
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 7/2559 

วันอังคารท่ี 5 เมษายน 2559 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานที่ประชุม 
2. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์  
3. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง                รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
4. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
5. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
6. รศ.วัฒนา เกาศัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
7. อ.สาครินทร์ เครืออ่อน รองคณบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

  รักษาราชการแทนคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรม 
  และภาพพิมพ์ 

8. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
9. ผศ.ชวลิต  ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 

10. ผศ.ดร.ภูวนาท   รัตนรังสิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพระราชวังสนามจันทร์     
    รักษาราชการแทนคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 

11. อ.สกนธ์ ม่วงสุน รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
   รักษาราชการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร์ 

12. รศ.ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
13. ผศ.ดร.ณัฐวัฒน์  ณัฐพูลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

  รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
14. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
15. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ 
16. รศ.ดร.เกษร  จันทร์ศิร ิ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
17. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
18. ผศ.ดร.อริศร์   เทียนประเสริฐ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
19. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี 
2. อ.ดร.ภวพล  คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
3. อ.มานพ  เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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4. ผศ.ดร.อมรินทร์ เทวตา รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (เพชรบุรี)  
    รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

5. อ.ดร.กฤษฎา พรประภา รองผู้อํานวยการสํานักหอสมดุกลาง   
    วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
    แทนผู้อํานวยการสํานักหอสมดุกลาง 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   
  พระราชวังสนามจันทร ์

2. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
3. ผศ.ดร.ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี 
4. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ไปราชการต่างประเทศ 
2. อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ลาพักผ่อนไปต่างประเทศ

   และพัฒนา 
3. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ติดราชการ  

   และกิจการพิเศษ 
4. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรม ติดราชการ  

   และภาพพิมพ์ 
5. ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ ติดราชการ 
6. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ติดราชการ 
7. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ไปราชการต่างประเทศ 
8. รศ.ดร.จุไรรัตน์   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ลาพักผ่อน 
9. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ติดราชการ 

10. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ติดราชการ 
11. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ติดราชการ 
12. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ ติดราชการ 

 

เปิดประชุมเวลา 14.00 น. 

 เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ  ดังน้ี 
 
  



 3

ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6/2559           

เม่ือวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร          
ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559  
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6/2559           

เม่ือวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร            
ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่ 2.2 เรื่องรับทราบพระราชบัญญติั/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคบั ซ่ึงมาจากหน่วยงานภายนอก 
ระเบยีบวาระที่ 2.2.1 พระราชบัญญติัการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุน่          

พ.ศ. 2559 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยวันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา        
การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 
2559 เป็นต้นไป โดยมีสาระสําคัญที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติจะต้องดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ดังต่อไปน้ี 

1. จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือ
นักศึกษา 

2. จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้คําปรึกษาในเร่ืองการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษา 

3. จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งต้ังครรภ์ ให้ได้รับ
การศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเน่ือง รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัย การเจริญ
พันธ์ุและการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม 
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โดยการกําหนดประเภทของสถานศึกษาและการดําเนินการของสถานศึกษาแต่ละประเภท จะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงต่อไป 

ในกรณีที่ปรากฏว่า สถานศึกษาไม่ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น
ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นมีหน้าที่แจ้งต่อ
รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน เพ่ือให้มีการดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเตรียมความพร้อมสําหรับการ

ดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ีต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ประธานได้มอบหมายให้กองกิจการนักศึกษาและคณะศึกษาศาสตร์
ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ีต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  2.4 เรื่องรับทราบด้านวิชาการ 
ระเบยีบวาระที่  2.4.1 ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมีคณะวิชาต่างๆ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาดังน้ี 
1. คณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 

2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 511 491 Research Project ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เน่ืองจากเกิด
ความผิดพลาดในการแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษา ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559  

2. คณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 466 502 การฝึกปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ 2 ของนักศึกษาจํานวน 3 
ราย เน่ืองจากสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศขอปรับคะแนนพฤติกรรมของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่
เหมาะสมจึงทําให้ค่าระดับคะแนนผลการศึกษาเปลี่ยนแปลง ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์
และคณะศึกษาศาสตร์แล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5 เรื่องรับทราบอื่นๆ 
 ไม่ม ี
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ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 หลักสูตร  
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การปรบัปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสรา้งหลักสูตร  
ระเบยีบวาระที่  4.1.1.1 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจํา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคร้ังที่ 

5/2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1.2 หลักสูตรศลิปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทศันศิลปศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ประสงค์ขอปรับปรุง
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ     
ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี  
 
 
 
 

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. ศาสตราจารย์อนันต์ชัย  เลาหะพันธุ* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธ์ุ* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา  อภิญญาเวศพร* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา  อภิญญาเวศพร* 
3. อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  ทาสคุนธ์ 3. อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  ทาสคุนธ์ 
4. รองศาสตราจารย์ยงยุทธ  ชูแว่น 4. อาจารย์สุพิชฌาย์  แสงสุขเอ่ียม 
5. อาจารย์ณัฐพล  อยู่รุ่งเรืองศักด์ิ 5. อาจารย์เพชรดา  ชุ่นอ่อน 
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หมายเหตุ : สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคร้ังที่ 

5/2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลปศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556 และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.3 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 

ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปิดรายวิชาใหม่ใน
กลุ่มวิชาเลือก จํานวน 4 รายวิชา คือ 

1. รายวิชา 550 874 การออกแบบและจัดทําฐานข้อมูลสําหรับการจัดการสารสนเทศสุขภาพ 
2. รายวิชา 550 875 เครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ 
3. รายวิชา 550 876 การสืบค้นและประเมินสารสนเทศทางเภสัชกรรมและสุขภาพ 
4. รายวิชา 550 877 สื่อสุขภาพ 
โดยเริ่มใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่
กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2556 และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
  

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1.  รองศาสตราจารย์ทินกร  กาษรสุวรรณ* 1.  รองศาสตราจารย์ทินกร  กาษรสุวรรณ* 
2.  รองศาสตราจารย์ปริญญา  ตันติสุข* 2.  รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์  กุญแจทอง* 
3.  รองศาสตราจารย์ศิริพงศ์  พยอมแย้ม* 3.  อาจารย์ ดร.อภินภัศ  จิตรกร* 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัญญา  ดวงรัตน์ 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัญญา  ดวงรัตน์ 
5.  อาจารย์ฐานิศร์  เหมศาสตร์ 5.  อาจารย์อติยศ  สรรคบุรานุรักษ์ 
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ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การปรบัปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะดุริยางคศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปิดสอนต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป และ
กําหนดรับนักศึกษาปีละ 40 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคร้ังที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ในบางประเด็น ทั้งน้ี คณะดุริยางคศาสตร์ได้
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการแสดงดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และให้นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะดุริยางคศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปิดสอนต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป และ
กําหนดรับนักศึกษาปีละ 40 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคร้ังที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ในบางประเด็น ทั้งน้ี คณะดุริยางคศาสตร์ได้
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และให้นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การเปิดหลักสตูรใหม่ 
ระเบียบวาระท่ี   4.1.3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกกําลังกาย กีฬา และ

นันทนาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกกําลังกาย 
กีฬา และนันทนาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปิดสอนต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2559 เป็นต้นไป และกําหนดรับนักศึกษาปีละ 20 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 17/2558 เมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ในบางประเด็น ทั้งน้ี 
คณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา        
การออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) และให้นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การปิดหลักสูตร 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.5 การดําเนนิการรับนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์เพื่อเข้ารับการคัดเลือก

รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ประจําปี พ.ศ. 2559 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาให้พิจารณา

คัดเลือกอาจารย์จํานวน 1 ราย ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม 
ประจําปี พ.ศ. 2559 ในโครงการยกย่องเกียรติคุณอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม และส่งรายช่ือไปยัง
มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตึกมหิดลช้ัน 4 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 ภายในวันที่ 15 
มิถุนายน 2559  

 ทั้งน้ี  อาจารย์ที่สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานเคยเสนอช่ือมาให้มูลนิธิฯ พิจารณาคัดเลือก
แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” มีสิทธ์ิที่จะได้รับการเสนอช่ือเข้ารับ
การคัดเลือกได้อีกโดยให้จัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลปัจจุบันเพ่ิมเติมมาด้วย 
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ในการน้ี กองกลางได้เสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา (ร่าง) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกอาจารย์เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ประจําปี พ.ศ. 2559  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกอาจารย์เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ประจําปี พ.ศ. 2559 และให้
นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2.2 การแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ ในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 643/2558 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 แต่งต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ ในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษาและตรวจสอบ
ความถูกต้องการใช้ภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย       
โดยได้ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 น้ัน  

เพ่ือให้การดําเนินงานด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ            
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 กองบริการ
การศึกษาจึงเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ ในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (ชุดใหม่) ดังน้ี 

1. อาจารย์ ดร.ปรมพร  ศริิกุลชยานนท์ 
2. อาจารย์ ดร.ชนินทร  สุขเจรญิ 
3. อาจารย์ ดร.ธนะ  จีระพิวัฒน์ 
4. อาจารย์ ดร.กําไลทิพย์  ปัตตะพงศ์ 
5. Mr.Hunter  Lan  Watson 
6. อาจารย์จามร  ศุภผล 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา  ชิรเวทย์ 
8. อาจารย์ ดร.สมปรารถนา  รตันกุล 
9. อาจารย์ ดร.อุดม  ศรีนนท ์

10. อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  วรวรรโณทัย 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรประภา  ภุมมะกาญจนะ  โรแบร์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์  ชัยยะ 
13. อาจารย์ ดร.ภิญโญ  แท้ประสาทสิทธ์ิ 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตชัย  ฉิ่นไพศาล 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพรรณ  บุญกิจ 
16. Mr.William  M.Martin 
17. Mr.Jamie  Hiltom  Grey 
18. นางจงกลรัตน์  วิจิตรเวชการ 
19. นางสาวมุกดา  คล้ายกุญชร 
20. ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  กนกศิลปธรรม 
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21. นางสาวต่างพักตร์  ตระกรุดแก้ว 
22. อาจารย์ ดร.ปริตตา  ประยูรยงค์ 
23. อาจารย์ ดร.วีระศักด์ิ  ฟุ้งเฟ่ือง 
24. อาจารย์นวลเพ็ญ  พ่วงพันส ี
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์  ยางกลาง 
26. อาจารย์ภัทรศรียรรยงค์  สังขรุ่ง 
27. อาจารย์วรฐ  กายูรวัฒน์ 
28. อาจารย์อมรา  วีระวัฒน์ 
29. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะณฐั  สุคนธมาน 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ       
ในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (ชุดใหม่) โดยมอบหมายให้กองบริการการศึกษาแก้ไขนามสกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษรายท่ี 26 จาก “สังขรุ่ง” เป็น “สังข์รุ่ง” ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่ง
แต่งต้ังต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 (ร่าง) ระเบียบ/ประกาศ/ขอ้บังคับ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ขอกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ซึ่งผ่าน     
การเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 น้ัน 

ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..) โดยผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว พร้อมทั้งได้
แนบหลักเกณฑ์การพิจารณากําหนดอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษและตารางเปรียบเทียบอัตรา
คา่ธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บในปัจจุบันและที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ทั้งน้ี ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ได้มีข้อเสนอแนะ 
สําหรับการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป เมื่อผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณบดีแล้วให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย   
การบริหารงบประมาณและการเงินสําหรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  โดยขอให้คณะวิชาที่ประสงค์   
จะปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเตรียมข้อมูล/เหตุผลสําหรับการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา      
เพ่ือช้ีแจงต่อสภามหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..) และให้นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา
เก่ียวกับนโยบายทางการเงินก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 ทั้งน้ี ประธานมอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยจัดเตรียมข้อมูลพร้อมเหตุผลการปรับอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมท้ังความแตกต่างของอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาชาวไทยและ
นักศึกษาชาวต่างประเทศ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงิน
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราค่าอาหารกลางวัน

นักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
สาธิต คณะศึกษาศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ได้ประกาศกําหนดอัตราค่าอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ ภาคการศึกษาละ คนละ 2,800 บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
โดยใหม้ีผลต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป น้ัน 

เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายต่างๆ สูงมาก ทําให้ค่าใช้จ่ายในการประกอบ
อาหารกลางวันสูงขึ้นและจํานวนเงินค่าอาหารที่เก็บจากนักเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่เพียงพอกับรายจ่าย
ที่เกิดขึ้น ดังน้ัน เพ่ือให้การจัดเก็บค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ เป็นไปโดย
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตจึงประสงค์ขอปรับค่าอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ จากเดิม “ภาคการศึกษาละ คนละ 2,800 บาท” เป็น            
“ภาคการศึกษาละ คนละ 3,500 บาท” โดยเริ่มใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ซึ่ง         
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว พร้อมทั้งได้แนบตารางเปรียบเทียบราคาสินค้าที่สูงขึ้น          
ต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายในหน่วยโภชนาการ (โรงอาหาร) และตารางเปรียบเทียบค่าอาหารกลางวันกับโรงเรียน
สาธิตแห่งอ่ืน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ และให้นําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใช้ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.3.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนเรียน และ
ค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนเรียน และ
ค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. 2558 โดยให้ใช้บังคับต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2558 เป็นต้นไป น้ัน 

ในการน้ี กองนิติการได้เสนอพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตรา
ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. .... โดยให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่
เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป พร้อมทั้งได้แนบตารางเปรียบเทียบอัตรา
ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมพิเศษที่เรียกเก็บในปัจจุบันและที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดในการ
ปรับปรุงแก้ไขดังน้ี 

1. คณะวิทยาการจัดการประสงค์ขอแก้ไขเ พ่ิมเติมอัตราค่าลงทะเบียนเรียน และ
ค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ เน่ืองจากการจัดเก็บค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียม
พิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตรา
ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 25 มิถุนายน 
พ.ศ. 2558 ที่กําหนดให้นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 ชําระค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่ายภาค
การศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 21,400 บาท เว้นแต่นักศึกษาที่ศึกษาเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ และมี
จํานวนหน่วยกิตเหลือไม่เกิน 12 หน่วยกิต ให้ชําระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 10,700 
บาท โดยมิได้กําหนดให้ต้องชําระค่าธรรมเนียมพิเศษด้วย เป็นเหตุให้เกิดความแตกต่างในเรื่องของอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่างนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาใน                
ปีการศึกษา 2555-2557 ซึ่งปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 4 3 และ 2 ตามลําดับ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อ
งบประมาณรายรับของคณะวิชา  

2. กองบริการการศึกษาประสงค์ขอแก้ไขช่ือสาขาวิชาในหลักสูตรศิลปบัณฑิตของวิทยาลัย
นานาชาติ จาก “สาขาการออกแบบมัลติมีเดีย” เป็น “สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล” เพ่ือให้ถูกต้องตาม
หลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

อน่ึง ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ได้มีข้อเสนอแนะ 
สําหรับการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป เมื่อผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณบดีแล้วให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย     
การบริหารงบประมาณและการเงินสําหรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  โดยขอให้คณะวิชาที่ประสงค์  
จะปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเตรียมข้อมูล/เหตุผลสําหรับการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา      
เพ่ือช้ีแจงต่อสภามหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
อัตราค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. .... และให้นําเสนอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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 ทั้งน้ี ประธานมอบหมายให้คณะวิทยาการจัดการจัดเตรียมข้อมูลพร้อมเหตุผลในการปรับ
อัตราค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา

ภาษาปัจจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ 
  (วาระลับ) 
 
ระเบยีบวาระที่  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2.1 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาวิทยาการและ

วิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  (วาระลับ) 
   
ระเบยีบวาระที่  4.5 เรื่องเพื่อพิจารณาอืน่ๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 โครงการจัดต้ังศูนย์การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีได้สํารวจพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นสถานที่สําหรับศูนย์
การศึกษาปฐมวัยในระยะเริ่มต้น พร้อมทั้งได้มีการประชุมหารือเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 เก่ียวกับแนวทางการ
จัดต้ังศูนย์การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาคณะวิชาต่างๆ ได้เข้าใจพัฒนาการของเด็ก พฤติกรรมต่างๆ ที่เด็กได้แสดงออกมา
สะท้อนถึงความต้องการตามวัยต่างๆ และเพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในอนาคตต่อไป 
น้ัน 

ในการน้ี สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีจึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาโครงการ
จัดต้ังศูนย์การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยกําหนดรับสมัครและ
คัดเลือกเด็กนักเรียนเดือนพฤษภาคม 2559 กําหนดรับนักเรียนจํานวน 20 คน ทั้งน้ี ได้กําหนดรายละเอียด
ประมาณการงบประมาณต่างๆ ไว้ในโครงการแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการจัดต้ังศูนย์การศึกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตามท่ีสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเสนอ 
โดยให้เพ่ิมกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 4 ราย ดังน้ี 

1. ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
2. นายสุริยะ  เชาว์วัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (หัวหน้างานสวัสดิการและกิจกรรมนักศึกษา  
 สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 
3. นางกิ่งการ  วันเพ็ญ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (หัวหน้างานหอพักนักศึกษา  
 สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 
4. นางสาวฐิติยา  สมยา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (หัวหน้างานบริการการสอน  
 สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 
ทั้งน้ี อาจให้มีการแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการในส่วนต่างๆ ต่อไป 
แล้วให้สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีพิจารณารายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่

ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการจัดต้ังศูนย์การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี แล้วรวบรวมเพ่ือนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้ง ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 สภาคณาจารย์เสนอมาตรฐานภาระงานของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารหรือ             

ผู้ทํางานบริหาร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานภาระงาน
ขั้นตํ่าและผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการที่มีผู้แทนของทุก   
คณะวิชา และได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางในที่ประชุม ก.บ.ม. และ ก.บ.พ หลายครั้ง พร้อมทั้งปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมจนมีมติเห็นชอบ และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัยก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 
2/2559 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 แต่ยังมิได้พิจารณาภาระงานของผู้ ดํารงตําแหน่งบริหารตามที่              
สภาคณาจารย์เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยไว้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 น้ัน 

ในการนี้ ที่ประชุมสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ได้
พิจารณาภาระงานขั้นตํ่าของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดอีกคร้ัง โดยมีมติ
ให้เสนอมาตรฐานภาระงานของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารหรือผู้ทํางานบริหาร เน่ืองจากประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ข้อ 6 ได้กําหนดว่า “ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรสภา
สถาบันอุดมศึกษาอาจลดหรือยกเว้นภาระงานให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร และอาจกําหนดมาตรฐาน
ภาระงานท่ีแตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ข้างต้นก็ได้” ซึ่งตามข้อบังคับดังกล่าวได้ยกเว้นภาระงานของผู้บริหารไป
แล้วแต่มิได้กําหนดภาระงานประเภทผู้บริหารข้ึนทดแทน ดังน้ัน เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจของผู้ดํารงตําแหน่ง
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ประเภทผู้บริหารเป็นไปตามพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการสามารถดําเนินการได้ตามภาระงานขั้นตํ่าตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด สภาคณาจารย์จึงเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาข้อเสนอเก่ียวกับมาตรฐานภาระงานของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารหรือผู้ทํางานบริหาร โดย
ภาระงานที่ปรากฏเป็นผลงานทางบริหาร ดังน้ี 

1. จัดหาเงินอุดหนุนงานวิจัยสําหรับอาจารย์ ต้องได้รับการอุดหนุนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ใน     
แต่ละสาขา 

2. คณะวิชา/สถาบันจะต้องสามารถหารายได้ที่ไม่ใช่ค่าเล่าเรียนเพ่ิมขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 10 
ทุกปี 

3. จัดให้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเป้าหมายที่กําหนด 
4. จัดให้มีจํานวนอาจารย์ที่มีผลงานตามที่กําหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5. ผลการประเมินหลักสูตรแต่ละคณะวิชาต้องผ่านและได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มากกว่าร้อยละ 60 โดยผ่านกลไกการประเมินที่เช่ือถือได้ 
6. จัดให้มีทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานต่างๆ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความเป็นผู้นํา

ทางวิชาการ 
7. จํานวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและทุนสนับสนุนการวิจัยต้องเพ่ิมขึ้น ทั้งจากแหล่งทุน

ภายในและภายนอก 
8. ลดภาระงานด้านการประกันคุณภาพของคณาจารย์ เพ่ือให้คณาจารย์สามารถทํางานวิจัย

ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. มอบหมายให้ประธานสภาคณาจารย์ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมและจัดทําตัวอย่างแนวทางในการ
ดําเนินการตามมาตรฐานภาระงานของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารหรือผู้ทํางานบริหาร โดยภาระงานที่ปรากฏเป็น
ผลงานทางบริหาร ตามท่ีสภาคณาจารย์เสนอในข้อ 1 - ข้อ 8 

2. มอบหมายให้คณะวิชา/หน่วยงาน เสนอเรื่องมาตรฐานภาระงานของผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหารหรือผู้ทํางานบริหารตามที่สภาคณาจารย์เสนอในข้อ 1 - ข้อ 8 เพ่ือพิจารณาให้ข้อคิดเห็นในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะวิชา/หน่วยงาน  

แล้วส่งมายังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เพ่ือจะได้รวบรวมแล้วนําเสนอ         
ที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกคร้ัง  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 การจัดกิจกรรมและการเผยแพร่การจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ศิลปากรสู่สาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ได้รับทราบ
เรื่อง การจัดกิจกรรมและการเผยแพร่การจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่สาธารณะผ่านช่องทาง
ต่างๆ โดยนายอภิสิทธ์ิ ไล่สัตรูไกล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อมูลว่า กลุ่มศิลปินที่เป็นทั้ง
คนไทยและชาวต่างชาติได้จัดกิจกรรม Street Art ที่ถนนทรงวาด กรุงเทพมหานคร และนายอภิสิทธ์ิ ไล่สัตรูไกล 
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ได้นําหน่วยงานของตนเองไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมในที่สาธารณะ จุดศูนย์กลางของเมือง 
(Landmark) มีการจัดกันมากในต่างประเทศทั้งประเทศฝรั่งเศส ประเทศอังกฤษ โดยกิจกรรมท่ีจัดมี
หลากหลายทั้งด้านศิลปะ การแสดงดนตรี และอ่ืนๆ น้ัน       

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีผลงานด้านศิลปะและมีเน้ือหาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ 
จํานวนมาก ดังน้ัน หากมหาวิทยาลัยหรืออาจจะร่วมกับหน่วยงานภายนอกได้มีการจัดกิจกรรม มีการนําผลงาน
ของมหาวิทยาลัย นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า ไปจัดแสดง ไปร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมใน
พ้ืนที่สาธารณะ จุดศูนย์กลางของเมือง หรือนําไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ อาทิ การข้ึนป้ายประชาสัมพันธ์  ใน
เว็บไซต์ พร้อมทั้งให้ข้อมูลว่าเป็นผลงานของนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยช้ันนําแห่งการสร้างสรรค์ของประเทศ ก็จะเป็นแนวทางหน่ึงที่จะทําให้สังคมรู้จักมหาวิทยาลัย
ศิลปากรมากขึ้น นอกจากน้ันยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วย โดยในการดําเนินการ
ดังกล่าวอาจจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย และควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง จึงมีมติมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาร่วมกับคณะวิชา/หน่วยงาน นายกสมาคมนักศึกษาเก่า ศิลปิน ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฯลฯ แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและ        
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ดําเนินการเก่ียวกับการจัดกิจกรรมและการเผยแพร่การจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่สาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของนายอภิสิทธ์ิ ไล่สัตรูไกล 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยอาจเชิญคณะวิชา/หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.4 มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2558 

 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 ฉบับลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ข้อ 12.4 ได้กําหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกว่า 
จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ทั้งน้ี สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดวิธีการเพ่ือใช้ประเมินความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ว่ามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน อย่างน้อยอยู่ในระดับที่ใช้งานได้ โดยทดลองนําร่องเป็นเวลาประมาณ 2 ปี นับจากวันประกาศ น้ัน 

เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมคณบดีพิจารณา
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้
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พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกําหนดให้ใช้คะแนนการสอบ Silpakorn English Proficiency Test (SEPT) 
แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

1. คะแนนตํ่ากว่า 30 คะแนน ไม่ได้รับการคัดเลือก 
2. คะแนน 30-49 คะแนน ได้รับการคัดเลือก แต่ต้องมีผลการสอบ SEPT 50 คะแนนขึ้นไป 

ก่อนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
3. คะแนน 50 คะแนนขึ้นไป ได้รับการคัดเลือก 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สําหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
เสนอ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเทียบเคียงคะแนนการสอบ TOEFL 
TOEIC และ IELTS และระบบการจัดอันดับผลการทดสอบอ่ืนๆ จากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เพ่ือใช้เข้าศึกษา
สําหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยให้ได้รับการยกเว้นการสอบ 
Silpakorn English Proficiency Test (SEPT) 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5.5 การดําเนนิการขับเคลื่อนงานวิจัยส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบ
ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการขับเคลื่อนงานวิจัยเพ่ือส่งเสริมการใช้เงินจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์
จากคณะวิชาให้มีประสิทธิภาพ น้ัน  

ในการน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้เสนอให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยประกอบด้วยคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นผู้แทนจาก
คณะวิชาต่างๆ เพ่ือขับเคล่ือนงานวิจัยสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจมุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ทั้งน้ี กําหนดให้การแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อน
งานวิจัยส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

1. เพ่ือคิดโจทย์วิจัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 
3. แสวงหางบประมาณหรือทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
4. เพ่ือขับเคลื่อนการวิจัยผ่านกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในรูปแบบการประชุม อบรม 

สัมมนา ศึกษาดูงาน และอบรมเชิงปฏิบัติการ 
5. เผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจเป็น Startup company  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการดําเนินการขับเคล่ือนงานวิจัยส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอ 

            
ปิดประชุมเวลา 16.10 น. 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองตามที่ได้แก้ไขแล้ว 
 


