
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 8/2558 

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานที่ประชุม 
2. ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร 
3. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง                รองอธิการบดีฝายวิชาการ  
4. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 
5. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
6. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
7. ผศ.ชวลิต  ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 
8. ผศ.เอกพงษ  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป 
9. อ.ดําริห   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

10. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
11. รศ.ดร.เกษร  จันทรศิร ิ ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
12. ผศ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
13. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป 

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference 

1. รศ.ดร.คณิต  เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร   
    และรักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

2. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุร ี
3. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
4. รศ.วัฒนา เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
5. ผศ.ดร.สมชาย  สําเนียงงาม คณบดีคณะอักษรศาสตร 
6. รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
7. รศ.ดร.จุไรรัตน   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
8. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
9. อ.ดร.ภวพล  คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

10. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
11. อ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
12. ผศ.ดร.อริศร   เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
13. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย 
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ผูเขารวมประชุม 

1. อ.ดร.นนท   คุณคํ้าชู ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
2. อ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference 

1. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

ผูไมมาประชุม 

1. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ไปราชการตางประเทศ 

    และกิจการพิเศษ 
3. อ.มานพ  เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ติดราชการ 

เปดประชุมเวลา 09.45 น. 

 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ  ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 7/2558                      

เมื่อวันอังคารท่ี 7 เมษายน 2558 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร          
ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558  
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุมดังน้ี 

 หนา 15 ระเบียบวาระที่ 4.5.2 ในสวนของสรุปเรื่อง ยอหนาที่ 2 บรรทัดที่ 3 ใหปรับแกไข
จาก “....พิจารณายกเวนคาธรรมเนียม....” เปน “....พิจารณาการขอยกเวนคาธรรมเนียม....” 

 หนา 16 บรรทัดที่ 6 ในสวนของมติใหปรับแกไขเปน “ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติให
ความเห็นชอบในหลักการของการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาบางสวนใหแกนักศึกษาโครงการสืบสาน
ภาษาไทย ประจําปการศึกษา 2558 จํานวนไมเกิน 16 คน ตามที่คณะศึกษาศาสตรเสนอ ทั้งน้ี ใหนักศึกษาชําระ
คาบํารุงมหาวิทยาลัย จํานวน 4,000 บาท (ไดแก คาบํารุงสวนกลางมหาวิทยาลัย คาบํารุงหองสมุด คาบํารุง
การใหบริการคอมพิวเตอร เปนตน) คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ คาธรรมเนียมในการทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 
และคาประกันของเสียหาย” 

แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว 
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ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 7/2558                      
เมื่อวันอังคารท่ี 7 เมษายน 2558 (วาระลับ) 

 
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร            
ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก  
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  2.4 เรื่องรับทราบดานวิชาการ 
ระเบียบวาระท่ี  2.4.1 ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 
2557 ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 10 
มีนาคม 2558 จํานวน 2 รายวิชา คือ 

1. รายวิชา 200 554 ทัศนศิลป 2 มิติ ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย โดยนักศึกษาไดขอสง 
ผลงานยอนหลัง เน่ืองจากนักศึกษาลาปวยในชวงเวลาที่กําหนดใหสงผลงาน 

2. รายวิชา 670 594 English for Musicians ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เน่ืองจากเกิดความ
ผิดพลาดในการกรอกคาระดับผลการศึกษา 

รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยแลว 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ 
 ไมม ี
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ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 หลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.1 การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับป พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 
 ดวยกองบริการการศึกษาประสงคขอปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมี
สาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาในขอ 6.3.2.3 รายวิชาที่กําหนดโดยคณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 6 รายวิชา ดังน้ี 

1. จาก รายวิชา 700 207  ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตรการเกษตร 1   
 เปน รายวิชา 700 231  ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตรการเกษตร 1 
2. จาก รายวิชา 700 208  ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตรการเกษตร 2  
 เปน รายวิชา 700 232  ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตรการเกษตร 2 
3. จาก รายวิชา 700 271  หลักสหกรณและการสงเสริมการเกษตร 
 เปน รายวิชา 700 242  หลักสหกรณและการสงเสริมการเกษตร 
4. จาก รายวิชา 700 272  เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาไทยทางการเกษตร  
 เปน รายวิชา 700 243  เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาไทยทางการเกษตร 
5. จาก รายวิชา 700 282  มนุษยและสัตวในสังคม  
 เปน รายวิชา 700 244  มนุษยและสัตวในสังคม 
6. จาก รายวิชา 700 283  การดูแลสัตวเลี้ยง  
 เปน รายวิชา 700 245  การดูแลสัตวเลี้ยง 
โดยเริ่มใชกับนักศึกษา รุนปการศึกษา 2555 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 

ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบ
ตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป พ.ศ. 
2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป 
พ.ศ. 2555 

 
สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ 
ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใชต้ังแตเดือนมกราคม 2558 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
3/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  โดยกําหนดเปดสอนต้ังแต          
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 20 คน ที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 16/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะ
ใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งน้ี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)  อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. ผูชวยศาสตราจารยปฏิพัทธ  หงษสุวรรณ* 1. อาจารย ดร.ชูศักด์ิ พรสิงห* 
2. อาจารยกวินธร  สัยเจริญ* 2. อาจารยกวินธร  สัยเจริญ* 
3. ผูชวยศาสตราจารยสุขุม  โฆษิตชัยมงคล 3. ผูชวยศาสตราจารยสุขุม  โฆษิตชัยมงคล 
4. ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒน  เณรโต 4. ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒน  เณรโต 
5. อาจารย ดร.ณัฐพล  ศิริสวาง 5. อาจารยมนตรี พิพัฒนไพบูลย 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การเปดหลักสูตรใหม 
 ไมม ี
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การปดหลักสูตร 
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตาง  ๆ
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) โดยวิธีรับตรง ปการศึกษา 2558 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 ไดเห็นชอบ
ใหคณะวิทยาการจัดการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) รวมกับ Vatel International Business School สาธารณรัฐฝรั่งเศส น้ัน 

ในการน้ี คณะวิทยาการจัดการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการดําเนินโครงการคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) โดยวิธีรับตรง ปการศึกษา 2558 โดยดําเนินการจัดสอบจํานวน 3 รอบ กําหนด
รับนักศึกษาจํานวน 120 คน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของโครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) โดยวิธีรับตรง ปการศึกษา 2558 โดยมอบหมายใหคณะวิทยาการจัดการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะดังน้ี  

1. เพิ่มเติมขอมูลการกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการ 
2. ปรับขอมูลรายละเอียดข้ันตอนและวิธีการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาของโครงการ  
3. ใหคณะเสนออัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา        

การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) และใหกองนิติการดําเนินการในสวนของขอบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี 
ขอใหคณะวิทยาการจัดการเรงดําเนินการจัดทําอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการดังกลาว
เสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณากอนนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและ                
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

แลวใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้ง 
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ระเบียบวาระท่ี  4.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตาง  ๆ
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 ขอแกไขคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการ

พัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1910/2556 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และที่ 
139/2557 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557 แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนา
ทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร น้ัน  

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ กองบริการการศึกษา
ประสงคขอแกไขคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะและผลการ
เรียนรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังน้ี 

1. ขอเพิ่มเติมขอความ “ทั้งน้ี ใหมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ต้ังแตวันที่ 21 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2556 เปนตนไป” ตอทายรายช่ือคณะกรรมการ  

2. ขอเปลี่ยนแปลงรองประธานกรรมการและกรรมการ ดังน้ี 
ลําดับที่ 2  จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง  รองประธานกรรมการ 
 เปน ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
ลําดับที่ 3  จาก อาจารย ดร.พีรพัฒน ยางกลาง กรรมการ 
 เปน ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ กรรมการ 
ลําดับที่ 5  จาก อาจารยกัณฑอเนก จารุรักษา กรรมการ 
 เปน อาจารยเนาวรัตน ปฏิพัทธภักดี กรรมการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอแกไขคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการกําหนด
นโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะและผลการเรียนรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงต้ังตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.2 การแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

(เพ่ิมเติม) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 ไดใหความเห็นชอบ

การแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร น้ัน 
เน่ืองจากอาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดีฝาย

วิชาการ ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินงานดานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอยและ                
มีประสิทธิภาพ กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการขอยกเลิกการแตงต้ังอาจารย ดร.สุภาพ 
เกิดแสง เปนผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร พรอมทั้งแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิ
ดานภาษาอังกฤษในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (เพิ่มเติม) จํานวน 3 ราย ดังน้ี 



 8

1. อาจารย ดร.กําไลทิพย  ปตตะพงศ 
2. MR.Hunter lan Watson 
3. อาจารยจามร  ศุภผล 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเลิกการแตงต้ังอาจารย ดร.สุภาพ      
เกิดแสง เปนผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และใหความเห็นชอบการ
แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (เพิ่มเติม) จํานวน 3 ราย ตามที่        
กองบริการการศึกษาเสนอ และใหกองบริการการศึกษานําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงต้ังตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.3 การแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ. 2558 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดใหมีการจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ. 2558            
ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 น้ัน  

เพื่อใหการจัดงานวันศิลป พีระศรี ดําเนินไปดวยความเรียบรอย กองกลางจึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา (ราง) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ. 2558  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัด
งานวันศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ. 2558 ตามที่กองกลางเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่ง
แตงต้ังตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3 (ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใชสนามกีฬา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร พ.ศ. .... 
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาขอถอนเรื่อง 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต ประจําปการศึกษา 2558 การลงทะเบียนวิชาเรียนสําหรับนักศึกษา
ชั้นปท่ี 1 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับ 
ปริญญาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2558 ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 
21/2557 เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 น้ัน  
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ในการน้ี เพื่อใหการลงทะเบียนวิชาเรียนสําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1 เปนไปดวยความเรียบรอย  
กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทิน
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2558 การลงทะเบียนวิชาเรียนสําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2558 การลงทะเบียนวิชาเรียนสําหรับนักศึกษา        
ช้ันปที่ 1 และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ัง

กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของ
คณะ พ.ศ. 2558 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ 2558 ไดมอบหมายให
กองนิติการตรวจสอบรายละเอียดของ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
เลือกต้ังกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 ตามที่ 
สภาคณาจารยเสนอ น้ัน 

ในการน้ี กองนิติการไดดําเนินการตรวจสอบแลว มีความเห็นวา (ราง) ระเบียบดังกลาวมี
ประเด็นสําคัญ ซึ่งที่ประชุมคณบดีสมควรพิจารณาดังน้ี 

1. บทนิยามคําวา “บุคลากร” ใน (ราง) ระเบียบฯ ขอ 3 จะใหหมายความรวมถึงผูที่อยูใน
ระหวางการลาศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย หรือปฏิบัติงานอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศดวยหรือไม เน่ืองจากนิยามคําวา “บุคลากร” ใน (ราง) ระเบียบฉบับน้ีจะมีเพียงผูไดรับการเสนอ
ช่ือเปนกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ ซึ่งในทางปฏิบัติ
บุคลากรดังกลาวอยูระหวางการไดรับอนุญาตใหลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย หรือปฏิบัติงานอื่นๆ  
กับผูที่มีสิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ 
เทาน้ัน 

2. (ราง) ระเบียบฯ ขอ 4 (2) คุณสมบัติของผูไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ สําหรับผูที่ดํารงตําแหนงผูบริหาร โดยที่ประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ 2558 มีความเห็น 3 แนวทาง ดังน้ี 

2.1 ไมจํากัดสิทธ์ิของผูดํารงตําแหนงผูบริหารเลย 
2.2 จํากดัสิทธ์ิเฉพาะผูดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี เทาน้ัน 
2.3 จํากดัสิทธ์ิของผูดํารงตําแหนงผูบริหารต้ังแตระดับอธิการบดีลงไปจนถึงผูดํารง

ตําแหนงรองคณบดีหรือผูชวยคณบดี หรือรองหรือผูชวยหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ 
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3. (ราง) ระเบียบฯ ขอ 4 (5) คุณสมบัติของผูไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ ที่มีเงื่อนไขบังคับในภายหลังวา จะตองไมรับตําแหนง
บริหารในสมัยของคณบดีที่ตนไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทน
บุคลากรของคณะ น้ัน กองนิติการมีความเห็นวา เปนกรณีการออกกฎที่มีผลบังคับในทางจํากัดสิทธ์ิในเรื่อง
อนาคตของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากร
ของคณะ ซึ่งไมเปนไปตามหลักการมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปของกฎหมายและหลักการหามตรากฎหมายใช
บังคับเฉพาะกรณีและเฉพาะบุคคล 

4. (ราง) ระเบียบฯ ขอ 5 องคประกอบของคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ ควรประกอบดวยบุคคลใดบาง 

5. (ราง) ระเบียบฯ ขอ 8 วรรคสาม การกําหนดใหบัตรเลือกตั้งเปนบัตรเสีย ใน (ราง) 
ระเบียบฉบับน้ีใหถือวาบัตรเลือกต้ังที่ออกเสียงเกินหน่ึงหมายเลขเทาน้ันเปนบัตรเสีย  ดังน้ัน หากมีกรณี
ประการอื่น เชน กาเครื่องหมายไมชัดเจนวาจะเลือกหมายเลขใด การขูด ลบ ขีดฆา ยอมไมถือวาเปนบัตรเสีย 
ดังนั้น การกําหนดวาบัตรเลือกต้ังที่มีลักษณะอยางใดจะถือวาเปนบัตรเสีย สมควรใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ เปนผู
กําหนดเพื่อใหการเลือกต้ังเปนไปดวยดี 

6. (ราง) ระเบียบฯ ขอ 8 วรรคสี่ การเลือกต้ังกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี 
ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ สมควรใหบุคลากรผูอยูในระหวางการลาศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงาน 
วิจัย หรือปฏิบัติงานอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศสามารถใชสิทธ์ิเลือกต้ังไดหรือไม 

6.1 กรณีไมใหสิทธ์ิเลือกต้ัง เห็นสมควรตัดขอความในวรรคน้ีออก 
6.2 กรณีใหมีสิทธ์ิเลือกต้ัง จะตองพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการออกเสียงวาจะใช

วิธีการใดบาง มีเงื่อนไขในการใชสิทธ์ิอยางไร 
7. (ราง) ระเบียบฯ ขอ 11 การคัดคานผลการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง

คณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ สมควรจํากัดเฉพาะผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเปน
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะเทาน้ัน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังน้ี 
1. ใหความเห็นชอบบทนิยามคําวา “บุคลากร” ตามขอ 3 ของ (ราง) ระเบียบฯ 
2. ใหความเห็นชอบการกําหนดคุณสมบัติของผูไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการสรรหา              

ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ สําหรับผูที่ดํารงตําแหนงผูบริหาร ในขอ 4 (2) 
ของ (ราง) ระเบียบฯ ตามแนวทางที่ 1 คือ ไมจํากัดสิทธ์ิของผูดํารงตําแหนงผูบริหาร ทั้งน้ี ประธานสภา
คณาจารยขอสงวนสิทธ์ิในการใหความเห็นชอบ 

3. เห็นชอบใหตัดคุณสมบัติของผูไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการสรรหาผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ ในขอ 4 (5) ของ (ราง) ระเบียบฯ โดยเงื่อนไขบังคับวา “ตอง
ไมเปนผูที่รับตําแหนงบริหารในสมัยของคณบดีที่ตนไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ” ออก ทั้งน้ี ประธานสภาคณาจารยขอสงวนสิทธ์ิในการใหความ
เห็นชอบ  
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4. เกี่ยวกับองคประกอบของคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ ในขอ 5 ของ (ราง) ระเบียบฯ เห็นชอบใหประกอบดวยผูดํารง
ตําแหนงและบุคคลตอไปน้ี  

(1) คณบดีหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะซึ่งไมใช
คณบดีของคณะ ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุมคณบดี เปนประธานกรรมการ 

(2) กรรมการจํานวน 1 คน ที่เลือกจากกรรมการประจําคณะ ประเภทรองคณบดีที่ไดรับ
การเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  

(3) กรรมการจํานวน 1 คน ที่เลือกจากกรรมการประจําคณะ ประเภทคณาจารยประจํา 
ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  

(4) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 คน ทําหนาที่เลขานุการ 
ทั้งน้ี จะใหมีผูชวยเลขานุการจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดวยก็ได 

5. เห็นชอบใหระบุขอความของการกําหนดวาบัตรเลือกต้ังที่มีลักษณะอยางใดจะถือวาเปน
บัตรเสียใหชัดเจนและครบถวน เชน กาเครื่องหมายไมชัดเจนวาจะเลือกหมายเลขใด การขูด ลบ ขีดฆา            
ตามขอ 8 วรรคสาม ของ (ราง) ระเบียบฯ 

6. เห็นชอบใหผูที่มีสิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ังที่ไมสามารถมาลงคะแนนเลือกต้ังในวันเลือกต้ัง
ตามที่คณะกรรมการกําหนดได ใหมีสิทธิ์เลือกตั้งไดลวงหนาและกรณีเลือกต้ังผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส    
(e-Mail) ใหใชในกรณีบุคลากรผูอยูในระหวางลาศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย หรือปฏิบัติงานอื่นๆ 
ในตางประเทศเทาน้ัน และตองไดรับอนุญาตจากประธานคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดี ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะกอน ทั้งน้ี ใหคณะกรรมการสามารถออกประกาศกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมไดโดยเพิ่มเปนขอ 8 วรรคสี ่ของ (ราง) ระเบียบฯ 

7. ใหความเห็นชอบการคัดคานผลการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี 
ประเภทผูแทนบุคลากรของคณะ โดยใหสิทธ์ิบุคลากรของคณะสามารถกระทําไดภายในเจ็ดวันทําการนับแต
วันประกาศผลการเลือกต้ัง โดยใหทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรเสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัย ตามขอ 11 
ของ (ราง) ระเบียบฯ 

ทั้งน้ี มอบหมายใหกองนิติการจัดทํา (ราง) ระเบียบ (ใหม) ตามมติขางตนแลวใหนําเสนอ       
ที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้ง กอนนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากรและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ  
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตาง  ๆ
 ไมม ี
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ระเบียบวาระท่ี  4.5 เรื่องเพ่ือพิจารณาอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป พ.ศ. 2558 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก
ขาราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจางประจํา ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 
มีนาคม 2558 ไดพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป พ.ศ. 2558 ในช้ันตรา
ตางๆ ของคณะวิชาและหนวยงานแลว มีมติดังน้ี 

1. เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาใหขาราชการ จํานวน 25 ราย 
2. เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพายกรณีปกติให

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย 
3. เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพายกรณีปกติให

ขาราชการ จํานวน 22 ราย และกรณีพิเศษใหผูเกษียณอายุราชการ จํานวน 2 ราย 
4. เห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันตํ่ากวาสายสะพายใหขาราชการ 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจางประจํา จํานวน 227 ราย 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ประจําป พ.ศ. 2558 ตามที่กองการเจาหนาที่เสนอ  
 ทั้งน้ี มอบหมายใหกองการเจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของช่ือ-นามสกุลในบัญชีรายช่ือ
ขาราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจางประจํา ผูขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณกอนดําเนินการตอไป 
  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 

Swinburne University of Technology เครือรัฐออสเตรเลีย 
 
สรุปเรื่อง 

 ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Swinburne 
University of Technology เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเครือขายดานการศึกษา รวมถึง
การแลกเปลี่ยนองคความรูและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษารวมกัน ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของทั้งสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 3 ป โดยจะหมดอายุใน
วันที่ 1 มีนาคม 2561 

เน่ืองจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ ดังน้ัน 
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการ
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6 ขอบเขต
ความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอนรวมกันเพื่อใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
กอนที่บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการตอไป 
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ทั้งน้ี ไดผานการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธเมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2558 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Swinburne University of Technology เครือรัฐออสเตรเลีย และให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

            
ปดประชุมเวลา 11.35 น. 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 
 


