
                  รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                        ครั้งที่  14/2548 
                            วันอังคารที่  19  กรกฎาคม  2548 
    ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

              --------------------------------- 
 
ผูมาประชุม 
   1.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  รองอธิการบดีฝายบริหาร   ประธานที่ประชุม 
     แทนอธิการบด ี  
   2.  อ.ดร.จิตติมา  อมรพิเชษฐกูล  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
   3.  อ.เจริญ  คัมภีรภาพ    รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญา 
     และภูมิปญญาทองถิ่น 

4.  ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช รองอธิการบด ี เพชรบุรี 
5.  รศ.ดร.วิสาข  จัติวัตร รองอธิการบดีฝายวิชาการ  
6.  อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  

   7.  อ.สกุล  บณุยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
   8.  ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย 
   9.  รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม   
 10.  อ.ดร.สุวฒัน  ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร 
 11.  อ.ปญญา  วจิินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ 
 12.  รศ.สุรพล  นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี      
 13.  อ.วัฒนพนัธุ  ครุฑะเสน  คณบดีคณะมณัฑนศิลป 
 14.  อ.จันทิวา  สุรเชษฐพงษ  คณบดีคณะอักษรศาสตร      
 15.  รศ.คณิต  เขยีววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร    
 16.  ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 17.  อ.ดร.วิเชยีร  ลีลาสงาลักษณ  รองคณบดีฝายบริหาร 
     รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร  
 18.  ผศ.ดร.ปาน   พิมพา   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 19.  อ.ภวพล  คงชุม   รองคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
     รักษาราชการแทนคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
 20.  ผศ.ดร.วันชัย  สุทธะนันท  คณบดีคณะวิทยาการจดัการ  
 21.  อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 22.  รศ.ดร.จิราวรรณ  คงคลาย  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     
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 23.  ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
 24.  อ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร   
 25.  อ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 26.  อ.สราวุท  ตันณีกุล   รองผูอํานวยการหอศิลปฝายนิทรรศการศิลปะ 
     รักษาราชการแทนผูอํานวยการหอศิลป 
 27.  ผศ.ดร.บญุศรี  จงเสรีจิตต  ประธานสภาคณาจารย    

 
ผูไมมาประชมุ 
  1.  รศ.ดร.วิวฒันชัย  อัตถากร  อธิการบด ี            ติดราชการ 
  2.  ผศ.วาสิฏฐ  อิม่แสงจันทร  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร          ติดราชการ 
  3.  รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร           ติดราชการ 
  4.  อ.ธนาทร  เจียรกุล      คณบดีคณะดุริยางคศาสตร          ติดราชการ 
  5.  รศ.ดร.วิชยั  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  ติดราชการ 
  6.  ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกลุ  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ          ติดราชการ     
  7.  รศ.วิโชค  มุกดามณ ี   ผูอํานวยการหอศิลป           ติดราชการ 
     
เปดประชุมเวลา 10.10 น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  13/2548 
   เมื่อวันอังคารที่  5  กรกฎาคม  2548 
 

สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ครั้งที่  13/2548  เมื่อวันอังคารที่  5  กรกฎาคม 2548 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมตใิหแกไขรายงานการประชมุดังนี้ 
  หนา 2 วาระที่ 1.1 ใหแกไขจาก “คร้ังที่ 10/2548 เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2548”          
เปน  “ครั้งที่ 12/2548  เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2548” ทุกแหง 
  หนา  3  บรรทัดที่  8  ใหแกไขจาก  “ไมเกิดเจ็ดคน”  เปน  “ไมเกินเจ็ดคน” 

หนา  4  วาระที่ 2.1  มติที่ประชุม  ใหเพิ่มเติมขอความดังนี้   “และขอทราบรายละเอียด                   
การสุมตัวอยางจากสวนดุสิตโพล” 

หนา 6  วาระที่   2.4  ใหตัดขอความ  “/สาขาวิชาใหม”  ออก  ทุกแหง 
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-  หนา  7  วาระที่  2.5  บรรทัดที่  12  ใหแกไขขอความจาก  “อาการประชวร” เปน  “อาการปวย” 
- หนา 12 วาระที่ 4.5  บรรทัดที่  5  ใหเพิ่มขอความตอไปนี้   “- คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจําคณะ”    
                        - หนา  12  วาระที่ 4.5  จากมติที่ประชุม  บรรทัดที่ 14  ใหแกไขจาก “หมายเหตุ” เปน “อนึ่ง”                    
                         บรรทัดที่ 15  ใหเพิ่มความในตอนทายวา  “เพราะเปนอัตราที่เหมาะสมแลว” 
                         - หนา 13  วาระที่  4.6  มติที่ประชุม  ลําดบัที่  14  ใหแกไขเปน  “รองคณบดีฝายวิชาการ                        
คณะวิทยาการจัดการ” 
                                                                                    ลําดับท่ี  15  ใหแกไขเปน  “ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ                 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 

และใหเพิ่มรองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ  เปนกรรมการดวย 
  แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว   
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ   
ระเบียบวาระที่  2.1  เสนอสรุปการบรรยายพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญศรี  จงเสรีจิตต  ประธานสภาคณาจารย  ไดสรุปสาระสําคัญ     
ที่ไดจากการไปที่ประชุมประธานสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ คร้ังที่ 5/2548 
ระหวางวันเสารที่ 4 ถึงวันอาทิตยที่ 5 มิถุนายน 2548 ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล     
ซึ่งที่ประชมุ  ปอมท. ไดเชิญ นายจาตุรนต  ฉายแสง รองนายกรัฐมนตร ี  บรรยายพิเศษ  เร่ือง “มุมมองของรัฐบาล
ปจจุบันตออุดมศึกษาไทย”   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 
 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.2  ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยมีคณะวิชาตาง ๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย      
ปการศึกษา 2547 ดังนี้ 

1. คณะมัณฑนศิลปประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา   ภาคการศึกษาปลาย         
ปการศึกษา 2547  ในรายวิชา 361  206  Oriental  Decorative  Arts  ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย  ซึ่งได       
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํคณะมัณฑนศิลป  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 
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2.  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแกไขคาระดับผลการศึกษา              
ภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา 2547 ใน 4 รายวิชา คือ 

-  รายวิชา 600  202   English   for  Science  And  Technology  II  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย   
-  รายวิชา 611  304  Chemical  Engineering   Laboratory  I  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย   
-  รายวิชา 611  305  Introduction  to Electrical  Engineering  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย   
-  รายวิชา 611  341  Properties  of  Polymers   ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย   
ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมในการประชุมครั้งที่ 7/2548  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548  
3. คณะอักษรศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา  ภาคการศึกษาปลาย           

ปการศึกษา 2547  ในรายวิชา  436 216  Information  Storage  and  Retrieval  Systems  ของ
นักศึกษาจํานวน 1 ราย ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรในการประชุม        
ครั้งที่ 11/2548  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2548   
  ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา 
ดังกลาวแลว   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 
 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.3  ขอแจงการยายสํานักงาน 
 
สรุปเรื่อง 
  เนื่องดวยสํานักงานประสานงานชุดโครงการ “การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ”  
และชุดโครงการ  “นโยบายและแผนอุตสาหกรรมทองเที่ยว”  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)  
จะยายสาํนักงานจาก  สํานักงานอธกิารบด ี มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตล่ิงชัน  กรุงเทพฯ  ไปอยู  ณ คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ต้ังแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เปนตนไปเพื่อความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2.4   การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 รอบ 9 เดือน 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2548 และปฏิทินการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ไดกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงาน 
รอบ 9 เดือน  (1 ตุลาคม 2547 – 30 มิถุนายน  2548)  เพื่อจักไดทราบความคืบหนาของการดําเนินงาน  นั้น 

บัดนี้  กองแผนงานไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว                      
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  และใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนความถูกตองของรายงานผลอีกครั้ง
หนึ่งกอน 
 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
ระเบียบวาระที่ 3.1  คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยประธานสภาคณาจารยไดแจงวา สืบเนือ่งจากการประชุมคณบด ีคร้ังที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 
21 มิถุนายน 2548 ใหแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวทิยาลัยศิลปากร โดยมอบหมายประธานสภาคณาจารย 
ดําเนินการเลือกผูแทนสมาชิกไมเกินเจ็ดคนเปนกรรมการนั้น  ประธานสภาคณาจารยไดหารือกับรองอธิการบดี
ฝายบริหารแลว กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการที่มีอยูในครั้งแรกกอน  เพื่อหาแนวทางการเลือกผูแทน
สมาชิกจํานวนไมเกินเจ็ดคนตอไป 
  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 
 
มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม                  

(หลักสูตรใหม)  ฉบับป  พ.ศ.2548 
  

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 
2548 ไดพจิารณาเรื่อง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตรใหม)   
ฉบับป พ.ศ.2548 แตเนื่องจากหลักสูตรยังไมไดบรรจุแผนสาขาวิชาไวในแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ 9  
(พ.ศ.2545 – พ.ศ.2549) ที่ประชุมจึงมมีติใหชะลอไวกอนจนกวาดําเนินการบรรจุแผนสาขาวิชาในแผนพัฒนา 
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การอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 – พ.ศ.2549)  แลวจึงจะพิจารณา นั้น ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดดําเนินการแลว  โดยกําหนดการเปดสอนในปการศึกษา  2548  เปนตนไป 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มมีติเห็นชอบหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการจัดการ
งานวิศวกรรม (หลักสูตรใหม) ฉบบัป พ.ศ.2548 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
หลักสูตร  รวมทั้งการปรับแผนฯ  ตอไป 
  อนึ่ง ที่ประชุมไดมีความเห็นวา มหาวิทยาลัยควรกําหนดแนวทางสําหรับการปรับแผน  
กรณีที่มีหลักสูตรยังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาการอุดมศึกษาวาควรมีการดําเนินการไปในแนวทางใด 
 
ระเบียบวาระที่ 4.2  การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลอืกตั้งและคณะกรรมการดาํเนินการ 

เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย  ประเภทผูแทนทั่วไปแทนตําแหนงที่วาง 
 

สรุปเรื่อง 
  ดวยสภาคณาจารยไดมีบันทกึที่ ศธ.0520.210/341 ลงวันที่ 27 มถิุนายน 2548 แจงใหทราบวา  
ในวันที่ 9 กันยายน 2548 จะเปนวันครบวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสภาคณาจารย ดังนี้ 
  1.  กรรมการสภาคณาจารยประเภทผูแทนทั่วไป  จะมีผูครบวาระ 3 คน และมีตําแหนงวางอยู
เดิม 4 ตําแหนง  (วาระถึง 9 กันยายน 2549 จํานวน 3 ตําแหนง)  จึงทําใหมีตําแหนงวางรวม 7 ตําแหนง 
  2.  กรรมการสภาคณาจารยประเภทผูแทนคณะ  มีตําแหนงวางรวม 11 ตําแหนง  คือ 
        2.1     -  วาง  - คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  (วาระถึง  9  กันยายน  2549) 
        2.2       -  วาง  -   คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

                    2.3       -  วาง  -             คณะโบราณคดี                                               (วาระถึง  9  กันยายน  2549) 
                                  2.4       -  วาง  -          คณะมัณฑนศิลป 
                                  2.5       -  วาง  -   คณะอักษรศาสตร                                            (วาระถึง  9  กันยายน  2549) 
                                  2.6       -  วาง  -  คณะอักษรศาสตร  
                                  2.7       -  วาง  -   คณะศึกษาศาสตร 
                                  2.8       -  วาง  -   คณะวิทยาศาสตร                                            (วาระถึง  9  กันยายน  2549) 
                                  2.9       -  วาง  -   คณะวิทยาศาสตร 
                                  2.10     -  วาง  -  คณะเภสัชศาสตร                                             (วาระถึง  9  กันยายน  2549)  
                                  2.11     -  วาง  -   คณะเภสัชศาสตร 
  ดังนั้น  สภาคณาจารยจึงประสงคจะขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการเลือกตั้ง
กรรมการสภาคณาจารยประเภทผูแทนทั่วไป  พรอมท้ังขอใหคณบดีแตละคณะที่มีตําแหนงวางเปนผูดําเนินการ  
เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยประเภทผูแทนคณะ ตามระเบียบวิธีการเลือกตั้งที่มหาวิทยาลัยกําหนดให
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แลวเสร็จกอนวันครบวาระไมนอยกวา  30 วัน  ตามความในขอ 10  ขอ 15 และขอ 16  แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาคณาจารย  พ.ศ.2541 
  ทั้งนี้  ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเขามาแทนตําแหนงที่วางดังกลาวจะมีวาระการดํารงตําแหนงถึง
วันที่ 9 กันยายน 2550  ยกเวนผูแทนทั่วไปจํานวน 3 ตาํแหนงและผูแทนคณะตําแหนงที่ 2.1  2.3  2.5  2.8  
และ 2.10  ที่จะมีวาระการดํารงตําแหนงถึงวันที่ 9 กันยายน 2549 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
   
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติแตงตั้งคณะกรรมการอาํนวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย  ประเภทผูแทนทั่วไปแทนตําแหนงที่วาง  ประกอบดวยผูดํารงตําแหนง  
และมีรายชือ่ดังตอไปน้ี 
  ก. คณะกรรมการอาํนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย  ประกอบดวย 
   1.  รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร    ประธานกรรมการ 
   2.  อาจารยสกุล  บุณยทัต    รองประธานกรรมการ 
   3.  อาจารยมาณพ  อิศรเดช    กรรมการ 
   4.  ผูชวยศาสตราจารยพรพจน  สุขเกษม  กรรมการ 
   5.  รองศาสตราจารยชนัญ  วงษวิภาค   กรรมการ 
   6.  นางมาลินี  วิกรานต    กรรมการ 
   7.  นางสาวพันทิพา  ศรีพื้นผล   กรรมการ 
   8.  ผูชวยศาสตราจารยสุรีรัตน  บุรณวัณณะ  กรรมการ 
   9.  รองศาสตราจารยวัฒนา  เกาศัลย   กรรมการ 
               10.  นายปยพงศ  มณศีรี    กรรมการ 
               11.  อาจารยมาณพ  ปานะโปย   กรรมการ 
               12.  นางสาวอัปสร  กิจเจริญคา   กรรมการ 
               13.  นางสาวบังอร  คหัฏฐา    กรรมการและเลขานุการ 
               14.  นางอมรรัตน  ดิฐสถาพรเจริญ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
               15.  นางสาวเอมอร  สุดชารมย   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  ข.  คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง  และตรวจนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย  
ประเภทผูแทนทั่วไป  ประกอบดวย 
   คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
   1.   อาจารยมาณพ  อิศรเดช   ประธานกรรมการ 
   2.   นายสําเภา  มหาวีระรัตน  กรรมการ 
   3.   นางอารีย  พุกเพ็ชร   กรรมการและเลขานุการ 
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   คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
1. ผูชวยศาสตราจารยพรพจน  สุขเกษม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวยุวดี  มนทิรมาโนชญ  กรรมการ 
3. นางเฉลยพร  ศรไพนันท  กรรมการและเลขานุการ 
คณะโบราณคด ี
1. รองศาสตราจารยชนัญ  วงษวิภาค ประธานกรรมการ 
2. นางสาววรันดา  แกวหอมคํา  กรรมการ 
3. นางสาวดวงใจ  ตะกรุดทอง  กรรมการและเลขานุการ 
คณะมัณฑนศลิป 
1. นางมาลินี  วิกรานต   ประธานกรรมการ 
2. นางภาวนา  ใจประสาท   กรรมการ 
3. นายวุฒิ  คงรักษา   กรรมการและเลขานุการ 
คณะอักษรศาสตร 
1. นางสาวพันทิพา  ศรีพื้นผล  ประธานกรรมการ 
2. นางมณี   เผือกหอม   กรรมการ 
3. นายธนัช  จันทรวงศ   กรรมการและเลขานุการ 
คณะศึกษาศาสตร 
1. ผูชวยศาสตราจารยสุรีรัตน  บุรณวัณณะ ประธานกรรมการ 
2. นางยุพิน  ศรีเมืองใต   กรรมการ 
3. นางสาวนิตยา  ทองใหญ  กรรมการและเลขานุการ 
คณะวิทยาศาสตร 
1. รองศาสตราจารยวัฒนา  เกาศลัย ประธานกรรมการ 
2. นางสายชล  เขยีววิชัย   กรรมการ 
3. นายเกียรติ  อุดมกาญจนานนท  กรรมการและเลขานุการ 
คณะเภสชัศาสตร 
1.    นายปยพงศ  มณีศร ี   ประธานกรรมการ 
2.    นางศิริรัตน  จุลษร   กรรมการ 
3.    นางอารยา  ธนะวฒันานนท  กรรมการและเลขานุการ 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1.    อาจารยมาณพ  ปานะโปย  ประธานกรรมการ 
2.    นางทองทพิย  อยูพะเนียด  กรรมการ 
3.    นางสายใจ  ศรีวิบูลย   กรรมการและเลขานุการ 
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สํานักงานอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร 
1. นางสาวบังอร  คหัฏฐา   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเอมอร  สุดชารมย  กรรมการ 
3. นางวราภรณ  ฉัตรวงศพันธ  กรรมการและเลขานุการ 
สํานักงานอธิการบดี  วังทาพระ 
1.    นางสาวอัปสร  กิจเจริญคา  ประธานกรรมการ 
2.    นางสุมาทิพย  ปนนิล   กรรมการ 
3.    นางวิภาภรณ  วฒุิภักด ี  กรรมการและเลขานุการ 
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคาํส่ังแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.3  (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร   เรื่อง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ  บัณฑติวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ไดมีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง  กาํหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาแกนักศึกษาทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษแลว  นั้น  เนื่องจากในปการศึกษา 2548      
มีสาขาวชิาที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น และมกีารปรับเพิ่มอตัราคาธรรมเนียมการศึกษาบางรายการ 
ขึ้นตางจากอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไดกําหนดไวแลว บัณฑิตวิทยาลัยโดยที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัยและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ 
ครั้งที่ 1/2548 วันที่ 25 มกราคม 2548 จึงมีมติใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในลักษณะโครงการพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใหใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตป
การศึกษา 2548 เปนตนไป ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง 
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งไดเพิ่มเติมสาขาวิชาที่จะตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษเรียกเก็บเปนรายภาคการศึกษา คาลงทะเบียน 
วิทยานิพนธ คาลงทะเบียนสารนิพนธหรือการศึกษาคนควาดวยตนเองและปรับเพิ่มอัตราคาธรรมเนียม
ใบรับรองผลการศึกษา  ใบรับรองการสําเร็จการศึกษา  และใบแทนปริญญาบัตร มาเพื่อพิจารณาดวยแลว 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มมีตใิหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง 
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.4  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรือ่ง  กําหนดอตัราคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ               
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ไดมีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  แกนักศึกษาทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษแลว  นั้น  เนื่องจากในปการศึกษา 2548 บัณฑิต
วิทยาลัยไดเปดสอนสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตร
นานาชาติเพิ่มขึ้น  ดังนั้น  จึงควรกําหนดอัตราคาธรรมเนียมสาํหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโครงการพิเศษ 
หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่กําหนดไวใน
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยโดยที่ประชุมคณะกรรมการประจาํบัณฑิตวิทยาลัย และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ ครั้งที่ 1/2548 วันที่ 25 มกราคม 2548  จึงมีมติให
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตร
นานาชาติ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย
ไดนําเสนอ (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง  กาํหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา  สําหรับนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  มาเพื่อพจิารณาดวยแลว   
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มมีติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวทิยาลัยศิลปากร  เร่ือง  กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชา            
นิติวิทยาศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.5  (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง  กาํหนดอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง  กําหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยาย

และหรือภาคปฏิบัติการระดับบัณฑิตศึกษาฯ   
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ไดมีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  แกนักศึกษาทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ  แลวนั้น  เนื่องจากในปการศึกษา 2548 มสีาขาวิชา
ที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นและมีการปรับเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาบางรายการขึ้น
แตกตางจากอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา  ที่ไดกําหนดไวแลว บัณฑิตวิทยาลัยโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
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ประจาํบัณฑิตวิทยาลัยและที่ประชมุคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ 
ครั้งที่ 1/2548 วันที่ 25 มกราคม 2548 จึงมีมติใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรและกําหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการระดับบัณฑิตศึกษาท่ี
ใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุส้ินเปลืองที่มีราคาสูง  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยไดนําเสนอ  

1.  (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งไดเพิ่มเติมสาขาวิชาที่จะตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษ
เรียกเก็บเปนรายภาคการศึกษา คาธรรมเนียมลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน คาลงทะเบียนวิทยานิพนธ และ
ปรับเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมใบรับรองผลการศึกษา  ใบรับรองการสําเร็จการศึกษา  และใบแทนปริญญาบัตรโดย
ใหใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2548  เปนตนไป 

2.  (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง  กําหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยายและหรือ
ภาคปฏิบัติการระดับบัณฑิตศึกษา  ตามความในขอ 3.4.1.2  แหงประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง  
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  และขอ 
3.4.1.2 แหงประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง กาํหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา      
ในลักษณะโครงการพิเศษ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยใหใชตั้งแตป  พ.ศ.2548  เปนตนไป   
มาเพื่อพจิารณาดวยแลว 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบตาม (ราง) ประกาศทั้ง 2 ฉบับ  ตามที่ไดเสนอ  ดังนี้ 
   1.  (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง กําหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยายและหรือ

ภาคปฏิบัติการระดับบัณฑิตศึกษา  ตามความในขอ 3.4.1.2 แหงประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง  
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และขอ 
3.4.1.2 แหงประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    
ในลักษณะโครงการพิเศษ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.6  (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร   เรื่อง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษา  สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   โครงการพิเศษหลักสูตร
นานาชาติ  สาขาวิชาในคณะสถาปตยกรรมศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  และ  (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร                     
เรื่อง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา  สําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ  หลักสูตรนานาชาติของวทิยาลัยนานาชาต ิ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ไดมีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร   เร่ือง  กาํหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ  สาขาวิชาในคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติของวิทยาลัยนานาชาติ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  แลวนั้น  เนื่องจากในปการศึกษา 2548 มีการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
เพิ่มเติมขึ้นและมีการปรับเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาบางรายการขึ้นแตกตางจากอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาท่ีไดกําหนดไวแลว บัณฑิตวิทยาลัยโดยที่ประชุมคณะกรรมการประจาํบัณฑิตวิทยาลัยและที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ คร้ังที่ 1/2548 วันที่ 25 
มกราคม 2548  จึงมีมติใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ  สาขาวิชาในคณะสถาปตยกรรมศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  และอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา  สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ  หลักสูตร
นานาชาติของวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยไดนําเสนอ   

1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับ 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ  สาขาวิชาในคณะสถาปตยกรรมศาสตร           
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร  (ฉบับที่...)  ซึ่งไดเพิ่มเติมคาสอบวัดคุณสมบัติในคาสมัครสอบ   โดยใหใช
ตั้งแตปการศึกษา 2548  เปนตนไป 

2.  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับ              
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาในคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึง่ไดปรับเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมใบรับรองผลการศึกษา  ใบรับรองการ
สําเร็จการศึกษาและใบแทนปริญญาบัตร  โดยใหใชกบันักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2548  เปนตนไป 

3. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ฉบับที่....)  โดยปรับปรุงขอความในขอ 1 วรรคหนึ่ง  และขอ 2 วรรคหนึ่ง  ใหครอบคลุมชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยให
ใชตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป   

4. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โครงการพิเศษ  หลักสูตรนานาชาติของวิทยาลัยนานาชาติ   มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 13

ซึ่งไดปรับเพิ่มอตัราคาธรรมเนียมใบรับรองผลการศึกษา ใบรับรองการสําเร็จการศึกษา  และใบแทนปริญญาบัตร
โดยใหใชกบันกัศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา พ.ศ.2548 เปนตนไป มาเพื่อพจิารณาดวยแลว   
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบตาม  (ราง) ประกาศทั้ง 4 ฉบับ ตามที่ไดเสนอดังนี้  
1.  (ราง) ประกาศมหาวทิยาลัยศิลปากร เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ  สาขาวิชาในคณะสถาปตยกรรมศาสตร           
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร (ฉบบัที่...)   

2.  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับ              
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาในคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร   

3.  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติของวทิยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ฉบับที.่...) 

4. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติของวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป  
 
ระเบียบวาระที่ 4.7  การขยายเวลาความรวมมอืทางวิชาการระหวางมหาวทิยาลัยศิลปากร               

กับ  Tokyo  Gakugei  University 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการรวมกับ Tokyo Gakugei  
University  ประเทศญี่ปุน  ซึ่งจะสิ้นสุดอายุตามขอตกลงในวันที่ 26 ตุลาคม 2548 นั้น  บัดนี้  Tokyo                 
Gakugei  University  ไดติดตอมายังคณะอักษรศาสตรเพื่อใหพิจารณาการตออายุความรวมมือทางวิชาการ 
ซึ่งคณะอักษรศาสตรไดพิจารณาแลวเห็นวา ความรวมมือทางวิชาการระหวางสองมหาวิทยาลัยจะกอใหเกิด
ประโยชนตอการศึกษาเปนอยางยิ่ง  จึงเห็นสมควรพิจารณาตออายุความรวมมือทางวิชาการกับ  Tokyo                   
Gakugei  University  ออกไปอีก  มีกําหนด 5 ป 
  อนึ่ง Tokyo Gakugei University ไดเสนอรางขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ฉบับ
ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุน  จํานวน 2 ชุด  ซึ่งงานวิเทศสัมพันธไดปรับแกไขขอตกลงดังกลาวใหถูกตองแลว 
เพื่อจะไดนําเสนออธิการบดีลงนามในขอตกลงตอไป 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหตออายุความรวมมือทางวิชาการกับ Tokyo Gakugei                    
University  ออกไปอีก  มีกําหนด 5 ป และเห็นชอบในรางขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดังกลาว  แลวให
นําเสนออธิการบดีลงนามในขอตกลงตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.8  งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2549 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2549  ครัง้ที่ 1/2548  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548  ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบประเด็นดังตอไปน้ี 

1. ปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป พ.ศ.2549 
2. หลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป พ.ศ.2549 
3. แบบฟอรมการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป พ.ศ.2549 
4. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป พ.ศ.2549 
5. วงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป พ.ศ.2549 
ซึ่งประเด็นตาง ๆ นี้ไดผานคณะกรรมการจัดสรรเงินรายไดเรียบรอยแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบประเด็นที่ 1 – 4 โดยยกเวนประเด็นที่ 5 วงเงินการจัดสรร
งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจาํป พ.ศ.2549 ขอมูลรายละเอียดเงินสวนแบงโครงการพิเศษจาก
คณะวิชาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 สวนแบงโครงการพิเศษและประมาณการรายรับโครงการพิเศษของ
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และวิทยาลัยนานาชาติ นั้น  ใหพิจารณาหารือ
รวมกันตอไป 
 
ปดประชุมเวลา  12.30  น. 
  

 
 
 
             (นางสาวอัญชลี  มีอิสสระ) 
               ผูจดรายงานการประชุม 
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