
                    รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                       ครั้งที่  24/2548 
                            วันอังคารที่  6  ธันวาคม  2548 
    ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

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

 
ผูมาประชุม 
   1.   รศ.ดร.วิวัฒนชัย   อัตถากร  อธิการบด ี    ประธานที่ประชุม 

   2.   อ.ดร.จิตติมา  อมรพิเชษฐกูล  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ    

   3.   ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช  รองอธิการบด ี เพชรบุรี 

   4.   รศ.ดร.วิสาข  จัติวัตร   รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

   5.    รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  รองอธิการบดีฝายบริหาร          

   6.   อ.สกุล  บุณยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา   

   7.   อ.ดร.สุวัฒน  ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร                      

   8.   อ.ปญญา  วิจินธนสาร   คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

   9.    ผศ.วาสิฏฐ  อิม่แสงจันทร  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร                           

 10.   รศ.สุรพล  นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี  

 11.   อ.วัฒนพนัธุ  ครุฑะเสน  คณบดีคณะมณัฑนศิลป 

 12.   อ.จันทิวา  สุรเชษฐพงษ  คณบดีคณะอักษรศาสตร  

 13.   รศ.คณิต  เขียววชิัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

 14.   ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 15.   รศ.ดร.สินธุชัย  แกวกิตชิัย  คณบดีคณะเภสัชศาสตร  

 16.   ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

 และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

 17.   รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

 18.   ผศ.ดร.วันชัย  สุทธะนันท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   

 19.   อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 20.   รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติฝายวชิาการ 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาต ิ

 21.   รศ.ดร.จริาวรรณ  คงคลาย  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 22.   ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง     

 23.   ผศ.ดร.ฐาปนีย  ธรรมเมธา  รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรฝายสารสนเทศการศึกษา 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
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 24.   อ.ดร.วัชนีย  เชาวดํารงค  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝายบริหาร 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 25.   ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ  ประธานสภาคณาจารย 

     
ผูไมมาประชมุ 
  1.  อ.เจริญ  คัมภีรภาพ   รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญา         ไปราชการตางประเทศ                   

     และภูมิปญญาทองถิ่น                             

  2.  อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ติดราชการ                                 

  3.  ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย                   ติดราชการ                                 

  4.  รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม              ติดราชการ                                     

  5.  อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร              ติดราชการ                                     

  6.  ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกลุ  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ              ไปราชการตางประเทศ 

  7.  อ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา              ไปราชการตางประเทศ 

  8.  ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร                      ติดราชการ                                 

  9.  รศ.วิโชค  มุกดามณ ี   ผูอํานวยการหอศิลป   ไปราชการตางประเทศ 

      
เปดประชุมเวลา  10.50  น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  23/2548 
   เมื่อวันอังคารที่  22  พฤศจิกายน  2548 
                                                                                                                                                        
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ครั้งที่ 23/2548  เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน  2548 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมตใิหรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ   
ระเบียบวาระที่  2.1  ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยมีคณะวิชาที่ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา  ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2548  

ดังนี้ 

  1.  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาใน

รายวิชา  214  201  THAI  ART  V  A   ของนักศึกษาจํานวน  1 ราย  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  คร้ังที่ 11/2548   เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  

2548 

2.  คณะมัณฑนศิลปประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาจํานวน  4 รายวิชา คือ 

      -  รายวิชา  360  104  Basic  Textile  ของนักศึกษาจํานวน 17 ราย 

      -  รายวิชา  080  177  English I   ของนักศึกษาจํานวน  3 ราย   

      -  รายวิชา  361  201  Interior  Design  IV  ของนักศึกษาจํานวน  2 ราย   

          ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการประจําคณะมณัฑนศิลป  เมือ่วันที่  3 

พฤศจิกายน 2548 , 9  พฤศจิกายน  2548  และเมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน  2548 

3. คณะอักษรศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาจํานวน  5 รายวชิา คอื 

-  รายวิชา  435  101  The  Political  World  ของนักศึกษาจํานวน  2  ราย   

-  รายวิชา  080  121  Western  Civilization  ของนักศึกษาจํานวน  2  ราย 

-  รายวิชา  450  264  Languages  And  Cultures  of  Ethnic  Groups  In  Asia            

ของนักศึกษาจาํนวน 1 ราย 

-  รายวิชา  080  117  Literary  Appreciation  ของนักศึกษาจํานวน  1  ราย  

-  รายวิชา  080  105  Buddhist  Philosophy  ของนักศึกษาจํานวน  3  ราย 

   ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร คร้ังที่ 

19/2548 เมื่อวนัที่ 31 ตุลาคม 2548  และครั้งที่  20 /2548  เมื่อวันที่ 14  พฤศจิกายน  2548                      

   4.  คณะศึกษาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาจํานวน  4 รายวิชา คือ 

        -  รายวิชา  080  141  หลักนันทนาการ  ของนักศึกษาจาํนวน 1 ราย 

                    -  รายวิชา  080  177  English l  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย   

      -  รายวิชา  460  218  การจัดโครงการนันทนาการในโรงเรียนประถมศึกษา  ของนักศึกษา

จํานวน  14 ราย   

      -  รายวิชา  462  200  การฝกประสบการณวิชาชพีครู  2  ของนักศึกษาจํานวน  1 ราย 

      -  รายวิชา  466  221   ENGLISH  FOR  ACADEMIC  PURPOSES  l  ของนักศึกษา

จํานวน 1 ราย 
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         ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร   ครั้งที่ 

18/2548  เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2548 , คร้ังที่  19/2548  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2548  และครั้งที่ 20/2548  

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน  2548 

5.  คณะวิทยาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาจํานวน  3  รายวิชา  คือ 

     -  รายวิชา  512  216  Plant  Taxonomy  Lab  ของนักศึกษาจํานวน  1 ราย 

     -  รายวิชา  511  103  Mathematics for  Biological  Science  Students  ของนักศึกษา

จํานวน  1  ราย 

     -  รายวิชา  516  310  Solid  Waste  Management ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย 

            ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาศาสตร คร้ังที่ 19/2548 

และคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาศาสตร  คร้ังที่ 15/2548   เมื่อวันที่ 9  พฤศจิกายน  2548 

  6.  คณะเภสัชศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาจํานวน  1  รายวิชา  คือ    

       -  รายวิชา  550  155  ENG  PHARM  I  ของนักศึกษาจํานวน 14 ราย 

  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเภสัชศาสตร  ครั้งที่ 17/2548  

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 
 

มต ิ   ที่ประชุมรับทราบ   
  
ระเบียบวาระที่  2.2  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา                             
               “๕  ธันวามหาราช”  และงาน “เฉลิมฉลองในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบตัิ 
              ครบ  ๖๐ ป” 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่อธิการบดีไดมอบหมายให   รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  เจริญวงศ   รองอธิการบดี                 

ฝายศิลปวัฒนธรรม  เปนตัวแทนเขารวมการประชุมคณะกรรมการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา   “๕  ธันวา

มหาราช”  และงาน “เฉลิมฉลองในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ  ครบ  ๖๐ ป”  เพื่อเปนการยืนยันความพรอม

และรับทราบความคืบหนาในการจัดงานวันดังกลาวที่หองประชุมสโมสรตํารวจ  เมื่อวันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 

2548  นั้น 

  บัดนี้   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมไดเขารวมการประชุมดังกลาว   และไดสรุปสาระหลัก

ของการจัดงานฯ  เนน วาระที่ 2  กําหนดการจัดงานฯ เปนไปตามรางกําหนดการ  โดยจัดงานระหวางวันที่ 1 – 6 

ธันวาคม 2548  รวม 6 วัน ณ บริเวณมณฑลพิธีทองสนามหลวง      

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 
 

มต ิ   ที่ประชมุรับทราบ   
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ระเบียบวาระที่  2.3  อธิการบดีและรองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร  เขาเฝาพระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหัว  

 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่อธิการบดีและรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ไดเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท  

เพื่อถวายพระพรชัย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ ศาลาดุสิตดาลัย  

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2548 นั้น  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีกระแสพระราชดํารัสในเรื่องเศรษฐกิจ

พอเพียงและทางเลือกการใชพลังงานทดแทน  ในการนี้เร่ืองดังกลาวมหาวิทยาลัยศิลปากรควรรวมกันกําหนด

แนวทางเพื่อสนองตอบตอพระราชดํารัสดังกลาวที่เปนรูปธรรมยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะในเรื่องการใชพลังงานทดแทน 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 
 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1       การจัดสรรงบประมาณเงินรายไดจากเงินงบกลาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2549        
                                      เพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ  ณ  ตางประเทศ 
             
สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ที่ ศธ  0520.206/3735   

ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 ประสงคขอความอนุเคราะหสนับสนุนงบประมาณเงินรายไดจากเงินงบกลาง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 เปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ  

ใหแก อาจารย ดร. โอกร   เมฆาสุวรรณดํารง  โดยมีประมาณการคาใชจายจาํนวน 109,000  บาท 

  บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดพิจารณาคุณสมบัติของผูขอรับทุนดังกลาว  ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ลงวันที่ 31 ตุลาคม  2548  เร่ือง หลักเกณฑการสงเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศแลว  ทั้งนี้          

ผูขอรับทุนฯ ขาดคุณสมบัติ ในขอ 5.2  (ขอ 2.1 ตามหลักเกณฑการสงเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการใน

ตางประเทศ) 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการขออนุมัติยกเวนคุณสมบัติของ อาจารย ดร.

โอกร  เมฆาสวุรรณดํารง ผูขอรับทุนในเรือ่งระยะเวลาคงเหลือในสัญญา (ไมนอยกวา 2 ป นบัแตวันออกเดินทาง)  

เปนกรณีพิเศษเฉพาะรายพรอมอนุมัตใิหการสนับสนุนทุนฯ เนื่องจากพิจารณาเห็นวา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
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ของอาจารย ดร.โอกร เมฆสุวรรณดํารง ในตําแหนงอาจารย  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี   คณะวิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีชวงระยะเวลาการปฏิบัติงานรวม 2 ป 5 เดือน ซึ่งถือวา

อาจารยเปนผูมีความรูความสามารถ และผูขอรับทุนยังไมเคยไดรับการสนับสนุนการเสนอผลงาน ทางวิชาการใน

ตางประเทศมากอน  และการไปเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศนี้จะเปนประโยชนในดานความรูและนํา

ชื่อเสียงมาสูมหาวิทยาลัยศิลปากรในอนาคตสืบไป ประกอบกบัระยะเวลาคงเหลือในสัญญาจางของผูขอรับทุนมี

ระยะเวลาเหลือ  1 ป 11  เดือน  ซึ่งใกลเคียงกบัระยะเวลาคงเหลือในสัญญาไมนอยกวา 2 ป    นบัแตวันออกเดินทาง 

ที่กําหนดไวตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ในขอ 5.2 (ขอ 2.1 ตามหลักเกณฑการสงเสริมการเสนอผลงาน

ทางวิชาการในตางประเทศ)   

 
ระเบียบวาระที่ 4.2  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร   เรื่อง  ปฏิทินการศึกษาระดบัปริญญาบัณฑิต 
                     ประจําปการศึกษา 2549    
        
สรุปเรื่อง 
  เพื่อใหการดําเนินงานดานการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอย  และมีประสิทธิภาพ  

กองบริการการศึกษาจึงเสนอ  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปการศึกษา  2549   

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ปฏิทิน

การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  ประจําปการศึกษา 2548 แลวจะไดนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหใช  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง  ปฏิทินการศึกษา 

ระดับปริญญาบัณฑิต  ประจาํปการศึกษา 2549  ตามที่ไดเสนอโดยใหปรับแกดังนี้ 

  -  เปลี่ยนวันสุดทายที่ผูสอนรายงานผลการศึกษาที่ไมสมบูรณ  (I)  ใหกองบริการการศึกษา 

          -  ภาคการศึกษาตนจาก  วันศุกรที่ 16 มิถุนายน  2549  เปน  วันจันทรที่ 19 มิถุนายน 2549 

          -  ภาคการศึกษาปลายจาก  วันศุกรที่ 17 พฤศจิกายน 2549  เปน  วันจันทรที่ 20 พฤศจิกายน 

             2549 

  -  เพิ่มเติมวันมหาธีรราชเจา  วันเสารที่  25 พฤศจิกายน  2549 

  -  เพิ่มเติมขอความ  “สําหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรเฉพาะกําหนดวันเปดภาคเรียนและวันสอบ

ประจําภาคใหเปนไปตามประกาศของคณะเภสัชศาสตร”  

  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.3        แตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ 
             
สรุปเรื่อง 
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร   ที่  1833/2548   ลงวันที่ 10  พฤศจิกายน 2548  แตงตั้ง  

ผูชวยศาสตราจารยปยะวดี  อภิชาตบุตร  เปนกรรมการวิชาการ (สาขามนุษยศาสตร) ประจําคณะโบราณคดี  

และผูชวยศาสตราจารย  ดร.พิทยา  หลิวเสรี  เปนกรรมการวิชาการ  (สาขาวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี)  

ประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป  

  บัดนี้ คณะโบราณคดี และคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความประสงคขอ

เปลี่ยนแปลงกรรมการวิชาการ ดังนี้ 

  - คณะโบราณคดีขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการวิชาการสาขามนุษยศาสตร  โดยเสนอชือ่อาจารย 

ดร.จารุวรรณ จรินทรานนท เปนกรรมการวิชาการ (สาขามนุษยศาสตร) แทน ผูชวยศาสตราจารยปยะวดี  

อภิชาตบุตร 

  -  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอเปลี่ยนแปลงกรรมการวิชาการสาขา

วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี  โดยเสนอชื่ออาจารย  ดร.ชูเกียรติ  สอดศรี   เปนกรรมการวิชาการ                  

(สาขาวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี)  แทน  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา  หลิวเสรี 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง  อาจารย ดร.จารุวรรณ  จรินทรานนท  

เปน กรรมการวิชาการ  (สาขามนุษยศาสตร)  แทน ผูชวยศาสตราจารยปยะวดี  อภิชาตบุตร  และแตงตั้ง อาจารย 

ดร.ชูเกียรติ  สอดศรี  เปนกรรมการวิชาการ  (สาขาวิทยาศาสตร)  แทน ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา  หลิวเสรี      

แลวจะไดนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 
  
มติ  ที ่ประช ุมพ ิจารณาแลว   มีมต ิให ความเห ็นชอบในการแต งตั ้งอาจารย  ดร.จารุวรรณ  

จรินทรานนท  เปน กรรมการวิชาการ  (สาขามนุษยศาสตร)  และ อาจารย ดร.ชูเกียรต ิ สอดศร ี เปนกรรมการวชิาการ  

(สาขาวิทยาศาสตร)  ตามที่เสนอ  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.4   การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ   สาขาวิศวกรรมเคมี  
            ฉบับป  พ.ศ. 2546 

       
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  ฉบับป  พ.ศ. 2546  โดยมีสาระในการแกไขปรับปรุง  ดังนี้ 

  1. เปล่ียนคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  จํานวน 2 รายวิชา 

ไดแก 

  -  616  222  อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเคมี 1      3(3-0-6) 

        (Chemical  Engineering  Thermodynamics I) 
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  -  616  223  อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเคมี 2      3(3-0-6) 

                     (Chemical  Engineering  Thermodynamics II)     

  2.  เปลี่ยนคําอธิบายรายวชิาในหมวดวิชาเฉพาะกลุมวชิาบงัคับ  จํานวน  4  รายวิชา  ไดแก 

  -  616  221  ดุลมวลและพลังงาน        3(3-0-6) 

          (Mass  and  Energy  Balance)      

  -  616  224  การไหลของของไหล        3(3-0-6) 

         (Fluid  Flow)      

  -  616  322  การถายเทความรอนเชิงกระบวนการ      3(3-0-6) 

           (Process  Heat  Transter)   

  -  616  323  การถายเทมวล        4(4-0-8) 

                                             (Mass  transfer)    

  3.  เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะกลุมวชิาบงัคับ  จํานวน 3 

รายวิชา ไดแก 

เดิม    616  321  วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี        3(3-0-6) 

                                 (Chemical  Reaction  Engineering)  

แกไขเปน     616  321  จลนพลศาสตรวิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ    3(3-0-6) 

                    (Chemical  Engineering  Kinetics  and  Reactor  Design)  

เดิม    616  431  การออกแบบและวิศวกรรมปฏิกรณ       3(3-0-6)  

                    (Reactor  Engineering  and  Design)   

แกไขเปน               616  431  การออกแบบทางวิศวกรรมเคมีเบื้องตน      3(3-0-6)   

                     (Introduction  to  Chemical  Engineering  Design)  

เดิม      616  432  การออกแบบและการจําลองกระบวนการทางวศิวกรรมเคมี   3(3-0-6)  

                    (Chemical  Process  Simulation  and  Design)     

แกไขเปน     616  432  การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี      3(3-0-6) 

                                (Chemical  Engineering  Plant  Desing)  

  4.  เพิ่มแขนงวิชาและเปดรายวิชาใหมเพิ่ม  (หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวชิาเลือก)  จํานวน 5           

แขนงวิชา  รวมวิชาทั้งสิ้น  22 รายวิชา  ดังนี้ 

  4.1  แขนงวิศวกรรมเคมีทั่วไปและวิศวกรรมเคมีกระบวนการ  จาํนวน  8  รายวิชา 

         -  616  421  ปรากฏการณการนําพา        3(3-0-6) 

     (Transport  Phenomena)  

         -  616  433  พลศาสตรและการควบคุมกระบวนการสําหรับวิศวกรรมเคมี   3(3-0-6) 

                            (Process   Dynamics  and  control  for  Chemical  Engineering)  

         -  616  461  กระบวนการวิศวกรรมเคมี      3(3-0-6) 

                            (Chemical  Engineering  Processes)         
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         -  616  462  วิศวกรรมการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม     3(3-0-6) 

                              (Petroleum  Refinery  Engineering) 

         -  616  463  กระบวนการวิศวกรรมปโตรเคมี      3(3-0-6)  

                            (Petrochemical  Engineering  Processes)       

                                 -  616  464  กระบวนการกาซธรรมชาติ      3(3-0-6)  

                            (Natural  Gas  Processing)    

         -  616  481  เศรษฐศาสตรวิศวกรรมและการจัดการ     3(3-0-6) 

                (Engineering  Economics  and  Management)   

          -  616  580  หัวขอพิเศษสําหรับวิศวกรรมเคมี      3(3-0-6) 

    (Special  Topics  for  Chemical  Engineering)    

  4.2  แขนงวิศวกรรมการควบคุมกระบวนการ  จาํนวน 3 รายวิชา 

         -  616  541  การวิเคราะหและการจําลองกระบวนการ     3(3-0-6) 

                (Process  Analysis  and  Simulation)       

         -  616  542  การอุปกรณควบคุมกระบวนการ     3(3-0-6) 

                (Process  Control  Instrumentation)   

         -  616  543  การควบคุมกระบวนการโดยใชคอมพิวเตอร     3(3-0-6) 

                (Computerized  Process  Control)            

  4.3  แขนงวิศวกรรมการแยกมวลสาร  จาํนวน  5  รายวิชา 

         -  616  561  เทคโนโลยีการแยกมวลสาร      3(3-0-6)  

                            (Separation  Technology)       

         -  616  562  กระบวนการการดูดซับ       3(3-0-6)     

                                                     (Adsorption  Processes)   

         -  616  563  เทคโนโลยีเยื่อแผน       3(3-0-6)   

                                                     (Membrane  Technology)   

         -  616  564  การสกัดดวยตัวทําละลาย      3(3-0-6)    

                                                     (Solvent  Extraction)    

         -  616  565  วิศวกรรมไครโอจีนิค        3(3-0-6)   

                                                     (Cryogenic  Engineering)   

  4.4  แขนงวิศวกรรมปฏิกิริยาและตัวเรงปฏิกิริยาเคมี  จาํนวน  3  รายวิชา 

         -  616  571  ศาสตรที่เกี่ยวกับตัวเรงปฏิกิริยา      3(3-0-6)   

                                                     (Catalysis)   

         -  616  572  กระบวนการเรงปฏิกิริยาอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

                                                     (Industrial  Catalytic  Processes) 
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         -  616  573  คุณลักษณะเบื้องตนของตัวเรงปฏิกิริยา    3(3-0-6) 

    (Introduction  to  Catalytic  Characterization)  

  4.5  แขนงวิศวกรรมวัสดุ  จาํนวน  3  รายวิชา 

         -  616  575  วิศวกรรมพอลิเมอร       3(3-0-6) 

                (Polymer  Engineering)  

         -  616  576  กระบวนการพอลิเมอร        3(3-0-6)          

    (Polymer  Processing)  

         -  616  578  เทคโนโลยีอนุภาค         3(3-0-6) 

    (Particle  Technology)   

  ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา  2548  เปนตนไป   

  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  ครั้งที่ 10/2548  เมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  2548 ไดพิจารณา

ใหความเห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  ฉบับป พ.ศ.2546  แลวเสนอใหคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา  กอนนําเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.5        (ราง)  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
            
สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรที่  1272/2548  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2548  แตงตั้งคณะกรรมการ 

จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2550 – 2552 เพื่อจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ  พ.ศ.2550-

2552  ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย  นั้น 

  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 มีความเห็นวาอํานาจ

หนาที่ของคณะกรรมการฯ ชดุดังกลาวจํากัดเฉพาะการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศไมครอบคลุมภารกิจ

การดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น  เพื่อประโยชนในการดาํเนินงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย  จึงเห็นสมควร ดังนี้ 

1. เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2550-2552 เปน

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. เพิ่มเติมรายชื่อกรรมการ จํานวน 2 ทาน ไดแก ประธานสภาคณาจารย และหัวหนางาน

ตรวจสอบภายใน 
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3. เพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการใหครอบคลุมภารกจิการดําเนินงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอทีป่ระชมุพจิารณา 

 

มติ  ที่ประชมุพจิารณาแลว  มมีตใิหความเห็นชอบในการปรับเปล่ียน เพิม่เตมิ เพื่อความเหมาะสมและ

ชัดเจนดังรายละเอียดดังกลาว ทั้ง 3 ขอ  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.6    หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาการตลาด  (หลกัสูตรใหม)                                     
   ฉบับป  พ.ศ.2549  คณะวิทยาการจัดการ 
                            
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะวิทยาการจัดการประสงคปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา

การตลาด (หลักสูตรใหม)  ฉบับป  พ.ศ. 2549  โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป ซึ่งที่

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548  ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในการเปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการตลาด  (หลักสูตรใหม)  พ.ศ.2549  แลวจะไดนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา            

กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการเปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2549  โดยมีขอเสนอแนะ  ดังนี้   

  -  ในคุณวุฒิของอาจารย  ใหใสประเทศที่สําเร็จการศึกษา 

  -  รายวิชาศึกษาทั่วไป  โดยเฉพาะในกลุมมนุษยศาสตร และสังคมศาสตรมีนอย  และควรเพิ่ม

      ความรูในดานการเมือง  เชน รายวิชาโลกการเมือง  และดานโลกาภิวัฒน 

  -  ใหตรวจสอบความถูกตองของชื่อภาษาอังกฤษรายวิชา  การบริหารจัดการแสดง  ที่ใชคาํวา   

                              production  management 

  -  วิชา 761  406  วิชาการตลาดสินคาเกษตรและอาหาร ในคําอธิบายวิชา  ไมมีคําวาอาหาร               

                              มีแตเกษตร  และ  เกษตรกรรม 

  -  ใหทบทวนวา  รายวชิา  เศรษฐศาสตรมหภาค  และเศรษฐศาสตรจุลภาค  ควรเปน 3                  

                              หนวยกิตหรือไม  โดยเฉพาะในวชิาหลงั 

  -  ใหปรับแกชื่อรายวิชา  765  430  Introduction to Event Industry  ใหเปนไปตามคําแนะนํา               

                              ของผูทรงคุณวุฒ ิ
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  -  หากผูเรียน  เลือกเรียนรายวิชาทางดานภาษาเปนกลุมวชิาเลือกเอก  กจ็ะไมไดเรียนวิชาเลือก

ทางดานการตลาดและบริการ  ซึ่งเปนรายวชิาที่สําคัญ  จะนํามารวมกันไดหรือไม 

  แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาตอไป 

 
ปดประชุมเวลา  11.45  น. 
      

 

 

           (นางสาวกฤษธร  เชื้อแกวจินดา)                           

               ผูจดรายงานการประชุม 
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