
                   รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                      ครั้งที่  3/2548 
                         วันอังคารที่  8  กุมภาพันธ  2548 
       ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตล่ิงชัน 

         --------------------------------- 
 
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.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
     และรักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 
   7.  อ.สกุล  บุณยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
   8.   รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม    

9.  อ.ดร.สุวฒัน  ทาสุคนธ รองอธิการบด ีพระราชวังสนามจันทร 
 10.  อ.ธนะ  เลาหกัยกุล   คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
 11.  ผศ.วาสิฏฐ  อิม่แสงจันทร  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 12.  รศ.สุรพล  นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 
 13.  ผศ.พงษศักดิ์  อารยางกูร  คณบดีคณะมณัฑนศิลป 
 14.  อ.จันทิวา  สุรเชษฐพงษ  คณบดีคณะอักษรศาสตร      
 15.  รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร   
 16.  ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 17.  รศ.ดร.สินธุชัย  แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร      
 18.  ผศ.ดร.ปาน  พมิพา   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 19.  อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร  
 20.  รศ.ดร.วชิยั  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
 21.  ผศ.ดร.วนัชัย  สุทธะนันท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 22.  อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 23.  รศ.ดร.จิราวรรณ  คงคลาย  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 24.  ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ   
 25.  ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
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 26.  อ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
 27.  รศ.วิโชค  มุกดามณ ี   ผูอํานวยการหอศิลป 
 28.  ผศ.ดร.บญุศรี  จงเสรีจิตต  ประธานสภาคณาจารย 
       
ผูไมมาประชมุ 

 1.  ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย ติดราชการ 
       
เปดประชุมเวลา  11.25 น.                         
 เมื ่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว   ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที ่ประชุม
พิจารณาเรื่องตาง ๆ  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  2/2548                         
   เมื่อวันอังคารที่  25  มกราคม  2548   
 
สรุปเรื่อง 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ครั้งที่  2/2548  เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2548 
 
มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
   
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
   
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2545  เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2545 ไดเห็นชอบ
การปรับปรุงขัน้ตอนการเสนอหลักสูตรใหม โดยใหกองบริการการศึกษาจัดทําคําส่ังรายชื่อคณะอนุกรรมการ 
พิจารณาหลักสูตรและรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบทุก 2 เดือน นั้น บัดนี้ กองบริการการศึกษาได
รายงานใหทราบวา ในชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2547 กองบริการการศึกษาไดจัดทําคําส่ังแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้ 
  1.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 
(หลักสูตรใหม)  และสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา (หลักสูตรตอเนื่อง) หลักสูตรใหม ฉบับป พ.ศ.2547 
คณะศึกษาศาสตร (เพิ่มเติม) 
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  2.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชา
ชีววิทยา สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปและสาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรใหม) ฉบับป 
พ.ศ.2547 คณะศึกษาศาสตร 
  3.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตวน้ํา (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
  4.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
ประยุกต (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548 คณะวิทยาศาสตร   
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 2.2  โครงการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 32  
   รอบมหกรรม 
 
สรุปเรื่อง 
  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาแจงใหที่ประชุมทราบวา  ตามทีม่หาวิทยาลัยไดเขารวม 
โครงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 32 รอบมหกรรม ระหวางวันที่ 8 – 15 
มกราคม 2548 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนเจาภาพ ไดมีมหาวิทยาลัยตาง ๆ เขารวมปฏิบัติการ 
แขงขันกีฬาโดยในปนี้มีสถาบันการศึกษาเขารวมการแขงขันคอนขางมากจํานวน 102 สถาบันการศึกษา ซึ่งมี 
สถาบันราชภัฏเขารวมดวย ผลของการแขงขนัปรากฏวาไดมนีักกีฬาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับเหรยีญเงิน 
จํานวน 2 เหรียญ จากการแขงขันกีฬาวายน้ํา ทาฟรีสไตล 50 เมตร  จํานวน 1 เหรียญและทาผีเส้ือ จํานวน 
1 เหรียญ คือ นายธนะพล ศิริวัฒนกุล นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป           
ซึ่งเปนนักศึกษาโครงการรับผูมีความสามารถพิเศษดานศิลปะ และนายธนะพล ศิริวัฒนกุล ไดรับเส้ือ
สามารถและตราสามารถ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมอบใหกับผูทาํชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย           
ซึ่งนายธนะพล ศิริวัฒนกุล ไดมอบเหรียญรางวัลใหเปนที่ระลึกแกมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 1 เหรียญ 
มหาวิทยาลัยจงึไดสงมอบใหโครงการจดหมายเหตุเก็บไวเปนที่ระลึกตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2.3  การเสนอโครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดประจําปงบประมาณ 
 พ.ศ.2549 

 

สรุปเรื่อง 
  รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร  แจงใหที่ประชุมทราบวา  ตามทีม่หาวิทยาลัยไดเสนอ 
โครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเพื่อของบประมาณจังหวัดแบบบรูณาการ จังหวัดนครปฐม ซึ่งได
ผานการกลั่นกรองโดยผานคณะกรรมการกลั่นกรองบริหารงานจังหวัดนครปฐมแลว มหาวิทยาลัยไดสง
โครงการไปทั้งหมดจํานวน 9 โครงการ  และไดรับอนุมัติงบประมาณจํานวน 3 โครงการ  ตามที่คณะวิชา
และหนวยงานตาง ๆ ขอไป ดังนี้  

- ศูนยคอมพิวเตอร   จํานวน  2,000,000  บาท   
- คณะมัณฑนศิลป   จํานวน  1,500,000  บาท  
- คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จํานวน     250,000  บาท 

และรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ไดแจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ถึงโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับ 
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เร่ือง “โครงการขาวหลามหวานมัน” นครปฐม วามีคุณภาพเปนที่ 1 ของประเทศ  
ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) จะติดตอประสานงานขอความรวมมือกับหนวยงานของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรในเรื่องนี้ตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
ระเบียบวาระที่ 3.1 การชวยเหลือผูประสบมหันตภัย สึนาม ิ ดานทีพ่ักอาศยั 
 

สรุปเรื่อง 
  สืบเนื่องจากการประชุมคณบดีคร้ังที่  26/2547 เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2547 ระเบียบ
วาระที่ 5.1  เหตุการณคลื่นยักษ  “สึนามิ”  ในการนี้  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดแจงตอท่ีประชมุถึง
ความคืบหนาเกี่ยวกับการชวยเหลือผูประสบมหันตภัย สึนามิ ดานที่พักอาศัย วา 
  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2548 มีการประชุมสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร  ซึ่งตกลงวา
จะดําเนินงานภายใตกรมโยธาธิการซึ่งขอความอนุเคราะหมาเพราะจะมีขอบเขตดําเนินงานที่ชัดเจน 
  วันที่ 1 กุมภาพันธ 2548  สมาคมสถาปนิกสยามอาสา ไดจัดประชุมแบงพื้นที่ในการ
ชวยเหลือผูประสบภัย  โดยใหมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนแกนนําในการลงพื้นที่จังหวัดกระบี่  โดยมี
มหาวิทยาลัยตาง ๆ มารวมดวย  คือ มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันเทคโนโลยี-             
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง      
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  วันที่  4 – 5  กมุภาพันธ  2548  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดสงที่ปรึกษาลงไปดพูื้นที่       
ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรตองรับผิดชอบ  คือ  เกาะลันตา  จ.กระบี่   เนื่องจากเปนพื้นที่ที่เสียหายมาก  โดยไดรับ
ความรวมมือจากนักศึกษาในชวงปดเทอม   
  จึงขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนยานพาหนะและเบี้ยเลี้ยงของ
นักศึกษาที่จะไปลงพื้นที่ในชวงปดเทอม   
  อนึ่งนายประสิทธิ์  ชูชวนชิกุล  นายอําเภอ เกาะลันตา ไดหารือกับคณบดีคณะสถาปตยกรรม-
ศาสตรโดยจะขอความรวมมอืจากคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ในการวางแนวความคิด
ใหมีการสรางสะพานขามจากเกาะลันตาไปจงัหวัดกระบี่   เพื่อความสะดวกในการเดินทาง  นั้น  แตเนื่องจากใน
ปจจุบันคณะวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไมมีนักวิศวกรโยธา จึงไมสามารถใหความรวมมอืได 
  จึงเสนอที่ประชมุรับทราบถึงความคืบหนาในเรื่องดังกลาว  
 
มต ิ  ที่ประชุมรับทราบและคณบดคีณะวิศวกรรมศาตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแจงวาจะไป
รวมประชุมสภาคณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร  และจะนําเสนอเรื่องนี้เขาที่ประชุมพรอมขอความรวมมือใหชวย
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในเชิงโยธาธิการและจะแจงความคบืหนาใหที่ประชุมทราบตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1  รายงานผลการไปปฏิบตัิงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  ครั้งที ่ 1                     

      ของผูชวยศาตราจารย ดร.รัศมี  ชูทรงเดช  คณะโบราณคด ี
 
สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 107/2547 ลงวันที่ 28 มกราคม 2547 อนุมัติให          
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัศมี ชูทรงเดช ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อเขียนตํารา
เกี่ยวกับโบราณคดีส่ิงแวดลอม โดยมีกาํหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2548 นั้น 
  บัดนี้  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัศมี ชูทรงเดช ไดรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดีครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 13 
มกราคม 2548  ใหความเห็นชอบในรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  คร้ังที่ 1 ของ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัศมี ชูทรงเดช แลว 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน         
ความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัศมี  ชูทรงเดช  แลวใหดําเนินการตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม              
   (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548        
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะวิทยาศาสตรขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอม (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548 โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 
2548 เปนตนไปซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการในการประชุมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547 ไดพิจารณา
ใหความเห็นชอบแลว 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในการเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  (หลักสูตรใหม)  ฉบับป พ.ศ.2548  แลวจะไดนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  
  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในการเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  (หลักสูตรใหม)  ฉบับป พ.ศ.2548  แลวใหนําเสนอคณะกรรมการ
กล่ันกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  
  
ระเบียบวาระที่ 4.3  ขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร
   สิ่งแวดลอม  ฉบับป พ.ศ.2548  ในลักษณะโครงการพเิศษ 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะวิทยาศาสตรไดเสนอขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม ฉบับป พ.ศ.2548 ในลักษณะโครงการพิเศษซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษครั้งที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว   
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในการเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  ฉบับป พ.ศ.2548  ในลักษณะโครงการพิเศษแลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป  
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในการเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  ฉบับป พ.ศ.2548  ในลักษณะโครงการพิเศษแลวใหนําเสนอ        
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  
 
 



 7

ระเบียบวาระที่ 4.4  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ.2544 
 

สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ฉบับป  
พ.ศ.2544 ในสาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาฟสิกส  ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2548 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณาใหความเห็นชอบในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
ฉบับป พ.ศ.2544  ในสาขาวชิาชวีวิทยา  สาขาวิชาจุลชวีวทิยา  สาขาวชิาเคมีและสาขาวิชาฟสิกส  แลวจะได
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยา
ศาสต รบ ัณฑิต   ฉบับป  พ.ศ.2544  ในสาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาเคมีและ             
สาขาวิชาฟสิกส แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
  
ระเบียบวาระที่ 4.5  ขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรใหม หลักสูตรประกาศนียบตัรบัณฑติ  
   สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว  (หลักสูตรใหม)  ฉบับป  พ.ศ.2548 
   และหลักสูตรประกาศนียบตัรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ  
   (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรใหมจํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
  1.  หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพือ่การทองเที่ยว (หลักสูตรใหม) 
ฉบับป พ.ศ.2548 โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2548 เปนตนไป 
  2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรใหม) ฉบับป 
พ.ศ.2548 โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2548 เปนตนไป 
  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2548 ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบแลว   
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในการขอเปดหลักสูตรใหม ฉบับป พ.ศ.2548 
จํานวน  2 หลักสูตรตามที่เสนอ   แลวจะไดนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในการขอเปดหลักสูตรใหม  ฉบับป พ.ศ.2548 
จํานวน 2 หลักสูตรตามที่เสนอ   แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.6  วาระการดาํรงตําแหนงคณะกรรมการพจิารณาการขอพระราชทาน 
    เครือ่งราชอิสริยาภรณ ใหแกขาราชการและลูกจางประจํา  
 
สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 375/2546 วันที่ 3 เมษายน 2546 แตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการและลูกจางประจํา โดยมี
วาระ 2 ป ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2546 เปนตนไป เพื่อเปนการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ          
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 ขอ 17 ซึ่งกําหนดใหหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมแตงตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งทําหนาที่รวบรวมและตรวจสอบรายชื่อ เอกสาร และหลักฐานตาง ๆ แลว
พิจารณาคุณสมบัติ กล่ันกรอง ความดีความชอบตามที่กําหนดในระเบียบ พรอมทั้งรับรองวาเปนบุคคลที่
สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณได แลวนั้น 
  บัดนี้ คณะกรรมการฯ ดังกลาวจะหมดวาระการปฏิบัติหนาที่ในวันที่ 2 เมษายน 2548 
เห็นควรนําเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ             
ชุดใหม   
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราช- 
อิสริยาภรณ  ใหแกขาราชการและลูกจางประจําชุดใหม   
  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหแตงตั้ งคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ  ใหแกขาราชการและลูกจางประจํา ประกอบดวยผูดํารงตําแหนงตอไปน้ี 
  1.  รองอธิการบดีฝายบริหาร    ประธานกรรมการ 
  2.  รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร   กรรมการ 
  3.  รองอธิการบดี เพชรบุรี     กรรมการ 
  4.  รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร ฝายวิชาการ  กรรมการ 
  5.  รองผูอํานวยการหอศิลปฝายนิทรรศการศิลปะ  กรรมการ 
                           6.  เลขานุการคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
   7.  เลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตร   กรรมการ 
  8.  เลขานุการคณะโบราณคดี    กรรมการ 
  9.  เลขานุการคณะมัณฑนศิลป    กรรมการ 
            10.  เลขานุการคณะอักษรศาสตร    กรรมการ 
            11.  เลขานุการคณะศึกษาศาสตร    กรรมการ 
            12.  เลขานุการคณะวิทยาศาสตร    กรรมการ 
            13.  เลขานุการคณะเภสัชศาสตร    กรรมการ 
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            14.  เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  กรรมการ 
        อุตสาหกรรม 
            15.  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย    กรรมการ 
            16.  หัวหนาหอสมุดสาขา วังทาพระ    กรรมการ 
            17.  เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
            18.  ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขต    กรรมการ 
            19.  ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
            20.  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา    กรรมการ 
            21.  ผูอํานวยการกองกลาง     กรรมการ 
            22.  ผูอํานวยการกองแผนงาน    กรรมการ 
            23.  หัวหนางานทะเบียนประวัติ  ฝายการเจาหนาที่  กรรมการและเลขานุการ 
           ทั้งนี้  ใหมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป  
 
ระเบียบวาระที่ 4.7  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  
   ฉบับป พ.ศ.2544 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะวิทยาศาสตร ไดเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟสิกส ฉบับป พ.ศ.2544  โดยขอเปดรายวิชาเพิ่มเติมจาํนวน 1 รายวิชาคือ 
  -  514  459  พลังงานหมุนเวียน (Renewable  Energy)   3(3-0-6) 
  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2548 ไดพิจารณา
ใหความเห็นชอบแลว  
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ.2544  แลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ.2544  แลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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 ระเบียบวาระที่ 4.8  คณะเภสัชศาสตรขอเปลี่ยนชื่อผูแทนคณะวิชาในคณะกรรมการประจํา 
             สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1631/2546 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2546 และคําส่ัง
มหาวิทยาลัยศลิปากร  ที ่ 66/2547 ลงวันที ่ 21 มกราคม 2547  แตงตั้ง อาจารย ดร.สุรวุฒ ิ วฒันา ทาํหนาที่ 
คณะกรรมการประจาํสถาบันวิจัยและพฒันา โดยมวีาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 6 กมุภาพันธ 2548 
นั้น 
  เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร ไดเปลี่ยนแปลงผูบริหาร จึงขอเปลี่ยนชื่อผูแทนคณะวิชาใน
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา จาก อาจารย ดร.สุรวุฒิ  วัฒนา เปน ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.อวยพร  อภิรักษอรามวง  ตําแหนงรองคณบดีฝายวิจัยและบริการ   
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อ ผูแทนคณะวิชาใน
คณะกรรมการประจาํสถาบันวิจัยและพัฒนา เปน ผูชวยศาสตราจารย ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง           
ตําแหนงรองคณบดีฝายวิจัยและบริการ  แทน อาจารย ดร.สุรวุฒิ  วัฒนา  แลวจะไดนําเสนออธิการบดี      
ลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อผูแทนคณะวิชาใน
คณะกรรมการประจาํสถาบันวิจัยและพัฒนา เปน ผูชวยศาสตราจารย ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง           
ตําแหนงรองคณบดีฝายวิจัยและบริการ  แทน อาจารย ดร.สุรวุฒิ  วัฒนา  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนาม
ในคําส่ังแตงตั้งตอไป   
 
ระเบียบวาระที่ 4.9  การแตงตั้งผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 309/2547  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2547 แตงตั้ง            
ผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีวาระการปฏิบัติหนาที่ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2548 นั้น 
  เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนไปดวยความเรียบรอยจึงเสนอที่
ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป (ชุดใหม) แลวจะไดนําเสนออธิการบดีลงนาม 
ในคําส่ังแตงตั้งตอไป  
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบการแตงตั้ งผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป                   
ตามรายชื่อที่ไดเสนอ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป  ดังนี้ 
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ผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป วังทาพระ 
 

 

             รายวิชาศึกษาทั่วไป          ผูประสานงานรายวิชา            คณะวิชา 
กลุมวิชามนุษยศาสตร 
080 101  มนุษยกับการสรางสรรค 
080 102  ปญหาทางปรัชญา 
080 107  ดนตรีวิจักษ 
080 114  ศิลปวิจักษ 
 
080 115  ศิลปะตะวันออก 
080 117  วรรณคดีวิจักษ 
080 118  วรรณกรรมไทยรวมสมัย 
080 119  อารยธรรมตะวันออก 
080 121  อารยธรรมตะวันตก 
080 124  ไทยศึกษา 
 
กลุมวิชาสังคมศาสตร 
080 126  มนุษยกับสิ่งแวดลอม 
080 127  จิตวิทยาเบื้องตน 
080 129  สังคมวิทยาเบื้องตน 
080 130  มานุษยวิทยาเบือ้งตน 
080 133  เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 
080 135  กฎหมายกับสังคม 
080 140  กีฬาศึกษา 
080 145  การจัดการทั่วไป 
 
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 
080 154  คอมพิวเตอรเบื้องตน 
080 156  มลพิษสิ่งแวดลอม 
 
กลุมวิชาภาษา 
080 176  ภาษากับการสือ่สาร 
080 177  ภาษาอังกฤษ 1 
080 178  ภาษาอังกฤษ 2 
080 179  ภาษาฝรั่งเศสเบือ้งตน 1 
080 180  ภาษาฝรั่งเศสเบือ้งตน 2 
080 181  ภาษาฝรั่งเศส 1 
080 182  ภาษาฝรั่งเศส 2  
 

 
อ.ดร.โชติมา  จตุรวงศ 
ผศ. สุนัย  ครองยุทธ 
ผศ. เอกราช  เจริญนิตย 
อ. พัดยศ  พุทธเจริญ 
 
ศ. ดร. ม.ร.ว. สุริยวุฒิ  สุขสวัสด์ิ 
รศ. ประทีป  ชุมพล 
รศ. ประทีป  ชุมพล 
อ. พจนา  ฤทธิรงค 
ผศ. สุภาภรณ  จินดามณีโรจน 
ผศ. สุภาภรณ  จินดามณีโรจน 
 
 
อ.ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ 
รศ. ลิขิต  กาญจนาภรณ 
อ. ปรารถนา  จันทรุพันธุ  
อ.กุลศิริ  อรุณภาคย 
อ.จนัทิวา  สุรเชษฐพงษ 
ผศ. สุวิดา  ธรรมมณีวงศ 
ผศ. สุริยา  รัตนพฤกษ 
อ.ฐิติมา  เวชพงศ 
 
 
อ. ดร. ปานใจ  ธารทัศนวงศ 
ผศ.ดร.กัณฑรีย  ศรีพงศพันธ 
 
 
อ. พรสวรรค  อัมรานนท 
ผศ.ดร.ปยะณัฐ  สุคนธมาน 
ผศ.ดร.ปยะณัฐ  สุคนธมาน 
อ.เพ็ญลักษณ  วงศจงใจหาญ 
อ.เพ็ญลักษณ  วงศจงใจหาญ 
อ.เพ็ญลักษณ  วงศจงใจหาญ 
อ.เพ็ญลักษณ  วงศจงใจหาญ 

 
สถาปตยกรรมศาสตร 
อักษรศาสตร 
ดุริยางคศาสตร 
จิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ 
โบราณคดี 
โบราณคดี 
โบราณคดี 
โบราณคดี 
โบราณคดี 
โบราณคดี 
 
 
ศึกษาศาสตร 
ศึกษาศาสตร 
โบราณคดี 
โบราณคดี 
อักษรศาสตร 
อักษรศาสตร 
สถาปตยกรรมศาสตร 
วิทยาการจัดการ 
 
 
วิทยาศาสตร 
วิทยาศาสตร 
 
 
โบราณคดี 
โบราณคดี 
โบราณคดี 
โบราณคดี 
โบราณคดี 
โบราณคดี 
โบราณคด ี
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ผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  
 

             รายวิชาศึกษาทั่วไป          ผูประสานงานรายวิชา            คณะวิชา 
กลุมวิชามนุษยศาสตร 
080 101  มนุษยกับการสรางสรรค 
080 102  ปญหาทางปรัชญา 
080 103  ตรรกวิทยาเบื้องตน 
080 105  ปรัชญาพุทธศาสนา 
080 106  พุทธศาสนาในชีวิตของคนไทย 
080 107  ดนตรีวิจักษ 
080 114  ศิลปวิจักษ 
080 115  ศิลปะตะวันออก 
 

080 116  ศิลปะตะวันตก 
080 117  วรรณคดีวิจักษ 
080 119  อารยธรรมตะวันออก 
080 121  อารยธรรมตะวันตก 
080 122  จริยธรรมในการประกอบวชิาชีพ 
080 125  สนุทรียศาสตรเบื้องตน 
 
กลุมวิชาสังคมศาสตร 
080 126  มนุษยกับสิ่งแวดลอม 
080 127  จิตวิทยาเบื้องตน  
080 128  จิตวิทยาพัฒนาการ 
080 133  เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 
080 135  กฎหมายกับสังคม 
080 138  ภูมิศาสตรประเทศไทย 
080 139  พลศึกษา 
080 140  กีฬาศึกษา 
080 141  หลักนันทนาการ 
080 142  การอยูคายพักแรม 
080 144  หลักการวิจัยเบื้องตน 
080 145   การจดัการทั่วไป 
 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร  
080 155  คณิตศาสตรสําหรับนักออกแบบ 
080 156  มลพิษสิ่งแวดลอม 

 

กลุมวิชาภาษา 
080 176  ภาษากับการสือ่สาร 
 

 
ผศ. วินัย  ผูนําพล 
ผศ. สุนัย  ครองยุทธ 
อ. ธีรศักด์ิ  โอภาสบุตร 
อ. ดร. ชาญณรงค  บุญหนุน 
อ. ดร. ชาญณรงค  บุญหนุน 
ผศ. พงษศิลป  อรุณรัตน 
ผศ. วินัย  ผูนําพล 
อ. ชุลีบูล  บูรณเวช 
 

อ. ชุลีบูล  บูรณเวช 
ผศ. ชุมสาย  สุวรรณชมภู 
ผศ. มนัส  เกียรติธารัย 
ศ.สัญชัย  สุวังบุตร 
ภญ. อ. ดร. ผกามาศ  ไมตรีมิตร 
อ.ดร.สุภาวี  ศิรินคราภรณ 
 
 
อ.ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ 
รศ. ลิขิต  กาญจนาภรณ 
อ. ดร. นงนุช  โรจนเลิศ 
อ. จันทิวา  สุรเชษฐพงษ 
ผศ. สุวิดา  ธรรมมณีวงศ 
ผศ. จรัญ  แสงพุม 
ผศ. เดชา  ทวีไทย 
ผศ. เดชา  ทวีไทย 
รศ. คณิต  เขียววชิัย 
อ.วรรณี  เจิมสุรวงศ 
ภญ. อ. ดร. ผกามาศ  ไมตรีมิตร 
อ.ฐิติมา  เวชพงศ 
 
 

รศ.ดร.สืบสกลุ  อยูยืนยง 
ผศ.ดร.กัณฑรีย  ศรีพงศพันธ 
 
 

ผศ. บาหยัน  อิ่มสําราญ 
อ. มณฑนา  วัฒนถนอม 

 
อักษรศาสตร 
อักษรศาสตร 
อักษรศาสตร 
อักษรศาสตร 
อักษรศาสตร 
อักษรศาสตร 
อักษรศาสตร 
อักษรศาสตร 
 

อักษรศาสตร 
อักษรศาสตร 
อักษรศาสตร 
อักษรศาสตร 
เภสัชศาสตร 
มัณฑนศิลป 

 
ศึกษาศาสตร 
ศึกษาศาสตร 
ศึกษาศาสตร 
อักษรศาสตร 
อักษรศาสตร 
อักษรศาสตร 
ศึกษาศาสตร 
ศึกษาศาสตร 
ศึกษาศาสตร 
ศึกษาศาสตร 
เภสัชศาสตร 
วิทยาการจัดการ 
 
 

วิทยาศาสตร 
วิทยาศาสตร 
 
อักษรศาสตร 
ศึกษาศาสตร 
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             รายวิชาศึกษาทั่วไป           ผูประสานงานรายวิชา            คณะวิชา 
080 177  ภาษาอังกฤษ 1 
     -  กลุมคณะวิทยาศาสตร  
         คณะเภสชัศาสตร  คณะสถาปตยกรรม-   
         ศาสตรและคณะมัณฑนศิลป 
    -  กลุมคณะอกัษรศาสตร 
    -  กลุมคณะศึกษาศาสตร 
    -  กลุมคณะวิศวกรรมศาสตร 
 

080 178  ภาษาอังกฤษ 2 
     -  กลุมคณะวทิยาศาสตร  
        คณะเภสัชศาสตร                       
        คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
        และคณะมณัฑนศิลป 
    -  กลุมคณะอกัษรศาสตร 
     -  กลุมคณะศกึษาศาสตร 
     -  กลุมคณะวศิวกรรมศาสตรฯ 
080 179  ภาษาฝรั่งเศสเบือ้งตน 1 
080 180  ภาษาฝรั่งเศสเบือ้งตน 2 
080 181  ภาษาฝรั่งเศส 1 
080 182  ภาษาฝรั่งเศส 2 
080 183  ภาษาเยอรมันเบือ้งตน 1 
080 184  ภาษาเยอรมันเบือ้งตน 2 
080 185  ภาษาเยอรมัน 1 
080 186  ภาษาเยอรมัน 2 
080 187  ภาษาจีนเบือ้งตน 1 
080 188  ภาษาจีนเบื้องตน 2 
080 189  ภาษาญี่ปุนเบือ้งตน 1 
080 190  ภาษาญี่ปุนเบือ้งตน 2 
080 191  ภาษาอาหรับเบือ้งตน 1 
080 192  ภาษาอาหรับเบือ้งตน 2 
080 197  ภาษาเกาหลีเบือ้งตน 1 
080 198  ภาษาเกาหลีเบือ้งตน 2 
080 199  ภาษาเวียดนามเบื้องตน 1 
080 200  ภาษาเวียดนามเบื้องตน 2 
 

 
อ.นันทวรรณ  มวงใหญ 
 
 
ผศ.อมรรัตน  วรกาญจนา 
ผศ.ศิลป  ภาคสุวรรณ 
ผศ.ศิลป  ภาคสุวรรณ 
 
 

อ.นันทวรรณ  มวงใหญ 
 
 
 
ผศ. อมรรัตน  วรกาญจนา 
ผศ.ศิลป  ภาคสุวรรณ 
ผศ. ดร.เสงี่ยม  โตรัตน 
อ.บุตรี  สุวรรณะบุณย 
อ.บุตรี  สุวรรณะบุณย 
อ.บุตรี  สุวรรณะบุณย 
อ.บุตรี  สุวรรณะบุณย 
ผศ.นฤดี  กาญจนลักษณ 
ผศ.นฤดี  กาญจนลักษณ 
ผศ.นฤดี  กาญจนลักษณ 
ผศ.นฤดี  กาญจนลักษณ 
อ. ชฎาภรณ  จันทรประเสริฐ 
อ. ชฎาภรณ  จันทรประเสริฐ 
อ. ชฎาภรณ  จันทรประเสริฐ 
อ. ชฎาภรณ  จันทรประเสริฐ 
อ. ชฎาภรณ  จันทรประเสริฐ 
อ. ชฎาภรณ  จันทรประเสริฐ 
อ. ชฎาภรณ  จันทรประเสริฐ 
อ. ชฎาภรณ  จันทรประเสริฐ 
อ. ชฎาภรณ  จันทรประเสริฐ 
อ. ชฎาภรณ  จันทรประเสรฐิ 

 
อักษรศาสตร 
 
 
อักษรศาสตร 
ศึกษาศาสตร 
ศึกษาศาสตร 
 
 

อักษรศาสตร 
 
 
 
อักษรศาสตร 
ศึกษาศาสตร 
ศึกษาศาสตร 
อักษรศาสตร 
อักษรศาสตร 
อักษรศาสตร 
อักษรศาสตร 
อักษรศาสตร 
อักษรศาสตร 
อักษรศาสตร 
อักษรศาสตร 
อักษรศาสตร 
อักษรศาสตร 
อักษรศาสตร 
อักษรศาสตร 
อักษรศาสตร 
อักษรศาสตร 
อักษรศาสตร 
อักษรศาสตร 
อักษรศาสตร 
อักษรศาสตร 
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ผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี 
 

             รายวิชาศึกษาทั่วไป          ผูประสานงานรายวิชา            คณะวิชา 
กลุมวิชามนุษยศาสตร 
080 103  ตรรกวิทยาเบื้องตน 
080 107  ดนตรีวิจักษ 
 
กลุมวิชาสังคมศาสตร 
080 126  มนุษยกับสิ่งแวดลอม 
080 127  จิตวิทยาเบื้องตน 
080 140  กีฬาศึกษา 
080 141  หลักนันทนาการ 
 
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 
080 153  วิทยาศาสตรกับชีวิตประจําวัน 
 
กลุมวิชาภาษา 
080 176  ภาษากับการสือ่สาร 
080 177  ภาษาอังกฤษ 1 
080 178  ภาษาอังกฤษ 2 
080 182  ภาษาฝรั่งเศส 2 
080 187  ภาษาจีนเบือ้งตน 1 
080 188  ภาษาจีนเบือ้งตน 2 
080 189  ภาษาญี่ปุนเบือ้งตน 1 
080 190  ภาษาญี่ปุนเบือ้งตน 2 
 
รายวิชาศึกษาทัว่ไปทกุรายวิชา 
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร 
 

 
อ. สุนี  คํานวลศิลป 
อ. จอมภัค  คลังระหัด 
 
 
อ. ฐิติมา  เวชพงศ 
อ. ฐิติมา  เวชพงศ 
อ. ฐิติมา  เวชพงศ 
อ. ฐิติมา  เวชพงศ 
 
 
อ.กอบชัย  ทวีสขุเสถียร 
 
 
อ. สุนี  คํานวลศิลป 
อ. ณัฎฐนา  ลีฬหรัตนรักษ 
อ. ณัฎฐนา  ลีฬหรัตนรักษ 
อ. ณัฎฐนา  ลีฬหรัตนรักษ 
อ. ณัฎฐนา  ลีฬหรัตนรักษ 
อ. ณัฎฐนา  ลีฬหรัตนรักษ 
อ. ณัฎฐนา  ลีฬหรัตนรักษ 
อ. ณัฎฐนา  ลีฬหรัตนรักษ 
 
อ.ปฐมวรรณ  จันทรารมย 

 
วิทยาการจัดการ 
วิทยาการจัดการ 
 
 
วิทยาการจัดการ 
วิทยาการจัดการ 
วิทยาการจัดการ 
วิทยาการจัดการ 
 
 
วิทยาการจัดการ 
 
 
วิทยาการจัดการ 
วิทยาการจัดการ 
วิทยาการจัดการ 
วิทยาการจัดการ 
วิทยาการจัดการ 
วิทยาการจัดการ 
วิทยาการจัดการ 
วิทยาการจัดการ 
 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

 
ระเบียบวาระที่ 4.10  คณะดุริยางคศาสตรขอกําหนดคาธรรมเนียมโครงการพิเศษ  ภาคฤดูรอน 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะกรรมการบริหารคณะดุริยางคศาสตร ในการประชุมคร้ังที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 
21 มกราคม 2548 ไดมีมติเห็นชอบใหคณะดุริยางคศาสตร  เปดภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ตั้งแตป
การศึกษา 2547 เปนตนไปและกาํหนดคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน   
ภาคการศึกษาละ  25,000  บาท  ตาม   (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาลงทะเบียนและ
คาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ  (ฉบับที.่...)  พ.ศ. .... 
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ  (ราง)  ระเบียบดังกลาว 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบใน  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร        
วาดวยอัตราคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....  แลวให
นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป  
 
ระเบียบวาระที่ 4.11  คณะกรรมการอํานวยการคณะวิทยาการจัดการ 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการบริหารจัดการคณะที่เปนหนวยงานในกาํกับ 
พ.ศ.2547 ขอ 8 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการประกอบดวย 
  1. อธิการบดี เปนประธาน 
  2. ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีเสนอชื่อโดยความเห็นชอบของที่ประชุม 
คณบดีจํานวน 3 คน  เปนกรรมการ 
  3.  รองอธิการบดี 1 คน  เปนกรรมการ 
  4.  คณบดี  เปนกรรมการและเลขานุการ 
  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว คณะวิทยาการจัดการจึงเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณา 
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการอํานวยการคณะวิทยาการจัดการ 
จํานวน 3 คน  
  ทั้งนี้คณะวิทยาการจัดการพิจารณาเห็นสมควรเสนอรายชื่อดังนี้ 
  1.  นายไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  2.  นายภราเดช  พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  3.  รองศาสตราจารย ดร.สากล  จริยวิทยานนท  อาจารยประจําคณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดลอม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในรายชื่อดังกลาว 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบรายชื่อดังกลาวตามที่คณะวิทยาการจัดการ            
ไดเสนอ  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
ระเบียบวาระที่ 5.1 โครงการการจัดสัมมนาวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทย ณ นครคุนหมิง   
   สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  
สรุปเรื่อง 
  คณบดีคณะอักษรศาสตรเสนอวา  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)
กําหนดจัดสัมมนาวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทย  ณ  นครคุนหมิง  สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยผูเขา 
รวมงานจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการเขารวมงาน  ระหวางวันที่ 18 – 21 มีนาคม  2548   ประมาณรายละ  
35,000  บาท  นั้น  คาใชจายดังกลาวสูงเกินไป  เนื่องจาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) ให
บริษัททองเที่ยว  ที่ไดทําการประมูลไดเปนผูจัดการเรื่องคาใชจายในการเดินทางและที่พัก  จึงเห็นสมควรให
มหาวิทยาลัยดําเนินการในการติดตอประสานงานกับบริษัททองเที่ยวเพื่อรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทาง        
และที่พักเอง  เนื่องจากจะมีคาใชจายที่ถูกกวาประมาณ 17,000 บาท  แตมีระยะเวลาพักอาศัยนอยกวา 1 วัน 
  นอกจากนี้คณบดีคณะศึกษาศาสตรเสนอวา  มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความรวมมือทางดาน
การศึกษากับมหาวิทยาลัยยูนนาน   สาธารณรัฐประชาชนจีนอยูแลว   มหาวิทยาลัยควรประสานงานเรื่องโรงแรม                      
ที่พักที่มีราคาถูกและไมไกลจากที่สัมมนา 
  ทั้งนี้  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธแจงวา  จะมีการประชุมหารือเร่ืองนี้กับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ 2548  ซึ่งเรื่องนี้สํานักงานคณะกรรมการ-           
การอุดมศึกษา  (สกอ.)  กําหนดมาเปนเพียงรางคราว ๆ  ยังไมไดเปนขอตกลงที่แนนอน  
  จึงแจงใหที่ประชุมเพื่อทราบแลวจะไดนําเสนอความคืบหนาตอไป 
    
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา  11.50  น. 
  
 
 
                     (นางสาวอัญชลี  มีอิสสระ) 
                               ผูจดรายงานการประชุม 
 
 
รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองตามที่ไดแกไขแลว 
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