รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 16/2549
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2549
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
---------------------------------

ผูมาประชุม
1. รศ.ดร.วิวัฒนชัย อัตถากร
2. อ.ดร.จิตติมา อมรพิเชษฐกูล
3. อ.เจริญ คัมภีรภาพ
4. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
5. รศ.วิโชค มุกดามณี
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร
อ.สกุล บุณยทัต
รศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ
อ.ดร.สุวัฒน ทาสุคนธ
อ.ปญญา วิจินธนสาร
อ.บัญชา ชุม เกษร
รศ.สุรพล นาถะพินธุ
อ.นพดล ยุทธมนตรี

14. อ.จันทิวา สุรเชษฐพงษ
15. ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ
16. อ.ฉัตรชัย เผาทองจีน
17. ผศ.ดร.พิทยา หลิวเสรี
18. อ.ธนาทร เจียรกุล
19. อ.สาธิต บุญนอม
20. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท
21. อ.ชัยชาญ ถาวรเวช
22. รศ.ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝา ยวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดีฝา ยทรัพยสินทางปญญา
และภูมิปญญาทองถิ่น
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝา ยบริหาร
และรักษาราชการแทนผูอํานวยการหอศิลป
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
รองอธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
รองคณบดีฝายบริหาร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
รองคณบดีฝายบริหารจัดการดานสารสนเทศ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ
แทนคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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23. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล

25. รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร
26. ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ

รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานสภาคณาจารย

ผูไมมาประชุม
1. อ.ดร.ศุภชัย ศุภลักษณนารี
2. ผศ.สาทิศ ชูแสง
3. อ.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน
4. รศ.คณิต เขียววิชัย
5. รศ.ดร.สินธุชัย แกวกิติชยั
6. รศ.ดร.วิชัย กอประดิษฐสกุล
7. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล
8. ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ
9. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี

รองอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยวางแผนและวิจัย
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอาํ นวยการสํานักหอสมุดกลาง

24. อ.ดร.วรพจน ชอบธรรม

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 10.30 น.
เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 15/2549
เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2549

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 15/2549 เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2549
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุมดังนี้
หนา 3 บรรทัดที่ 10 ใหปรับขอความเปนดังนี้
“โดยจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดผานคณะวิทยาศาสตร”
หนา 16 บรรทัดที่ 12 ใหปรับขอความเปนดังนี้
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“...เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยคืนคาปรับ...”
หนา 19 บรรทัดที่ 3 ใหเพิ่มขอความตอไปนี้เปนยอหนาสุดทาย
“ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบใหนักศึกษาเลือกคณะไดเพียงอันดับเดียวและใหคณะวิชา
รวมกันออกขอสอบและดําเนินการจัดสอบโดยไมใชผลสอบ A - NET และผลสอบ O – NET”
แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพือ่ ทราบ
การเฉลิมฉลองวันประกาศเอกราชครบรอบ 61 ป
ของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สรุปเรื่อง
ดวย อ.ดร.จิตติมา อมรพิเชษฐกูล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ไดแจงใหที่ประชุมไดทราบ
ถึงการที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรวมกับสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจําประเทศไทยและมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒกําหนดจัดการแสดงนาฏศิลปของประเทศสาธารณรัฐอินโดเนียเซีย ภายใตชื่องาน “lndonesian,
Beauty in Diversity“ เพื่อเปนการเฉลิมฉลองวันประกาศเอกราชครบรอบ 61 ป ของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ในวันเสารที่ 19 สิงหาคม 2549 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ โดยในการแสดงนาฏศิลปของ
ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียประกอบดวยการแสดงทางวัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียและการ
แสดงแฟชั่นโชวในชุดเครื่องแตงกายประจําชาติของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยคาดวาจะมีผูสนใจเขารวม
ชมการแสดงจํานวนประมาณ 1,000 คน
ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรไดใหความรวมมือกับสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจํา
ประเทศไทยดวยการจัดเตรียมสถานที่และการเลี้ยงรับรองใหกับแขกผูมีเกียรติจากสถานเอกอัครราชทูต องคกร
ตางประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของทางวัฒนธรรมและการศึกษา ณ บริเวณทองพระโรง หอศิลป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังทาพระ ระหวางเวลา 18.00 น. – 18.45 น. และการแสดงของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียจะเริ่มขึ้น
ในชวงระหวางเวลา 19.00 น. – 21.00 น.
ชุดการแสดงประกอบดวยการแสดงในชุดตาง ๆ จากประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียจํานวน 9
ชุดและมีการแสดงของไทยจํานวน 2 ชุด ซึ่งสาธิตโดยผูแสดงจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
การจัดงานแสดงครั้ งนี้เพื่ อเปนการเผยแพร ความรู และความเข าใจในวัฒนธรรมของอินโดนีเซี ยแกนั กศึก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอเรียนเชิญผูบริหาร คณบดี ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก รวมงานในวัน - เวลา
ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกันและขอความรวมมือประชาสัมพันธใหนักศึกษาและผูสนใจทราบตอไปดวย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2.2

นโยบายการขยายพื้นที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ดวยประธานไดแจงใหที่ประชุมไดรับทราบถึงการที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะขยายพื้นที่ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและวิชาการซึ่งในขณะนี้มหาวิทยาลัยมีขอจํากัดอยางสูงในเรื่องการใชพื้นที่
ในการจัดกิจกรรมการเรียนสอนและวิชาการ โดยประธานไดหารือในเรื่องนี้กับนายกสภามหาวิทยาลัยแลวซึ่ง
ในเบื้องตนมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัยออกแบบสอบถามเพื่อขอทราบ
ความประสงคของลักษณะในการใชพื้นที่ของแตละคณะวิชา/หนวยงานตาง ๆ วา มีความตองการใชพื้นที่เปนไป
ในลักษณะอยางไรหรือเพื่อในการจัดกิจกรรมอะไร/อยางไร เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการเสาะแสวงหาพื้นที่ที่
เหมาะสมต อการใช งานของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรต อ ไปในอนาคต และหากได พ บพื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมแล ว
มหาวิทยาลัยมีแนวคิดที่จะใหคณะวิชา/หนวยงานที่มีจุดแข็งทางดานวิชาการมารวมอยูในพื้นที่เดียวกันซึ่งจะเปน
ประโยชนตอชุมชน/สังคมและจะทําใหมหาวิทยาลัยมีบทบาทตอชุมชม/สังคมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หากผูบริหาร
ทานใดมีขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในการหาพื้นที่ที่เหมาะสมตอการใชงานของมหาวิทยาลัยในอนาคตขอใหแจง
มายังมหาวิทยาลัยดวย เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะไดประสานงานในเรื่องดังกลาวตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.3

โครงการศึกษาวิจัยสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2549 ผูบริหารมหาวิทยาลัย
พรอมผูเกี่ยวของไดเดินทางเขาศึกษาดูงานระบบการระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสียและการกําจัดขยะมูลฝอย ณ
โครงการศึกษาวิจัยสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ไดมีพระราชกระแสรับสั่งกับผูบริหารมหาวิทยาลัยเมื่อคราวเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2548 เมื่อวันเสารที่ 29 กรกฎาคม 2549 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะ
ไดนํารูปแบบและวิธีการมาปรับปรุงใชเพื่อใหเหมาะสมกับพืน้ ที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากรตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 3.1

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2549) คณะวิทยาการจัดการ

สรุปเรื่อง
ดวย อ.จันทิวา สุรเชษฐพงษ คณบดีคณะอักษรศาสตร ไดหารือที่ประชุมวา ตามที่ทปี่ ระชุม
คณบดีครั้งที่ 15/2549 เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2549 มีมติเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจโรงแรมและที่พัก (หลักสูตรใหม พ.ศ.2549) คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษา
ปลาย ปการศึกษา 2549 โดยใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา ตอไป นั้น
แต เ นื่ อ งจากในขณะนี้ ไ ด มี ก ารกล า วอ า งไปในทางที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายขึ้ น ได ใ น
ภายหลังที่วา คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการเปดรับนักศึกษาในหลักสูตรนี้โดยที่หลักสูตรยังไมไดผานการ
พิจ ารณาอนุม ัต ิจ ากที ่ป ระชุม สภามหาวิท ยาลัย ซึ ่ง จะมีก ารประชุม ในวัน พุธ ที ่ 13 กัน ยายน 2549 อีก ทั ้ง
ได เ ป ด สอนหลั ก สู ต รนี้ โ ดยอิ ง มาจากหลั ก สู ต รสาขาวิ ช าธุ ร กิ จ โรงแรมและที่ พั ก ของวิ ท ยาลั ย นานาชาติ
คณบดีคณะอักษรศาสตรจึงประสงคทราบขอเท็จจริงเปนอยางไร ซึ่งในการนี้ ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดี
คณะวิทยาการจัดการไดชี้แจงเรื่องนี้ตอที่ประชุมวา เปนการเขาใจที่คลาดเคลื่อนของคณะกรรมการวิชาการ
หรืออาจจะเปนเพราะตัวแทนของคณะวิทยาการจัดการชี้แจงตอคณะกรรมการวิชาการไมชัดเจน แตวาในขณะนี้
คณะวิทยาการจัดการไดชี้แจงตอคณะกรรมการวิชาการเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตามขอเท็จจริงแลววา
ไมใชหลักสูตรเดียวกับวิทยาลัยนานาชาติ แตเปนหลักสูตรใหมของคณะวิทยาการจัดการเพราะใชรหัสวิชาของ
คณะวิทยาการจัดการและยังไมไดมีการเปดรับนักศึกษากอนที่สภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติหลักสูตรแตประการใด
โดยคณะวิทยาการจัดการจะเริ่มเปดรับนักศึกษาเมื่อหลักสูตรนี้ไดผานการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยแลว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ฉบับป พ.ศ.2535

สรุปเรื่อง
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2535 โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2549 เปนตนไป สาระในการ
ปรับ ปรุงแกไขคือ ขอปรับ ปรุงแกไขคําอธิบายรายวิชาและจํานวนหนวยกิตของรายวิชาในกลุมวิชาเลือกทาง
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สัตววิทยา จํานวน 2 รายวิชา คือ รายวิชา 512 545 ปรสิตวิทยาขั้นสูง 4 (3-3-6) และรายวิชา 512 643
ศังขวิทยาทางการแพทย 4 (3-3-6)
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการวิ ช าการครั้ ง ที่ 3/2549 เมื่ อ วั น ที่ 13 กรกฎาคม 2549 ได พิ จ ารณา
ใหความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2535 และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอโครงสราง
หลักสูตร ดังนั้น จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบอํานาจจาก
สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ.2548

สรุปเรื่อง
ด ว ยบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ประสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ.2548 โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2549 เปนตนไป
สาระในการปรับปรุงแกไขคือ
1. เพิ่มเติมรายวิชาในกลุมวิชาเลือกจํานวน 4 รายวิชาคือ
กลุมที่ 1 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมจํานวน 1 รายวิชา ไดแก
- รายวิชา 516 612 การจําลองแบบทางสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
กลุมที่ 2 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมจํานวน 2 รายวิชา ไดแก
- รายวิชา 516 636 การบําบัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําเสีย 3(3-0-6)
- รายวิชา 615 637 กระบวนการฟนฟูการปนเปอนของมลพิษ
3(3-0-6)
กลุมที่ 3 การจัดการสิ่งแวดลอมจํานวน 1 รายวิชา ไดแก
- รายวิชา 516 669 การจัดการมลพิษทางอากาศ
3(3-0-6)
2. ปรับแกคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษจาก Field Trips required เปน Field Trips are
required จํานวน 13 รายวิชาดังนี้
- รายวิชา 516 501
ปฏิบัติการตัวบงชี้ทางชีวภาพของคุณภาพน้ํา
1(0-3-0)
- รายวิชา 516 530
เคมีของการบําบัดน้ําและน้ําเสีย
3(3-0-6)
- รายวิชา 516 604
เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 1
3(3-0-6)
- รายวิชา 516 605
เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 2
3(3-0-6)
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- รายวิชา 516 607

สารฆาศัตรูพืชและสัตวกับการพิจารณา
3(3-0-6)
ทางดานสิ่งแวดลอม
- รายวิชา 516 631
การผลิตที่สะอาด
3(3-0-6)
- รายวิชา 516 632
การบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพชั้นสูง
3(3-0-6)
- รายวิชา 516 634
เทคโนโลยีของเสียอันตราย
3(3-0-6)
- รายวิชา 516 660
สิ่งแวดลอมและการจัดการสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
- รายวิชา 516 666
การจัดการศัตรูพืชและสัตวแบบผสมผสาน
3(3-0-6)
- รายวิชา 516 667
การจัดการคุณภาพน้ําสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3(3-0-6)
- รายวิชา 516 668
การประเมินวงจรชีวิต
3(3-0-6)
- รายวิชา 516 730
วิศวกรรมการประปา
3(3-0-6)
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการวิ ช าการครั้ ง ที่ 3/2549 เมื่ อ วั น ที่ 13 กรกฎาคม 2549 ได พิ จ ารณา
ใหความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ.2548 และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร ดังนั้น จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบอํานาจ
จากสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
ฉบับป พ.ศ.2544

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
ฉบับป พ.ศ.2544 โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2549 เปนตนไป สาระในการปรับปรุง
แกไข คือ
1. ขอเปดรายวิชาบังคับเลือกเพิ่มเติมในกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตรและภาษา หมวด
วิชาศึกษาทั่วไปจํานวน 2 รายวิชา คือ
- รายวิชา 510 203
ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 2
3(3-0-6)
- รายวิชา 510 204
ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารเชิงธุรกิจ 3(3-0-6)
2. ขอเปดรายวิชาเพิ่มเติมสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรทุกสาขาวิชาสามารถเลือกเรียน
เปนวิชาเลือกเสรีจํานวน 2 รายวิชา คือ
- รายวิชา 510 311
การบริหารจัดการสําหรับนักวิทยาศาสตร 3(3-0-6)
- รายวิชา 510 312
แบบจําลองและการวิเคราะหระบบการผลิต 3(3-0-6)
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ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 ไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ทุกสาขาวิชา ฉบับป พ.ศ.2544 และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร ดังนั้น จะได
ใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนกยกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบอํานาจจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัติตอไป
อนึ่ง คณบดีคณะอักษรศาสตรและคณบดีคณะดุริยางคศาสตรไดเสนอความเห็นเพิ่มเติมวา
เนื่ อ งจากในป จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย มี ค ณะวิ ช าเพิ่ ม ขึ้ น มากกว า เดิ ม ประกอบกั บ ภาวะป จ จุ บั น บริ บ ทมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากทําใหแตละคณะวิชามีความประสงคที่จะบริหารการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ศึกษาทั่วไปของคณะดวยการปรับรายวิชาพื้นฐานในบางรายวิชาของคณะมาเปนรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ
โดยใชรหัสของคณะ (ใหม) จะสามารถดําเนินการไดหรือไม ทั้งนี้ เพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการเรียน
การสอนยิ่งขึ้น อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีหลายวิทยาเขตเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของอาจารยผูสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการหารือกับคณะวิชาที่เกี่ยวของ
เพื่อระดมความคิด/หาทิศทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปวา มหาวิทยาลัยควรจะบริหารการ
จั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปในทิ ศ ทาง/รู ป แบบใดแล ว ให นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม คณบดี พิ จ ารณา
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.4

ขอทบทวนมติที่ประชุมคณบดีเกี่ยวกับเงินสมนาคุณประจําตําแหนง
ประธานสภาคณาจารย

สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 7/2538 เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2538 มีมติเห็นชอบใหเบิก
จายเงินสมนาคุณประจําตําแหนงประธานสภาคณาจารย ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถวน) ทั้งนี้ หาก
ประธานสภาคณาจารยมีตําแหนงทางวิชาการใหไดรับเพียงครึ่งเดียว ประกอบกับที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 8/2538
เมื่ อ วั น ที่ 4 เมษายน 2538 ได มี ก ารเสนอให มี ก ารเบิ ก จ า ยเงิ น สมนาคุ ณ ตํ า แหน ง ประธานสภาคณาจารย
ด ว ยวิ ธี เ ดี ย วกั น กั บ ตํ า แหน ง ทางบริ ห ารซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได มี ม ติ ยื น ยั น ให เ บิ ก จ า ยเงิ น สมนาคุ ณ ประจํ า ตํ า แหน ง
ประธานสภาคณาจารยตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 7/2538 เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2538 นั้น
แตเนื่องจากในปจจุบันไดมีการปรับปรุงการเบิกจายเงินสมนาคุณของมหาวิทยาลัยโดยใหเบิก
จายเงินสมนาคุณใหแกผูดํารงตําแหนงทางบริหารทั้งสองทางคือ เงินคาตําแหนงทางวิชาการเต็มจํานวน (2 เทา)
และเงิ น สมนาคุ ณ ในตํ า แหน ง บริ ห าร ดั ง นั้ น สภาคณาจารย จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาในประเด็ น ที่ ว า
“ควรดําเนินการเบิกจายดวยวิธีเดียวกันกับตําแหนงทางบริหารดวย”
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการเบิกจายเงินสมนาคุณประจําตําแหนงประธานสภาคณาจารย
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อความรอบคอบและรัดกุมชัดเจนยิ่งขึ้นที่ประชุมไดพิจารณา
แลว มีมติมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารหาขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระหนาที่ของตําแหนงและ
การเบิกจายเงินสมนาคุณประจําตําแหนงประธานสภาคณาจารยจากมหาวิทยาลัย/สถาบัน อื่น ๆ แลวนําเสนอ
ที่ประชุมคณบดีพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ฉบับป พ.ศ.2549

สรุปเรื่อง
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2549 โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2549 เปนตนไป สาระใน
การปรับปรุงแกไข คือ ขอเปดรายวิชาเลือกเพิ่มเติมจํานวน 3 รายวิชาดังนี้
- รายวิชา 518 525
สรีรวิทยาของรา
4(3-3-6)
- รายวิชา 518 526
โรคติดเชื้อ
3(3-0-6)
- รายวิชา 518 527
การตรวจทางวิทยาภูมิคุมกัน
3(3-0-6)
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ.2549 และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร ดังนั้น
จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบอํานาจจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.6

คณะวิทยาการจัดการขอเปดหลักสูตรใหม ฉบับป พ.ศ.2549

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาการจัดการไดเสนอขอเปดหลักสูตรใหม ฉบับป พ.ศ.2549 จํานวน 2 หลักสูตร
โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550 เปนตนไป ดังนี้
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1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2549)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน (หลักสูตรใหม
พ.ศ.2549)
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการในการประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบการขอเปดหลักสูตรใหม ฉบับป พ.ศ.2549 จํานวน 2 หลักสูตรดังกลาวแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเสนอขอเปดหลักสูตรใหม ฉบับป พ.ศ.2549
จํ า นวน 2 หลั ก สู ต รดั ง กล า ว แล ว ให นํ า เสนอคณะกรรมการกลั่ น กรองหลั ก สู ต รพิ จ ารณาก อ นนํ า เสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.7

การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการดําเนินการ
เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย ประเภทผูแทนทั่วไปแทนตําแหนงที่วาง

สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 15/2549 เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2549 ไดเห็นชอบใหแตงตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย ประเภทผูแทน
ทั่วไปแทนตําแหนงที่วางแลวนั้น
แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรไดยอมรับนิยามของคําวา “คณาจารยประจํา” ที่ใหหมาย
รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดวย โดยยึดถือตามเหตุผลของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได
พิจารณาตอบขอหารือของมหาวิทยาลัยบูรพาวา “พนักงานมหาวิทยาลัยที่ทําหนาที่เปนอาจารยผูสอนและทํางาน
ประจําอยูในมหาวิทยาลัยเปนคณาจารยประจําเชนเดียวกับขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย”
ดวยเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหจํานวนกรรมการสภาคณาจารยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น
สภาคณาจารยจึงประสงคจะขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยประเภท
ผูแทนทั่วไป พรอมทั้งขอใหคณบดีเปนผูดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยประเภทผูแทนคณะตาม
ระเบียบวิธีการเลือกตั้งที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหแลวเสร็จกอนวันครบวาระไมนอยกวา 30 วัน ตามความในขอ 10
ขอ 15 และขอ 16 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ.2541 ดังตอไปนี้
1. กรรมการสภาคณาจารยประเภทผูแทนทั่วไปจะมีผูออกตามวาระจํานวน 4 คน มีตําแหนง
วางอยูเดิม 1 ตําแหนง และมีตําแหนงเพิ่มใหมตามจํานวนคณะวิชาอีก 5 ตําแหนง จึงทําใหมีตําแหนงวางรวม 10
ตําแหนง
2. กรรมการสภาคณาจารยประเภทผูแทนคณะจะมีผูออกตามวาระจํานวน 2 คน มีตําแหนงวาง
อยูเดิม 11 ตําแหนง และมีตําแหนงเพิ่มใหมตามจํานวนคณาจารยอีก 7 ตําแหนง จึงทําใหมีตําแหนงวางรวม 20
ตําแหนงดังนี้
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2.1
- วาง 2.2
- วาง 2.3
- วาง 2.4
- วาง 2.5
- วาง 2.6
- วาง 2.7
- วาง 2.8 ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ
2.9
- วาง 2.10
- วาง 2.11
- วาง 2.12
- วาง 2.13
- วาง 2.14 ผศ.ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ
2.15
- วาง -

คณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร (วาระถึง 9 กันยายน 2550)
คณะโบราณคดี
คณะโบราณคดี (เพิ่มใหม)
คณะมัณฑนศิลป
(วาระถึง 9 กันยายน 2550)
คณะอักษรศาสตร
คณะอักษรศาสตร
(วาระถึง 9 กันยายน 2550)
คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
(วาระถึง 9 กันยายน 2550)
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
(วาระถึง 9 กันยายน 2550)
คณะเภสัชศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
(วาระถึง 9 กันยายน 2550)
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เพิ่มใหม)
2.16
- วาง คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร (เพิ่มใหม)
2.17
- วาง คณะดุริยางคศาสตร (เพิ่มใหม)
2.18
- วาง คณะวิทยาการจัดการ (เพิ่มใหม)
2.19
- วาง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เพิ่มใหม)
2.20
- วาง วิทยาลัยนานาชาติ (เพิ่มใหม)
ทั้งนี้ ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเขามาแทนตําแหนงที่วางดังกลาวจะมีวาระการดํารงตําแหนงถึงวันที่
9 กันยายน 2551 ยกเวนผูแทนคณะตําแหนงที่ 2.2 2.5 2.7 2.9 2.11 และ 2.13 ที่จะมีวาระการดํารงตําแหนง
ถึงวันที่ 9 กันยายน 2550 เทานั้น
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบให แ ต ง ตั้ ง ผู ดํ า รงตํ า แหน ง และผู มี ร ายชื่ อ ต อ ไปนี้ เ ป น
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย ประเภทผูแทน
ทั่วไปแทนตําแหนงที่วาง (ใหม) ดังนี้
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ก. คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย ประกอบดวย
1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
ประธานกรรมการ
2. อาจารยสกุล บุณยทัต
รองประธานกรรมการ
3. อาจารยมาณพ อิศรเดช
กรรมการ
4. อาจารย ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ
กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารยพรพจน สุขเกษม
กรรมการ
6. นางมาลินี วิกรานต
กรรมการ
7. นางสาวพันทิพา ศรีพื้นผล
กรรมการ
8. ผูชวยศาสตราจารยสุรีรัตน บุรณวัณณะ
กรรมการ
9. รองศาสตราจารยวัฒนา เกาศัลย
กรรมการ
10. นายปยพงศ มณีศรี
กรรมการ
11. นางทองทิพย อยูพะเนียด
กรรมการ
12. นางสาวนิ่มนวล อุตระ
กรรมการ
13. อาจารยสาธิต บุญนอม
กรรมการ
14. นายสอาด ศรีจันทร
กรรมการ
15. อาจารยจักรพิพัฒน อัศวบุญญาเลิศ
กรรมการ
16. อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน
กรรมการ
17. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา
กรรมการ
18. นางสาวบังอร คหัฏฐา
กรรมการและเลขานุการ
19. นางอมรรัตน ดิฐสถาพรเจริญ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
20. นางสาวเอมอร สุดชารมย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ข. คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง และตรวจนับคะแนนเลือกตัง้ กรรมการสภาคณาจารย
ประเภทผูแทนทั่วไป ประกอบดวย
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
1. อาจารยมาณพ อิศรเดช
ประธานกรรมการ
2. นายสําเภา มหาวีระรัตน
กรรมการ
3. นางอารีย พุกเพ็ชร
กรรมการและเลขานุการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ประธานกรรมการ
1. ผูชวยศาสตราจารยพรพจน สุขเกษม
2. นางสาวยุวดี มนทิรมาโนชญ
กรรมการ
3. นางเฉลยพร ศรไพนันท
กรรมการและเลขานุการ
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คณะโบราณคดี
1. อาจารย ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ
2. นางสาววรันดา แกวหอมคํา
3. นางสาวดวงใจ ตะกรุดทอง
คณะมัณฑนศิลป
1. นางมาลินี วิกรานต
2. นางภาวนา ใจประสาท
3. นายวุฒิ คงรักษา
คณะอักษรศาสตร
1. นางสาวพันทิพา ศรีพื้นผล
2. นางมณี เผือกหอม
3. นายรุงธรรม เหลียววัฒนกิจ
คณะศึกษาศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารยสุรีรัตน บุรณวัณณะ
2. นางยุพิน ศรีเมืองใต
3. นางสาวนิตยา ทองใหญ
คณะวิทยาศาสตร
1. รองศาสตราจารยวัฒนา เกาศัลย
2. นางสายชล เขียววิชัย
3. นายเกียรติ อุดมกาญจนานนท
คณะเภสัชศาสตร
1. นายปยพงศ มณีศรี
2. นางศิริรัตน จุลษร
3. นางอารยา ธนะวัฒนานนท
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. นางทองทิพย อยูพะเนียด
2. นางพนิดา ตันติอํานวย
3. นางสาววรรณภา กลางแทน
คณะดุริยางคศาสตร
1. นางสาวนิ่มนวล อุตระ
2. นางสาวพัชรินทร โตะบุรินทร
3. นางวิภา ไชยสุกมุ าร
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คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
1. อาจารยสาธิต บุญนอม
2. อาจารยพรรณธิภา ณ เชียงใหม
3. อาจารยภูธฤทธิ์ รักษาศิริ
คณะวิทยาการจัดการ
1. นายสอาด ศรีจันทร
2. นางสาวเสาวภา ประทุมสินธุ
3. นางสาวแสงจันทร คงอิ่ม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. อาจารยจักรพิพัฒน อัศวบุญญาเลิศ
2. นางสาวยุวดี เพ็ชรประไพ
3. นายมาย ยินชัย
วิทยาลัยนานาชาติ
1. อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน
2. นางสาวกาญจนาภรณ ชมดาว
3. นางสาวณิชมน เจริญเศรษฐมห
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
1. นางสาวบังอร คหัฏฐา
2. นางสาวเอมอร สุดชารมย
3. นางวราภรณ ฉัตรวงศพันธ
สํานักงานอธิการบดี วังทาพระ
1. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา
2. นางสุมาทิพย ปนนิล
3. นางวิภาภรณ วุฒิภักดี
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.8
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รายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
(ขั้นสุดทาย) และสงผลงานฉบับสมบูรณของ รศ.อนันตชัย เลาะพันธุ
คณะอักษรศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามคํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรที่ 280/2548 ลงวั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ 2548 ได อ นุ มั ติ ใ ห
รศ.อนันตชัย เลาหะพันธุ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการในการเรียบเรียงตําราเรื่อง “ประวัติศาสตร
ออสเตรเลียสมัยอาณานิคม ค.ศ.1788 – 1901” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2548 ถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2549 นั้น
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บัดนี้ รศ.อนันตชัย เลาหะพันธุ ไดรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการขั้นสุดทายและไดจัดสงผลงานฉบับสมบูรณจํานวน 1 เลม เรื่อง “ประวัติศาสตรออสเตรเลียสมัย
อาณานิคม ค.ศ.1788 – 1901” ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันที่ 31
กรกฎาคม 2549 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงาน
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ (ขั้นสุดทาย) และใหความเห็นชอบผลงานฉบับสมบูรณของ รศ.อนันตชัย เลาหะพันธุ
ปดประชุมเวลา 11.25 น.

(นางสาวศุภาวรรณ ถาวรล้ําเลิศ)
ผูจดรายงานการประชุม

