ  ถาวรล้ําเลิศ) 

               ผูจดรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 4.2  การแตงตั้งคณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปและคณะอนุกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป  
 

สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรที่  1293/2546  ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2546  แตงตั้งคณะกรรมการ

วิชาศึกษาทั่วไปและคณะอนุกรรมการวชิาศึกษาทั่วไปแลวนั้น เนื่องจากวาระการดํารงตําแหนงดังกลาวใกลจะส้ินสุด 

ลงในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548  และเพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนเปนไปอยางตอเนื่อง 

และบรรลุผลตามวัตถุประสงค จึงเห็นควรนําเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการวิชาศึกษาท่ัวไปและ

คณะอนุกรรมการ วิชาศึกษาทัว่ไป  (ชุดใหม) 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปและคณะอนุกรรมการวิชาศึกษา

ั่วไป  (ชุดใหม)  แลวจะไดนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป ท
  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปนี้ เปน

คณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปและคณะอนุกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป 
ข. คณะกรรมการวิชาศึกษาทัว่ไป  ประกอบดวย 

1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ     ประธานกรรมการ 

                          2. รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 

3. รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร   กรรมการ 

4. รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะโบราณคด ี    กรรมการ 

5. รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะมัณฑนศิลป    กรรมการ 

6. รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะอักษรศาสตร   กรรมการ 

7. รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร   กรรมการ 

8. รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร   กรรมการ 

9. รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเภสัชศาสตร    กรรมการ 

                        10. รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 

    อุตสาหกรรม  

                        11. รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะดุริยางคศาสตร   กรรมการ 

                        12. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  วจิัย  และวิเทศสัมพันธ   กรรมการ 

      คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  

                        13. รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 

                        14. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

                        15. หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน    กรรมการ 

                        16. หัวหนางานบริการการสอน  (วังทาพระ)    กรรมการและเลขานุการ 

                        17. หัวหนางานบริการการสอน  (พระราชวงัสนามจันทร)  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

                        18. หัวหนาสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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ข. คณะอนุกรรมการวิชาการศึกษาทั่วไป  ประกอบดวย 
             1.  คณะอนุกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป  วังทาพระ  ประกอบดวย 

        1.1  รองอธิการบดีฝายวิชาการ      ประธานอนุกรรมการ 

        1.2  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ      อนุกรรมการ 

        1.3  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร    อนุกรรมการ 

        1.4  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะโบราณคดี         อนุกรรมการ 

        1.5  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะมัณฑนศิลป      อนุกรรมการ 

        1.6  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะดุริยางคศาสตร                 อนุกรรมการ 

 1.7 นางสาวสายชนม   สัจจานิตย      อนุกรรมการ 

 1.8 นางศุภิษฐา เจียรกุล       อนุกรรมการ 

และเลขานุการ 

2. คณะอนุกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  ประกอบดวย 

  2.1  รองอธิการบดีฝายวิชาการ      ประธานอนุกรรมการ 

        2.2  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะอักษรศาสตร    อนุกรรมการ 

        2.3  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร     อนุกรรมการ 

        2.4  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร     อนุกรรมการ 

        2.5  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะเภสัชศาสตร      อนุกรรมการ 

        2.6  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุกรรมการ 

 2.7  นางนฤมล   ยมนา         อนุกรรมการ 

 2.8  นายบุญสง   แยมพราย      อนุกรรมการ 

และเลขานุการ 
             3. คณะอนุกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประกอบดวย 

3.1  รองอธิการบดีฝายวิชาการ      ประธานอนุกรรมการ 

3.2  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ     อนุกรรมการ 

       คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  

3.3  รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ    อนุกรรมการ 

3.4  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อนุกรรมการ    

3.5  นายสอาด  ศรีจันทร       อนุกรรมการ 

         และเลขานุการ 

แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

 

  

 

 

 



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

  

  

  
  


	สรุปเรื่อง 
	ระเบียบวาระที่  2.2  ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา 
	ระเบียบวาระที่  2.3  วาระการประชุมจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2548 
	ระเบียบวาระที่ 4.1  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  (ฉบับที่ ....)  พ.ศ. .... 
	สรุปเรื่อง 
	ระเบียบวาระที่ 4.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปและคณะอนุกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป  
	 
	สรุปเรื่อง 
	ก. คณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป  ประกอบด้วย 
	ระเบียบวาระที่ 4.3  รายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1                   ของรองศาสตราจารย์อนันต์ชัย  เลาหะพันธุ  คณะอักษรศาสตร์ 
	         
	สรุปเรื่อง 
	ระเบียบวาระที่ 4.4  คณะวิทยาศาสตร์ขอเสนอรายวิชาที่คิดค่าหน่วยกิตเป็นกรณีพิเศษ 
	 
	สรุปเรื่อง 
	ระเบียบวาระที่ 4.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปและคณะอนุกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป  
	 
	สรุปเรื่อง 
	ข. คณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป  ประกอบด้วย 


