
              รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                   ครั้งที่  10/2549 
                       วันอังคารที่  16 พฤษภาคม  2549 
    ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตล่ิงชัน 

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

 

ผูมาประชุม 
   1.  รศ.ดร.วิวัฒนชัย   อัตถากร  อธิการบด ี   ประธานที่ประชุม 

   2.  อ.ดร.จิตติมา  อมรพิเชษฐกูล  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ    

   3.  ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บวัเวช  รองอธิการบด ี เพชรบุรี             

   4.  รศ.ดร.วิสาข   จัติวัตร                     รองอธิการบดีฝายวิชาการ  

     และรักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   

   5.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  รองอธิการบดีฝายบริหาร     

   6.  ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย 

   7.  อ.สกุล  บุณยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา   

   8.  รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม    

   9.  อ.ดร.สุวัฒน   ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร 

 10.  อ.อภชิัย  ภิรมยรักษ   รองคณบดีฝายวิชาการ 

     รักษาราชการแทนคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

 11.  รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

 12.  อ.บัญชา  ชุมเกษร   รองคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

     รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 13.  อ.นพดล  ยุทธมนตรี   รองคณบดีฝายบริหาร 

     รักษาราชการแทนคณบดีคณะมัณฑนศิลป   

 14.  อ.จันทิวา  สุรเชษฐพงษ  คณบดีคณะอักษรศาสตร      

 15.  รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร       

 15.  ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 17.  อ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน  รองคณบดีฝายบริหารจัดการดานสารสนเทศ 

     รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 

 18.  ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 19.  อ.ธนาทร   เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร    

 20.  รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร   

 21.  อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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22.  รศ.ดร.วศิน  อิงคพฒันากุล  รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติฝายวชิาการ 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาต ิ  

23.  ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง    

24.  ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ                ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 

25.  อ.สราวุฑ   ตันณีกุล   รองผูอํานวยการฝายนิทรรศการศิลปะ 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการหอศิลป 

26.  ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ  ประธานสภาคณาจารย   
   

ผูไมมาประชมุ 
  1.  อ.เจริญ   คัมภีรภาพ   รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญา            ไปราชการตางประเทศ 

  2.  อ.ดร.ศุภชยั  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา            ติดราชการ  

  3.  อ.ปญญา   วิจินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ    ติดราชการ  

  4.  อ.วฒันพนัธุ  ครุฑะเสน  คณบดีคณะมณัฑนศิลป              ติดราชการ 

  5.  รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร                  ติดราชการ 

  6.  ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนันท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ             ติดราชการ 

  7.  ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกลุ  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ             ติดราชการ 

 8.  อ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา             ติดราชการ 

 9.  รศ.วโิชค  มุกดามณ ี   ผูอํานวยการหอศิลป              ไปราชการตางประเทศ 
 
เปดประชุมเวลา  10.40  น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 
    
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  9/2549 
   เมื่อวันอังคารที่  2  พฤษภาคม  2549 
                                                                                                                                                        
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ครั้งที่  9/2549  เมื่อวันอังคารที่  2 พฤษภาคม  2549  

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหแกไขรายงานการประชุมดังนี้ 

  หนา  5  วาระที่ 2.4  บรรทัดที่ 10 ใหแกไขเปนดังนี้ 

  “....วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  เรียบรอยแลว” 

  แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว 
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ระเบียบวาระที่  2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ   
ระเบียบวาระที่ 2.1  การกําหนดจาํนวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตร             
   ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศจํานวน 4 เร่ืองดังตอไปน้ี 

1. เ ร่ือง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา  พ .ศ .  2548 ลงวันที่  21 

กุมภาพันธ 2548 

2. เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 

2548 

3. เ ร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 

กุมภาพันธ 2548 

4. เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ลง

วันที่ 21 กุมภาพันธ 2548 

โดยกําหนดเกณฑมาตรฐานสําหรับจํานวนและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรในการจัด

การศึกษาตามหลักสูตรระดับอุดมศึกษา นั้น 

เพื่อใหการกํากับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและ

สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการขางตน คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อ

วันที่ 2 กุมภาพันธ 2549 จึงกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ไวดังตอไปน้ี 

1. อาจารยประจําหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหรือในระดับบัณฑิตศึกษา นอกเหนือจากการที่

ไดกําหนดเรื่องจํานวนและคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  

2548 แลว ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดใหอาจารยประจําผูใดเปนอาจารยประจําในหลักสูตรใดหลักสูตร

หนึ่งแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหอาจารยประจําผูนั้นเปนอาจารยประจําหลักสูตรที่เปนหลักสูตรพหุ

วิทยาการ (Multidisciplinary) ไดอีก 1 หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจําอยู

แลว 

2. สําหรับอาจารยประจําหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา นอกเหนือจากการที่ไดกําหนดเรื่อง

จํานวนและคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 แลว ใน

กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดใหอาจารยประจําผูใดเปนอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือ

ปริญญาเอก  หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแลว  สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหอาจารยประจําผูนั้นเปนอาจารย

ประจําหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันไดอีก 1 หลักสูตร 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อรับทราบ   

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่  2.2  ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

จํานวน 1 ราย  ของภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา  2548 ซึ่งคณะศึกษาศาสตรไดแจงขอเปลี่ยนแปลงผลการ

สอบประมวลความรอบรูของภาควิชาการบริหารการศึกษา  ประจําภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา 2548  จาก

เดิมที่ไดรายงานผลการศึกษาใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบและบัณฑิตวิทยาลัยไดประกาศผลการสอบไปแลวนั้น  

เนื่องจากเกิดขอผิดพลาดในการแจงผลการสอบประมวลความรอบรูราย นายวิสูตร  เสพสมุทร  ซึ่งไดมีการ

ประกาศผลการสอบเปน s  โดยที่นายวิสูตร  เสพสมุทร  มิไดเขาสอบประมวลความรอบรูในครั้งนั้น  เนื่องจากปวย  

จึงไมสามารถมาสอบได   

  ดังนั้น  คณะศึกษาศาสตรจึงขอยกเลิกผลการสอบประมวลความรูรายนายวิสูตร  เสพสมุทร   

  ทั้งนี้  ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาํบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 3/2549 

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2549  และรองอธิการบดีฝายวิชาการไดพิจารณาอนมุัติแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมมี 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา                          
   ฉบับป  พ.ศ.2544  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  ฉบับป พ.ศ.2544                    
   สาขาวิชาเคมี  ฉบับป พ.ศ.2544   
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจํานวน  3  หลักสูตร 

ดังนี้ 

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2544 ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแต            

ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2549  เปนตนไป  สาระในการปรับปรุงแกไขคือ 

1.1 ขอแกไขคําอธบิายรายวชิา ในกลุมวิชาบังคับทางจุลชวีวิทยา ของหมวดวิชา

เฉพาะจํานวน 2 รายวิชาคอื  

- รายวิชา 518 301 วิทยาเห็ดรา     3(3-0-6) 

- รายวิชา 518 302 ปฏิบัติการวิทยาเห็ดรา   1(0-3-0) 
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1.2 ขอเปดรายวิชาเลือกเพิ่มเติมในกลุมวิชาประยุกตทางอุตสาหกรรมของกลุมวิชา

เลือกทางจุลชีววิทยาประยุกตในหมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 4 รายวิชาดังตอไปนี้ 

- รายวิชา 518 319  เทคนิคการเก็บรักษาจุลินทรีย  2(1-3-2) 

- รายวิชา 518 525 สรีรวิทยาของเรา    4(3-3-6) 

- รายวิชา 518 526 โรคติดเชื้อ    3(3-0-6) 

- รายวิชา 518 527 การตรวจทางวิทยาภูมิคุมกัน  3(3-0-6) 

 2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม ฉบับป พ.ศ. 2544 ซึ่งจะ

เร่ิมใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป สาระในการปรบัปรุงแกไขคือ 

  2.1 ขอเพิ่มรายวิชาในกลุมวชิาเลือกวิชาเอก หมวดวชิาเฉพาะ จํานวน 6 รายวชิา

ดังตอไปน้ี 

    - รายวิชา 516 453  การจัดการระบบน้ําเสียแบบติดกับท่ีและกระจายแบบกลุม  3(3-0-6) 

    - รายวิชา 516 454 ปฏิบัติการการจัดการระบบน้าํเสียแบบติดกับที่ 1(0-3-0)

       และกระจายแบบกลุม 

    - รายวิชา 516 500 ตัวบงชี้ทางชีวภาพของคุณภาพน้ํา        3(3-0-6) 

    - รายวิชา 516 501 ปฏิบัติการตัวบงชี้ทางชีวภาพของคุณภาพน้ํา       1(0-3-0) 

    - รายวิชา 516 530  เคมีของการบําบัดน้ําและน้ําเสีย        3(3-0-6) 

    - รายวิชา 516 531 ปฏิบัติการเคมขีองการบําบัดน้ําและน้ําเสีย       1(0-3-0) 

  2.2 ขอเปลี่ยนวิชาบังคับกอนของรายวิชาในกลุมวิชาเลือกวิชาเอก หมวดวิชาเฉพาะ 

จํานวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 516 410  การจัดการของเสียอันตราย  3(3-0-6) 

 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป พ.ศ. 2544 ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแตภาค

การศึกษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป   สาระในการปรับปรุงแกไขคือ 

  3.1 เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาสําหรับรายวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติการ จํานวน   2   รายวิชาดังนี้ 

- เดิมรหัสรายวิชา 513 237 การวิเคราะหดวยเครื่องมือในการศึกษาทาง

วิทยาศาสตรชีวภาพ เปนรหัสรายวิชา 513 337 การวิเคราะหดวยเครื่องมือใน

การศึกษาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

-  เดิมรหัสรายวิชา 513 238 ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเครื่องมือในการศึกษา

ทางวิทยาศาสตรชีวภาพ เปนรหัสรายวิชา 513 338 ปฏิบัติการการวิเคราะหดวย

เครื่องมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 

  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คร้ังที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549 ไดพิจารณาใหความ

เห็นชอบ 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

จํานวน 3 หลักสูตรดังกลาว  แลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต               

จํานวน 3 หลักสูตรดังกลาว  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.2 การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินการจัดงาน                
   วันศิลป  พีระศรี  ประจาํป 2549 
 
สรุปเรื่อง 
  เพื่อใหการจัดงานวันศิลป  พีระศรี  ประจําป 2549 ในวันศุกรที่ 15 กันยายน 2549 เปนไปดวย

ความเรียบรอย   จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินการจัด

งานวันศิลป  พีระศรี  ประจําป 2549  เพื่อเตรียมการจัดงานดังกลาว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  (ราง)  รายชื่อการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการ 

ดําเนินการจัดงานวันศิลป  พีระศรี  ประจําป 2549  
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบใน (ราง) รายชื่อการแตงตั้งคณะกรรมการ

อํานวยการและคณะกรรมการดําเนินการจัดงานวันศิลป  พีระศรี  ประจําป 2549 ตามที่เสนอ แลวใหนําเสนอ          

อธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.3 ขอยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยเงินสมนาคุณผูทาํงานวิจัย

รวมกับภาคอตุสาหกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
พ.ศ.2546 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดเสนอมหาวิทยาลัยออกระเบียบ

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยเงินสมนาคุณผูทํางานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ.2546  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหคณาจารยของคณะฯ  ทํางานวิจัย                

รวมกับภาคอุตสาหกรรม นั้น 

  ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ  และคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ  ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2549  เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 

2549  เห็นชอบใหยกเลิกระเบียบดังกลาว  ดวยเห็นวาในปจจุบันคณาจารยของคณะฯ  ไดมีการทํางานวิจัยรวมกับ

ภาคอุตสาหกรรมแลว  พรอมนี้ไดเสนอที่ประชุมพิจารณา  (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร  ยกเลิกระเบียบ

มหาวิทยาลัยศิลปากร   วาดวยเงินสมนาคุณผูทํางานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร           

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  พ.ศ.2546  พ.ศ. .... 
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบ  (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร  ยกเลิก

ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยเงินสมนาคุณผูทํางานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมของคณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  พ.ศ.2546 พ.ศ. ....  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรือ่ง  การฝกซอมเขารับพระราชทาน               

ปริญญาบัตร ประจําปการศกึษา 2548 
   
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนดใหมีการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จ

การศึกษา ปการศึกษา 2548 ในวันเสารที่ 29 กรกฎาคม 2548 ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ      

พระชนมพรรษา นั้น คณะอนุกรรมการฝายถวายปริญญาบัตรและฝกซอมแกบัณฑิตไดจัดทํา (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง  การฝกซอมเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2548  เสนอ               

ที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  แลวจะไดจัดสงใหกับผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเขารับ 

ปริญญาบัตรไดเตรียมการฝกซอมและเขารับพระราชทานปริญญาบัตรตอไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการใน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย

ศิลปากร เร่ือง การฝกซอมเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2548 โดยที่ประชุมมีขอเสนอแนะ

ใหมีการปรับเล่ือนเวลาการฝกซอมเขารับพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับ

ปริญญาเอกของบัณฑิตวิทยาลัย โดยใหจัดไวในลําดับทายตอจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี แลวใหนําเสนอ

อธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป   

 
ระเบียบวาระที่ 4.5  แนวทางการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและรับนองใหม ปการศึกษา 2549 

  
สรุปเรื่อง 
  จากการประชุมสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษา  การสัมมนารูปแบบการจัด

กิจกรรมรับนองใหมเชิงสรางสรรคเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย (เครือขายภาคตะวันตก) การสัมมนาผูนํา

องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2549  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549  เห็นชอบใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา          

ในประเด็นขอ 1 – ขอ 4 ที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและตอนรับนองใหมดังนี้ 
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  1.  การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2549 ใหจัดแยกวิทยาเขตและกําหนดวันจัด

ปฐมนิเทศในสัปดาหกอนเปดภาคเรียนดังนี้ 

   1.1  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   จัดการปฐมนิเทศในวันพฤหัสบดี   งดกิจกรรม         

วันศุกรเพื่อใหนองใหมไดพักผอนหรือพบกับอาจารยที่ปรึกษา 

   1.2 วังทาพระ  จัดการปฐมนิเทศวันศุกร  ชวงเชา 

   1.3 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  จัดปฐมนิเทศวันศุกร  ชวงบาย 

   1.4  การจัดกิจกรรมรับนองใหมรวมของสโมสรนักศึกษา ใหจัดกิจกรรมในวันเสาร         

โดยจัดใหเสร็จส้ินภายใน 1 วัน ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

  2.  พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรม

รับนองใหมและประชุมเชียร แลวจะไดนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 

  3.  ใหกองกิจการนักศึกษาจัดทําประกาศตามปติญญาของโครงการพัฒนารูปแบบการจัด

กิจกรรมรับนองใหมเชิงสรางสรรค  เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย  จากผลการสัมมนารูปแบบการจัดกิจกรรม       

รับนองใหมเชิงสรางสรรคเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย  (เครือขายภาคตะวันตก) เพื่อใหเปนขอปฏิบัติในการ         

จัดกิจกรรมรับนองใหมของนักศึกษา ปการศึกษา 2549 

  4.  ใหสโมสรนักศึกษากําหนดมาตรการรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการจัด

กิจกรรมรับนองใหมเชิงสรางสรรค  ปการศึกษา 2549 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในประเด็นขอ 1 – ขอ 4 ตามที่ที่

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 

เสนอ  แลวใหดําเนินการตอไป 

  อนึ่ง ที่ประชุมไดมีขอเสนอแนะวา ควรมีบทลงโทษนักศึกษาหากนักศึกษาฝาฝนไมปฏิบัติตาม

แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียรของมหาวิทยาลัย  เชน  ภาคฑัณฑ  พักการศึกษา            

เปนตน  รวมทั้งใหมีการติดตามการจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียรอยางทั่วถึงและใกลชิดดวย  โดยที่

ประชุมไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาพิจารณาและรับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.6  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง  อัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากรในสวนของนักศึกษาและบุคคลอื่นๆ ซึ่งมิใชนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรและนักเรียน นักศึกษา ตางสถาบัน วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร 

  
สรุปเรื่อง 
  ตามบันทึกกองกิจการนักศึกษาที่ ศธ 0520.1.3 (นฐ)/02582 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2548 เร่ือง  

การปรับอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ซึ่งงานวินัยและนิติการไดตรวจสอบ
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พรอมมีขอสังเกตในขอ 2.3 นั้น กองกิจการนักศึกษาขอเรียนวา ในทางปฏิบัติจะไมอนุญาตใหนักศึกษาพัก          

คางชั่วคราวเปนชวงระยะเวลานานเปนเดือน  ขอน้ีกําหนดไวเพื่อชวยเหลือนักศึกษาเดินเรียน ในกรณีที่มี              

ความจําเปนตองพักคางเปนครั้งคราวเทานั้น หากประสงคจะเขาพักรวมกับเพื่อนนักศึกษาเปนเวลานานตลอด       

ทั้งเดือนหรือทั้งภาคการศึกษาตองแจงความประสงคขอเขาพักแทรกและชําระคาธรรมเนียมตามปกติ ดังนั้น           

กองกิจการนักศึกษาจึงขอใหคงไวในขอความ 2.3 ตามเดิม สวนประเด็นที่งานวิจัยและนิติการขีดขอความ          

“วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร”  ออกจากชื่อเร่ืองในประกาศนั้น  กองกิจการนักศึกษาเห็นวาควรจะคงขอความ

เดิมไวเนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรมีหอพักนักศึกษาที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีดวย ซึ่งอาจจะเกิด           

ความสับสนใจทางปฏิบัติของคณะกรรมการหอพักในแตละวิทยาเขต  ซึ่งที่ประชุมคณบดีคร้ังที่  3/2549 เมื่อวันที่        

7 กุมภาพันธ 2549  ไดพิจารณาแลว  มีมติใหกองกิจการนักศึกษานําเสนอขอมูลเกี่ยวกับอัตราคาหอพักนักศึกษา

และจํานวนนักศึกษาเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง นั้น 

  บัดนี้ กองกิจการนักศึกษาไดนําเสนอรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับอัตราคาหอพักนักศึกษาและ

จํานวนนักศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง            

อัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรในสวนของนักศึกษาของบุคคลอื่น ๆ ซึ่งมิใชนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากรและนักเรียน  นักศึกษา  ตางสถาบัน  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  แลวใหนําเสนอ 

อธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.7 ผลการประเมนิตามคาํรับรองการปฏิบัตริาชการและการจัดสรรสิ่งจงูใจ 
              ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 
 
สรุปเรื่อง 

           ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดพิจารณาผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2548  ของมหาวิทยาลัยศิลปากรแลว  เห็นชอบกับผลการประเมิน

ตามที่บริษัทไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส  จาํกัด  ( TRIS )  เสนอ  โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรไดคะแนน  

4.5229  จากคะแนนเต็ม  5.00  ซึ่งคาคะแนน  4.5229  ตามผลการประเมินที่มหาวิทยาลัยไดรับนั้น  มีผลให

มหาวิทยาลัยศลิปากรจะไดรับการจัดสรรส่ิงจงูใจ  (เงินรางวัล)  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เปนจาํนวนประมาณ 

6,925,973.47 บาท  (หกลานเกาแสนสองหมื่นหาพันเการอยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค)  โดยสวนราชการซึ่ง

มีสิทธิ์ไดรับการจัดสรรสิ่งจูงใจจะตองมีผลการประเมินในระดับคะแนนไมนอยกวา 3.00  ทั้งนี้  สํานักงาน ก.พ.ร. 

เปดโอกาสใหสวนราชการสามารถอุทธรณผลการประเมินเพื่อใหมีการทบทวนคะแนนใหมได  โดยสวนราชการจะ 

ตองแสดงเหตุผลและหลักฐานเพิ่มเติมเฉพาะตัวชี้วัดที่ประสงคจะอุทธรณไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่  15 

พฤษภาคม  2549 
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  สําหรับผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไดรับการจัดสรรเงินรางวัลจํานวนประมาณ  6,925,973.47  บาท ( หกลานเกาแสนสองหมื่นหาพันเการอยเจ็ดสิบ

สามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค) ซึ่งลดลงจากปที่ผานมาจํานวน  3,199,230.16  ( สามลานหนึ่งแสนเกาหมื่นเกาพัน 

สองรอยสามสิบบาทสิบหกสตางค)  เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2548  มีสวนราชการเขาสูระบบการจัดทํา       

คํารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลจํานวนเพิ่มขึ้นและปรับเขาสูหลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัล

เดียวกันโดยไมมีการแบงกลุมทาทายและกลุมนํารอง  จึงมีผลทําใหการจัดสรรเงินรางวัลแกสวนราชการที่เคยอยู        

ในกลุมดังกลาวไดรับจัดสรรนอยลง 

  สวนการจัดสรรเงินรางวัลสําหรับผูบริหารมหาวิทยาลัยจะไดรับเงินรางวัลจากงบประมาณอีก

สวนหนึ่งซึ่งไดกันเงินไวตางหากแลว  โดยสํานักงาน  ก.พ.ร. จะไดแจงหลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลสําหรับ

ผูบริหารใหสวนราชการทราบตอไปซึ่งจํานวนเงินรางวัลดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลงได  หากสํานักงาน  ก.พ.ร. 

ตรวจสอบผลการยืนยันคะแนนผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการหรือจังหวัดแหงใดแหงหนึ่งแลวมีการ

เปล่ียนแปลงไป  ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. จะแจงยืนยันผลการจัดสรรเงินรางวัลใหทราบตอไป 

 สําหรับหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลเพื่อสรางแรงจูงใจการพัฒนาการปฏิบัติราชการ 

มีหลักเกณฑดังนี้ 

 1.  ทุกสวนราชการเขาสูระบบการประเมินผลเหมือนกันโดยไมมีการแบงกลุมบังคับ กลุมทาทาย

และกลุมนํารอง 

2.  จํานวนเงินรางวัลที่หนวยงานจะไดรับขึ้นอยูกับคะแนนผลการประเมินและขนาดของหนวยงาน 

3.  ยังคงใชฐานเงินเดือนและคาจางประจําของแตละสวนราชการ 

4.  จัดสรรตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการโดยกําหนดคาถวงน้ําหนักดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เงินรางวัล  ( เทา ) 

                  5.00 3.00 

4.75 – 4.99 2.75 

4.50 – 4.74 2.50 

4.25 – 4.49 2.25 

4.00 – 4.24 2.00 

3.75 – 3.99 1.75 

3.50 – 3.74  1.50 

3.25 – 3.49 1.25 

3.00 – 3.24 1.00 

2 0 

1 0 
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาดังนี้ 

1. รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.2548  มหาวทิยาลัยศิลปากรไดคะแนน  4.5229  คะแนนจากคะแนนเต็ม  5.00  คะแนน  และ

การจัดสรรสิ่งจูงใจซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับผลการจัดสรรเงินรางวัลจํานวน 6,925,973.47  บาท  (หกลาน

เกาแสนสองหมื่นหาพันเการอยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค)    

2. เห็นชอบการประเมินการปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548  ตามที่สํานักงาน  ก.พ.ร.  

เสนอมาโดยไมมีการอุทธรณ  
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติดังนี้ 

  ก.  ตามขอ 1  ที่ประชุมรับทราบ 

  ข.  ตามขอ 2  ที่ประชุมใหความเห็นชอบการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2548 ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยไมมีการอุทธรณ 

  ทั้งนี้  ที่ประชุมเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปนี้เปนคณะทํางานเพื่อ          

วางหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548  จํานวนประมาณ 6,925,973.47 บาท  

(หกลานเกาแสนสองหมื่นหาพันเการอยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค)  ใหกับขาราชการ  ลูกจางประจําและ

พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบดวย 

  1.  รองอธิการบดีฝายบริหาร     ประธาน 

  2.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ     กรรมการ 

  3.  รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย    กรรมการ 

  4.  รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร    กรรมการ 

  5.  รองอธิการบดี  เพชรบุรี      กรรมการ 

  6.  คณบดีคณะโบราณคดี      กรรมการ 

  7.  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร    กรรมการ 

  8.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร     กรรมการ 

  9.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

          10.  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร     กรรมการ 

          11.  ประธานสภาคณาจารย      กรรมการ 

          12.  นางกาญจนา  สุคนธมณี      กรรมการ 

      (ผูแทนขาราชการสายชวยวิชาการ)  

          13.  ผูอํานวยการกองกลาง      เลขานุการ 

  ทั้งนี้  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548  

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนด   

  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.8 ขอเชิญชวนสถาบันอดุมศึกษารวมจัดกิจกรรม  “สถาบันอุดมศึกษารวมใจ    
   เทิดไทองคพระมหากษัตริยฉลองสิริราชสมบัติ  60 ป” 
 
สรุปเรื่อง 
  เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองราชยครบ 60 ป  ในวันที่ 9 

มิถุนายน 2549 นําความปลื้มปติยินดีมายังพสกนิกรทุกหมูเหลา  โดยหนวยราชการ  องคกร  ประชาชน ได

รวมกันจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคล  สดุดีเฉลิมพระเกียรติ  ในรูปแบบตางๆ ตามที่เห็นสมควร 

  เพื่อใหประชากรในแวดวงอุดมศึกษาไดรวมกิจกรรมในวโรกาสสําคัญดังกลาว  สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษารวมจัดกิจกรรม  “สถาบันอุดมศึกษารวมใจ  เทิด

ไทองคพระมหากษัตริย  ฉลองสิริราชสมบัติ  60 ป”  ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 โดยมีแนวทางในการจัดกิจกรรม 

ดังนี้ 

  กิจกรรมหลัก :  พิธีถวายพระพรชัยมงคล  สดุดีเฉลิมพระเกียรติ 

    -  กลาวราชสดุดี 

    -  ลงนามถวายพระพร 

    ผูรวมพิธีประกอบดวยผูบริหาร  อาจารย  บุคลากร  นิสิตนักศึกษา 

  กิจกรรมรอง :  เขียนคํามั่นสัญญาจะประพฤติตนเปนคนดีของสังคม 

    -  เขียนคํามั่นวาจะลดเลิกอบายมุข  (สุรา  ยาเสพติด การพนัน ฯลฯ) 

    -  เขียนคํามั่นวาจะแตงกายใหสุภาพ  ถูกระเบียบ  เหมาะสมกับกาลเทศะ 

    -  เขียนคํามั่นวาจะรวมกันรักษาและสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม 

       ผูรวมกิจกรรม  ไดแก  นิสิตนักศึกษา 

  กิจกรรมรอง  :  การบําเพ็ญประโยชนในสถาบันการศึกษาและบริเวณใกลเคียง 

    -  ปรับปรุงภูมิทัศนใหรมร่ืน  สวยงาม สบายตา 

    -  รณรงคทําความสะอาด 

    -  บําเพ็ญสาธารณะประโยชนตาง ๆ  

    ผูรวมกิจกรรม  ไดแก  ผูบริหาร  อาจารย  บุคลากรและนิสิตนักศึกษา 

  กิจกรรมรอง :  กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาเห็นควรและเหมาะสมในแตละพื้นที่ 

  สําหรับรายละเอียดการดําเนินการแตละกิจกรรมใหสถาบันการศึกษาแตละแหงพิจารณา           

ตามความเหมาะสมพรอมนี้ไดสง  “ราง”  คํากลาวถวายราชสดุดีและใบลงนามถวายพระพรมาเพื่อเปนตนแบบ

ในการดําเนินการ 

  ทั้งนี้  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสมทบกับงบประมาณ

ของสถาบันในการจัดกิจกรรมขางตน  สถาบันละ  30,000 – 40,000  บาท  โดยสถาบันที่จะขอรับงบประมาณ

สนับสนุนใหจัดทําเปนโครงการ  (ตามแบบ กบศ. 01)  เพื่อขออนุมัติและใหจัดสงโครงการมายังสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุน  กอนวันที่ 31 พฤษภาคม 2549   

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติดังนี้ 

  1.  ในสวนของกิจกรรมหลัก   :  พิธีถวายพระพรชัยมงคล  สดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน                

มหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองราชยครบ 60 ป ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ที่ประชุม

มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารพิจารณาดําเนินการ 

  2.  ในสวนของกิจกรรมรอง  ซึ่งเกี่ยวของกับนิสิต นักศึกษา  ที่ประชุมมอบหมายใหรองอธิการบดี

ฝายกิจการนักศึกษาพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของโดยใหจัดสงโครงการไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุน  กอนวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 

 
ระเบียบวาระที่ 4.9 การประเมนิหวัหนาภาควชิา 
 

สรุปเรื่อง 
  ดวยที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรในคราวประชุมครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 

15 พฤษภาคม 2549 เปนชอบใหเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณจํานวน 5 คน  เพื่อเปน

คณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชานาฎยสังคีต  หัวหนาภาควิชาภาษาเยอรมันและ

หัวหนาภาควิชาภูมิศาสตรดังนี้ 

  1.  รองศาสตราจารย ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  ประธานกรรมกร 

  2.  รองศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน  เบญจฤทธิ์  กรรมการ 

  3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุลีพร  วิรุฬหะ   กรรมการ 

  4.  ศาสตราจารยสัญชัย  สุวังบุตร    กรรมการ 

  5.  ผูชวยศาสตราจารยสุนัย  ครองยุทธ   กรรมการ 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงาน

ของหัวหนาภาควิชานาฏยสังคีต  หัวหนาภาควิชาภาษาเยอรมันและหัวหนาภาควิชาภูมิศาสตรตามที่             

คณะอักษรศาสตรเสนอ  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 
ปดประชุมเวลา  12.20  น. 
      

 
รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 

         (นางสาวศุภาวรรณ   ถาวรล้ําเลิศ)                           

                ผูจดรายงานการประชุม 
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