
                  รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                       ครั้งที่  18/2548 
                            วันอังคารที่  13  กันยายน  2548 
    ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

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

 
ผูมาประชุม 
   1.   รศ.ดร.วิวัฒนชัย  อัตถากร  อธิการบด ี   ประธานที่ประชุม 

   2.   อ.ดร.จิตติมา  อมรพิเชษฐกูล  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

     รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

3.   อ.เจริญ  คัมภีรภาพ รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญาและภมูิปญญาทองถิ่น  

4.   รศ.ดร.ศิริชยั  ชินะตังกูร รองอธิการบดีฝายบริหาร 

   5.   อ.สกุล  บุณยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

   6.   อ.สุรพล  แสนคํา รองคณบดีวิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร 

รักษาราชการแทนคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ                   

   7.   อ.ณฐัวฒุิ  ปรียวนิตย  แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

   8.   รศ.สุรพล  นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี  

   9.   อ.วัฒนพนัธุ  ครุฑะเสน  คณบดีคณะมณัฑนศิลป              

 10.   อ.จันทิวา  สุรเชษฐพงษ  คณบดีคณะอักษรศาสตร      

 11.   รศ.คณิต  เขียววชิัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร                                                                       

 12.   ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 13.   อ.ฉัตรชยั  เผาทองจีน  รองคณบดีฝายบริหารจัดการดานสารสนเทศ 

รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 

 14.   ผศ.ดร.ปาน  พมิพา   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

 15.   อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

 16.   ผศ.ดร.วนัชัย  สุทธะนันท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   

 17.   อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 18.   ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ             

 19.   รศ.ดร.จริาวรรณ  คงคลาย  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     

 20.   ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง      

 21.   อ.ดร.วรพจน   ชอบธรรม  รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรฝายวิชาการ 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
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 22.   อ.ดร.วชันีย  เชาวดํารงค  รองผูอํานวยการฝายบริหารสถาบันวิจัยและพฒันา 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   

 23.   อ.สราวุท  ตันณีกุล   รองผูอํานวยการหอศิลปฝายนิทรรศการศิลปะ 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการหอศิลป  

 24.   ผศ.ดร.บญุศรี  จงเสรีจิตต  ประธานสภาคณาจารย    

 
ผูไมมาประชมุ 
  1.   ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บวัเวช  รองอธิการบด ี เพชรบุรี             ติดราชการ  

  2.   รศ.ดร.วิสาข  จัติวัตร   รองอธิการบดีฝายวิชาการ              ไปราชการตางประเทศ 

  3.   อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา           ติดราชการ 

  4.   ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย                  ติดราชการ 

  5.   รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม                        ติดราชการ 

  6.   อ.ดร.สุวฒัน  ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร                     ติดราชการ 

  7.   อ.ปญญา  วจิินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ   ติดราชการ 

  8.   ผศ.วาสิฏฐ  อิม่แสงจันทร  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร            ลาปวย 

  9.   รศ.ดร.สินธุชัย  แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร                                     ติดราชการ 

10.   รศ.ดร.วิชยั  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร    ติดราชการ 

11.   ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร                        ติดราชการ 

12.   อ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา            ติดราชการ       

13.   รศ.วิโชค  มุกดามณ ี   ผูอํานวยการหอศิลป             ติดราชการ 

 
เปดประชุมเวลา  11.55  น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  17/2548 
   เมื่อวันอังคารที่  30  สิงหาคม  2548 
 
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ครั้งที่  17/2548  เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2548 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติรับรองรายงานการประชมุโดยไมมีการแกไข 
 



 3 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ   
ระเบียบวาระที่  2.1  สถานที่และกําหนดการจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกยีรติคุณและของที่ระลึก    
                            ปงบประมาณ 2548 
 
สรุปเรื่อง 
  เนื่องดวยมหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดกําหนดใหมีการจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณ

และของที่ระลึก  ใหแกขาราชการ  ลูกจางประจํา  ที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแกกรรม  

ประจําปงบประมาณ 2548 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2548 เวลา 11.30 – 15.00 น. ณ อาคาร            

ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร  จังหวัดนครปฐม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  2.2  ผลการประชุมสุดยอดผูนํา 6 ประเทศลุมแมน้ําโขง ครั้งที่ 2   
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือรายงานผลการประชุมสุดยอดผูนาํ 6 ประเทศ 

ลุมแมน้ําโขง ครั้งที่ 2 ที่เสนอโดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันท เวชชาชีวะ) ซึ่งคณะรัฐมนตรี    

มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2548  แลวนั้น 

  บัดนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ในการเรงรัดการดําเนินงานตามที่ไดกําหนดไวในแถลงการณรวม (Joint Summit Declaration) และเอกสาร         

ที่ไดลงนามรวมกันใหเปนรูปธรรม ทั้งนี้ ใหรายงานผลตอสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจ           

และสังคมแหงชาติในฐานะหนวยประสานงานหลักของไทย  (National  Coordinator)  ตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2.3  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ  ชั้นสายสะพาย                   
ประจําป 2548 เพิ่มเติม 

 
สรุปเรื่อง 
   

                 ดวยคณะวิทยาศาสตร คณะอักษรศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ไดขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นสายสะพาย ใหแกขาราชการ เนื่องจากเปนผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ 9 ซึ่งไดตรวจสอบคุณสมบัติแลวเปนผูที่อยูในเกณฑที่จะขอพระราชทาน         

เครื่องราชอิสริยาภรณ  ประจาํป 2548  เพิ่มเติมไดดังนี้ 

               1.   นายวศิน องิคพัฒนากุล  ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ 9  ภาควิชาวิทยาศาสตร

ส่ิงแวดลอม  คณะวิทยาศาสตร  ตั้งแตวันที่  28 ธันวาคม 2547 

               2.   นางสาวกณัฑรีย  ศรีพงศพันธุ ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  ระดับ 9 ภาควิชา

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่  4 เมษายน 2548 

               3. นายนฤมิตร  สอดศุข ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ 9 ภาควชิาสังคมศาสตร             

คณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันที่ 23 มิถุนายน 2547  

               4. นายอนันตชยั เลาหะพันธุ ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ  9 ภาควิชาประวัติศาสตร 

คณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันที่  27 กันยายน 2547 

               5. นายวชิัย  ศรีคํา ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ระดบั 9 ภาควิชาภูมิศาสตร  คณะอักษรศาสตร 

ตั้งแตวันที่ 29  กันยายน 2547 

                6. นางสาวจุฑารัตน เบญจฤทธิ์ ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ 9 ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส  

คณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันที่ 16 กันยายน 2546 

    7. นางนงเยาว  จิตตะปุตตะ ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ 9 ภาควิชาประวัติศาสตร 

คณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันที่  30  ธันวาคม 2547 

                 8. นางสาวอจัฉรา วรรณเชษฐ ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ 9 ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส  

คณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันที่ 22 กรกฎาคม 2547 

                9. นางบุษบา กนกศิลปธรรม ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ 9 ภาควิชาภาษาอังกฤษ  

คณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 

  10.  นางสาวกัลยาณี  จิรศรีพงศพันธ  ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ 9 ภาควชิา

เทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตั้งแตวันที่ 19 มกราคม 2548 

    11. นางสาวพรเพ็ญ  ฮั่นตระกลู  ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ 9 ภาควิชาประวตัิศาสตร  

คณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันที่  17 มกราคม 2548  

   12. นางชมพูนุท ประศาสนเศรษฐ  ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ระดบั 9 ภาควิชาโบราณคดี 

คณะโบราณคดี ตั้งแตวันที่  6  มิถุนายน 2548 
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         ในการนี้จึงไดขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายประจําป  2548  เพิ่มเติม           

ชั้นประถมาภรณมงกุฏไทย ใหขาราชการ ทัง้ 12 ราย  ไปยงัสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  2.4  ที่ประชุมอธิการบดแีหงประเทศไทยเสนอขอเลื่อนการจัดสรรงบประมาณให  

     มหาวิทยาลัยในสวนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยตามระบบ ก.ร.อ. ในป พ.ศ.2550 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวย อาจารย สกุล บุณยทัต  รองอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษาไดนําเสนอเอกสารและแจงสรุป

รายละเอียดความคืบหนาในเรื่อง “ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เสนอขอเลื่อนการจัดสรร

งบประมาณใหมหาวิทยาลัยในสวนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยตามระบบ ก.ร.อ. ในป พ.ศ.2550”  ดังนี้ 

  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2548 นายประเสริฐ  ชิตพงศ  อธกิารบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดเปดเผยผลการประชุม ทปอ. ซึ่งมีนายภาวิช   

ทองโรจน  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะกรรมการอํานวยการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการ

อุดมศึกษาเขารวมประชุมดวยวา  ที่ประชุม  ทปอ. เห็นดวยในหลักการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา

และมีมติเห็นชอบใหเล่ือนการจัดสรรงบประมาณใหมหาวิทยาลัยในสวนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยตามระบบ 

ก.ร.อ. ไปเปนป พ.ศ.2550 เนื่องจากหากนํามาใชในป พ.ศ.2549 ตามกําหนดเดิมอาจจะสงผลกระทบตอการ

จัดเก็บคาเลาเรียนที่จะตองเก็บเพิ่มขึ้นซึ่งการจะจัดเก็บคาเลาเรียนเพิ่มขึ้นนั้น  จําเปนจะตองประกาศใหนักศึกษา

ทราบลวงหนา 1 ปเพื่อเตรียมตัว แตเนื่องจากในปจจุบันมหาวิทยาลัยทุกแหงไดประกาศใหนักศึกษาทราบไปแลว

วาจะยังคงเก็บคาเลาเรียนในอัตราเดิม  ที่สําคัญการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษาท่ีเชื่อมโยงกับ  

“กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต”  (ก.ร.อ) นั้น  จะไปเกี่ยวของกับการจัดสรรงบประมาณ      

ซึ่งงบประมาณ ป พ.ศ.2549 ไดมีการจัดสรรไปเรียบรอยแลวจึงไมสามารถปรับเปล่ียนไดอีก ทั้งนี้ ระหวางนี้จะมี

การเรงจัดทํารายละเอียดที่ยังไมชัดเจนในสวนของ ก.ร.อ. เพื่อจะไดนํามาประกอบการพิจารณาการจัดทํา

งบประมาณ ป พ.ศ.2550 ซึ่งชวงของการเริ่มดําเนินการจัดทํางบประมาณป พ.ศ.2550 จะอยูในชวงของเดือน  

พฤษภาคม – ธันวาคม 2548 นี้   

  แตในสวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเห็นควรใหไดรับการกูยืมเงินจากกองทุน ก.ร.อ. ในป 

พ.ศ.2549  ตามกําหนดเดิม  เนื่องจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  (ก.ย.ศ.)  ตามระบบเดิมจะยุติการให

นักศึกษาระดับปริญญาตรีไดกูยืมในป พ.ศ.2549 

  ในการนี้ นายภาวิช  ทองโรจน  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไมขัดของกบัมติของ 

ทปอ. ดังกลาวและคาดวารัฐบาลคงไมขัดของ โดยรับจะนาํไปหารือกับที่ประชุมคณะกรรมการอาํนวยการปฏิรูป

ระบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษาซึ่งมีนายสุรเกียรติ์  เสถียรไทย  รองนายกรฐัมนตรี  เปนประธานในโอกาสตอไป 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ    ที่ประชุมรับทราบสรุปรายละเอียดความคืบหนาในเรื่องดังกลาวและที่ประชุมเห็นชอบใหมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง เพื่อศึกษาวิเคราะหทิศทางการเงินของมหาวิทยาลัยในอนาคตเพื่อใหสอดคลองกบั

การปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษาซึ่งเชื่อมโยงกับกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต   

โดยมีโครงสรางประกอบดวย 

  -  อธิการบด ี     ประธาน 

  -  รองอธิการบดีฝายบริหาร   กรรมการ 

  -  รองอธิการบดีฝายวิชาการ   กรรมการ 

  -  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 

  -  รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย  กรรมการ 

  -  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 

  -  คณบดีคณะอักษรศาสตร   กรรมการ 

  -  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 

  -  คณบดีคณะมัณฑนศิลป    กรรมการ 

              -  คณบดีคณะเภสัชศาสตร    กรรมการ 

              -  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

              -  ประธานสภาคณาจารย    กรรมการ 

  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่  2.5  การใชพื้นที่ตึกสํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน  เพื่อประโยชนในการ                

ดําเนนิงานของวิทยาลัยนานาชาต ิ
 
สรุปเรื่อง 
  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2547 ไดมีมติ 

อนุมัติแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยนานาชาติ  โดยอนุมัติใหวิทยาลัยนานาชาติใชพื้นที่ ชั้น 5 และชั้น 3 ในสวน

ที่เปนหองอาหาร  ตลอดจนปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 8 เปนหองเรียนและหองปฏิบัติการสําหรับหลักสูตร

นานาชาติ 3  หลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรที่สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

  วิทยาลัยนานาชาติไดมีบันทึกที่ ศธ 0520.305/752  ลงวันที่ 27 เมษายน 2548 ขอความ

อนุเคราะหมหาวิทยาลัยในการขยายพื้นที่สําหรับจัดการเรียนการสอนบริเวณ ชั้น 5 ของตึกสํานักงานอธิการบด ี

ตลิ่งชัน  เต็มพื้นที่ 

  มหาวิทยาลัยไดจัดใหมกีารประชมุรวมกันกบัวิทยาลัยนานาชาต ิ เพือ่หารือเกี่ยวกับกรณวีิทยาลัย

นานาชาติขอใชพื้นที่ตึกสํานักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548     
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  สรุปการประชุมหารือมีสาระสําคัญ ดังนี้  

  1.  ใหวิทยาลัยนานาชาติใชพื้นที่ตามที่แจงความประสงคได  โดยใหใชเปนการชั่วคราวมี

ระยะเวลา 2 ป ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 – 30 มิถุนายน 2550 

  2. การใชพื้นที่ดังกลาว  ใหวิทยาลัยนานาชาติใหความสําคัญสําหรับการใชพื้นที่เพื่อสวัสดิการ 

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร  ตลิ่งชัน  ตามที่ไดมีการใชงานอยูในปจจุบันดวย  เชน  โครงการออกกําลัง

กายเพื่อสุขภาพ  เปนตน 

  3.  เงินสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่วิทยาลัยนานาชาติสนับสนุนใหมหาวิทยาลัย 

เดือนละ 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถวน)  หากวิทยาลัยนานาชาติสามารถหารายไดเพิ่มมากขึ้น

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติควรไดพิจารณาในเรื่องเงินสนับสนุนที่เหมาะสมตอไป 

  4. ใหวิทยาลัยนานาชาติจัดทําบันทึกยืนยันการใชพื้นที่มายังมหาวิทยาลัยตามที่มีการประชุม 

มายังมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 

  อนึ่ง ตอมาอธิการบดีไดส่ังการตามบันทึกลงวันที่ 18 สิงหาคม 2548 ใหแจงวิทยาลัย

นานาชาติทราบดวยวา มหาวทิยาลัยมีความจําเปนตองใชประโยชนในพื้นที่หองพักทั้งหมดในชั้น 8  ตึกสํานักงาน 

อธิการบดี  ตลิ่งชัน  โดยใหอยูในความดูแลของมหาวิทยาลัย 

  ทั้งนี้  ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติไดมีบันทึกลงวันที่ 9 กันยายน 2548 แจงวาวิทยาลัย

นานาชาติไดปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 8 เพือ่จัดการเรียนการสอนวิชาปฏบิัติการดานการโรงแรมสําหรับนักศึกษา

แลว  ซึ่งสถาบันวาแตลกําหนดใหสถาบันความรวมมอืจัดทําหองครัว หองเบเกอรี่ และหองพักตัวอยางทุกขนาด

ตามมาตรฐานโรงแรมระดับนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติใหความสําคัญกับการศึกษาเปนอันดับแรกจงึใชหองพัก 

ดังกลาวเพื่อจัดการเรียนการสอนโดยยังไมเปดใหบริการแกบุคคลภายนอกเนื่องจากที่พักบริเวณชั้น 8 ยังไมได

ติดตั้งระบบการจองหองพักและระบบการบริการเต็มรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง  ทั้งนี้  วิทยาลัยนานาชาติเห็นวา

หองพักตัวอยางเปนองคประกอบที่สําคัญตอแนวทางและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการโรงแรม

ที่เปนการปฏิบัติควบคูไปกับทฤษฎี  โดยตองดําเนินการตามมาตรฐานของสถาบันวาแตลเพื่อใหสามารถรับ

ปริญญารวมสถาบัน  ซึ่งสถาบันวาแตลจะสงตัวแทนมาตรวจคุณภาพทุกป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ  และเห็นชอบดวยตามที่ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติเสนอ  โดยวทิยาลัย

นานาชาติจะใชพื้นที่เปนการชั่วคราวเปนระยะเวลา 2 ป  โดยมหาวิทยาลัยจะใหความสนับสนุนในการจัดหาพื้นที่

เพื่อจัดการเรียนการสอน หากวาวิทยาลัยนานาชาติจะขยายพื้นที่การเรียนการสอนในอนาคต 

 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมมี 
 
 



 8 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาการศึกษา           

ตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ฉบับป พ.ศ.2548 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย  ฉบับป พ.ศ.2548  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการเมื่อวันที่ 

17 สิงหาคม 2548 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว  โดยจะเริ่มใชตั้งแตปการศึกษา 2548  เปนตนไป 

 ตามรายละเอียดในเอกสารสรุปการปรับแก  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย  (ฉบับปรับปรุงแกไข)  ฉบับป พ.ศ.2548   

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย  ฉบับป พ.ศ.2548  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.2  วิธีแกปญหานักศึกษาไมเขาพบอาจารยที่ปรึกษากอนลงทะเบียนเรียน 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดเปล่ียนแปลงระบบการลงทะเบียนเรียนเปนการลงทะเบียน

ทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2544 เปนตนมานั้น พบวามีนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนโดยไมเขาพบอาจารยที่ปรึกษากอนเปนจํานวนมาก  ดังนั้นเพื่อใหการลงทะเบียนเรียนเปนไป

ดวยความเรียบรอยและถูกตอง  กองบริการการศึกษาจึงไดเสนอวิธีแกปญหาดังกลาวใหมหาวิทยาลัยพิจารณา 

  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548 ไดพิจารณาแลว       

มีมติใหกองบริการการศึกษาล็อคการลงทะเบียนเรียนเฉพาะนักศึกษาที่มีผลการศึกษาต่าํกวา 2.00 โดยให 

ดําเนินการดังนี้ 

  1.  ใหล็อคกอนกําหนดวันลงทะเบียน 1 วัน  และใหใชคาระดับเฉลี่ยสะสมเทาที่ไดรับผล

การศึกษาในวนัที่ทําการล็อค 

  2.  กาํหนดวันที่นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาไวในปฏิทินการศึกษา 

  3.  อาจารยที่ปรึกษาสามารถปลดล็อคไดเอง  หรือแจงกองบริการการศึกษาปลดล็อคโดยอาจใช

แบบเอกสารทีก่องบริการการศึกษากําหนด 

  4. ทําหนังสือแจงอาจารยที่ปรึกษาใหทราบวาจะมีการล็อคนักศึกษาที่มีผลการศึกษาตํ่ากวา 2.00  

และนักศึกษาจะลงทะเบียนไดเมื่อมาเขาพบอาจารยที่ปรึกษาแลวเทานั้น  รวมทั้งขอความรวมมืออาจารยในการ

สงผลการศึกษาตามกําหนด  เพื่อใหสามารถประมวลผลไดโดยสมบูรณ 
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 5. ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบลวงหนาถึงวิธีการดังกลาว รวมท้ังมีขอความบน Web 

Site  แจงใหนักศึกษาทราบสาเหตุที่ถูกล็อคและใหไปพบอาจารยที่ปรึกษากอนลงทะเบียน   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  ไมเห็นชอบดวยกับการล็อคการลงทะเบียนเรียนและควรมีแนวทางอื่น ๆ  

เพื่อใหนักศึกษาไดรับคําปรึกษาหรือคําแนะนําอยางถูกตอง  จึงมีมติมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ

พิจารณาทบทวน 

 
ระเบียบวาระที่ 4.3  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหหัวหนางานงบประมาณเขารวมประชุม เร่ือง การเตรียม

ตัวการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2549  ณ. โรงแรมเอเชีย  ในวันจันทร ที่ 29 

สิงหาคม 2548 นั้น  โดยสํานักงบประมาณไดแจงแนวทางการดําเนินการตามมาตรการสําหรับงบประมาณ

รายจายประจําป พ.ศ. 2549  ในเรื่องดังกลาว ซึ่งสรุปแนวทางการดําเนินการไดดังนี้ 

1. ใหสวนราชการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน    และแผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลอง 

กับเปาหมายการใหบริการผลผลิต/โครงการ  แลวสงใหสํานักงบประมาณภายในวันที่ 15 กันยายน  2548  

2. สําหรับรายจายงบลงทุน  ใหสวนราชการจัดเตรียมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ 

เฉพาะสําหรับครุภัณฑ (Spec) รวมทั้งสํารวจ  ออกแบบ และประมาณการราคากลางไวใหเรียบรอย  เมื่อ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  ผานการพิจารณาแลว   ใหสวนราชการ

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบวาดวยการพัสดุฯ   เพื่อใหสามารถกอหนี้ผูกพันไดภายในไตรมาสแรก 

(ธันวาคม 2548) ของปงบประมาณ    สําหรับการจัดตั้งงบประมาณรายจายในปงบประมาณตอ ๆ  ไป  ขอให 

สวนราชการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะแบบรูปรายการ และประมาณการราคากลางให

เรียบรอยกอนขอตั้งงบประมาณ  เพื่อใหสามารถกอหนี้ผูกพันไดตั้งแตตนปงบประมาณ 

สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สํานักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณ โดยการอนุมัติ 

เงินประจาํงวด   ใหรอยละ 100   ยกเวน   รายการกอสรางผูกพัน  ที่สวนราชการตองขอความเห็นชอบวงเงิน คา

กอสรางจากสํานักงบประมาณ  ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2549   มหาวิทยาลัยไดรับงบคากอสรางรายการใหม  

จํานวน  99,706,000.- บาท  (เกาสิบเกาลานเจ็ดแสนหกพันบาทถวน)  ดังนี้ 

1. อาคารเรียนศูนยปฐมวัยและประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต 20,000,000.- บาท   

2. อาคารปฏิบตัิการกีฬา (กอสรางผูกพัน)     8,400,000.- บาท 

3. อาคารนํารองศูนยภูมิปญญาและเทคโนโลยีทาง  

      เภสัชศาสตรและสุขภาพ (กอสรางผูกพัน)     9,000,000.- บาท 

  4. ฟารมปฏบิัติการและโรงเรือนเลี้ยงสัตว     9,900,000.- บาท 
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  5. ระบบสาธารณูปการ     20,000,000.- บาท 

  6. ระบบบาํบัดน้ําเสีย     16,000,000.- บาท 

              7. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานภาควิชาประตมิากรรม    3,000,000.- บาท 

  8. ปรับปรุงอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจนัทร    5,000,000.- บาท 

  9. ปรับปรุงหอสมุด  อาคารวทิยบริการ        406,000.- บาท 

            10. ปรับปรุงหอพักทับแกว       8,000,000.- บาท 

   - หอพักทับแกว 1 หอพักเพชรรัตน 1,2           3,000,000.-  บาท 

   - หอพักทับแกว 2 หอพักเพชรรัตน 3,4,5        5,000,000.-  บาท 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว   มีมติใหความเห็นชอบแนวทางการดําเนินการตามมาตรการสําหรับ

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2549 

   
ระเบียบวาระที่ 4.4  โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาสฉลอง                    

สิริราชสมบัตคิรบ  60  ป 
 
สรุปเรื่อง 

 ดวยในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป อันเปนป        

มหามงคลยิ่งเปนโอกาสที่มหาวิทยาลัยศิลปากรสมควรรวมเทิดพระเกียรติ  เพื่อถวายความจงรักภักดีและเปนการ

เผยแพรพระราชกรณียกิจพระปรีชาสามารถของพระองคทานใหเปนที่ประจักษแกพสกนิกรทั้งชาวไทยและ           

ชาวตางประเทศโดยทั่วกัน คณะสถาปตยกรรมศาสตรจึงเสนอโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว 

ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มต ิ  ที่ประชมุพจิารณาแลว มมีตเิห็นชอบโครงการตามที่คณะสถาปตยกรรมศาสตรเสนอและเห็นชอบ 

ใหทุกคณะวิชาและหนวยงานมีสวนรวมในการเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป   
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ระเบียบวาระที่ 4.5  โครงการความรวมมือ  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
   สาขาการปกครองทองถิ่น 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นไดจัดใหมีการประชุม

รวมกบัสถาบันการศึกษาของรัฐ  เพื่อการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตร ี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขา

การปกครองทองถิ่น  ใหแกบุคลากรทองถิ่นแลว จาํนวน 2 คร้ัง คร้ังที ่ 1 เมือ่วันที ่ 11 กรกฎาคม 2548 ครั้งที่ 2             

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2548  นั้น เพื่อใหการดําเนินการตามโครงการความรวมมือทางวชิาการในการจดัการเรียน         

การสอนในระดับปริญญาตรีดานรัฐประศาสนศาสตร  สาขาการปกครองทองถิ่น  บรรลุวัตถุประสงค  กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่นขอใหมหาวทิยาลัยดําเนินการดังนี ้

1.  มหาวิทยาลยัที่ประสงคจะเขารวมในโครงการการจัดการเรยีนการสอนระดบัปริญญาตรี  ดานรัฐ-

ประศาสนศาสตร  สาขาการปกครองทองถิ่น  กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ตองแจงยืนยันการเขารวม

โครงการเปนลายลักษณอักษร  ภายในวันที ่25 สิงหาคม 2548 

2. มหาวิทยาลัยที่ตัดสินใจเขารวมโครงการแลว  ใหแจงชื่อบุคคลผูประสานงาน  และสามารถ

รับผิดชอบโครงการ  โดยมีรายละเอียดของ  ชือ่ ชือ่สกุล  ตําแหนง สถานที่ทํางาน  หมายเลขโทรศัพททั้งที่ทํางาน  

หมายเลขโทรศัพทมือถอื  และหมายเลขโทรสาร  ภายในวันที่  25 สิงหาคม 2548  

3. มหาวิทยาลัยจะตองปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองทองถิ่น

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  เฉพาะในสวนของ 

  3)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หนวยกิต และ 

  4)  หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวน 6 หนวยกิต 

ใหสอดคลองกับแนวการเรียนการสอนของแตละมหาวิทยาลัยที่มีอยูเดิม  หรือหากมีความเห็นวาในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรเดิมของมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น  มีความเหมาะสมดีอยูแลวจะ

ไมแกไขปรับปรุงเลยก็ได สวนหมวดวิชาเฉพาะดานนั้นใหคงเดิมไมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขได แลวจึงสงเคา

โครงหลักสูตรใหมที่ไดรับการปรับปรุงแลว หรือใชเคาโครงหลักสูตรเดิม ซึ่งประกอบไปดวย  ชื่อวชิาทัง้ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ  ขอบเขตเนื้อหาวิชา รวมทั้งส้ิน  120 หนวยกิต  สงใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ภายใน

วันที่ 25 สิงหาคม 2548 เพือ่นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรตอ คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิและคณะกรรมการ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  เพื่อพจิารณาหลักสูตร 

  4. เมื่อคณะกรรมการสถาบันพัฒนาบุคลกรทองถิ่นใหความเห็นชอบในหลักสูตรรัฐประศาสน- 

ศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองทองถิ่น  ของแตละแหงแลว  ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงนําหลักสูตรที่ผาน

ความเห็นชอบแลวนั้น  กลับไปเสนอใหสภามหาวิทยาลัยของตนเองใหความเห็นชอบ ภายใน 2 เดือน  (ไมเกิน

วันที่ 31 ตุลาคม 2548)   

  5. เมื่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองทองถิ่น  ของแตละสถาบัน 

การศึกษาไดผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยของตนเองแลว  จะไดจัดใหมีพิธีลงนามความรวมมือทาง

วิชาการเพื่อการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  ดานรัฐประศาสนศาสตร  สาขาการปกครองทองถิ่น  
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ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับสถาบันการศึกษาที่เขารวมในโครงการดังกลาว  โดยมีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยเปนประธานในพิธี  ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 

  6. จัดใหมีการเรียนการสอนรุนแรก  ในวันที่ 14 มกราคม 2549  พรอมกันทุกมหาวิทยาลัย          

ทั่วประเทศ 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอนโยบายเกี่ยวกับโครงการความ

รวมมือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองทองถิ่น   

 
ระเบียบวาระที่ 4.6  คณะอักษรศาสตรขอปรบัปรุงอัตราคาธรรมเนียมพิเศษ 
 ที่ประชุมใหเลื่อนไปประชมุครั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.7  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขออนุมัติกําหนดตําแหนง              

ที่สมควรไดรบัเงินประจําตาํแหนง และคาตอบแทนรายเดือน 
 
สรุปเรื่อง 

 เนื่องดวยทีป่ระชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชมุครั้งที่ 20/2547  เมือ่วนัอังคารที่  5  

ตุลาคม 2547 มมีติอนุมัติหลักการการเบิกจายเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนแกผูดํารงตําแหนงบริหารและ

หากหนวยงานเห็นสมควรกําหนดตําแหนงใดที่สมควรไดรับเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนดังกลาว แลวให

เสนออธิการบดพีิจารณาอนุมัต ิ  ประกอบกบัมติที่ประชมุคณบดมีหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชมุครั้งที่ 7/2548 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 มีมติใหการพจิารณากําหนดตําแหนงผูชวยหัวหนาภาควิชาไดรับเงินประจําตําแหนง

พิจารณาเปนกรณีในแตละคณะวชิา นั้น 

 ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอกําหนดใหตําแหนง

ดังตอไปนี้  ไดรับเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนรายเดอืนไดแก 

 1.  ตําแหนงรองหัวหนาภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ  ไดรับเงินประจําตําแหนงใน

อัตราเดือนละ 4,000 บาท และคาตอบแทนในอัตราเดือนละ 4,000 บาท โดยใหเบิกจายจากงบประมาณ   

เงินรายได  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม 2548  เปนตนไป 

 2.  ตําแหนงผูชวยหัวหนาภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ  ไดรับเงินประจําตําแหนงใน

อัตราเดือนละ 4,000 บาท  และคาตอบแทนในอัตราเดือนละ 4,000 บาท  โดยใหเบิกจายจากงบประมาณเงิน

รายได ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม 2548 เปนตนไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดการตําแหนงที่สมควรไดรับเงินประจํา

ตําแหนงและคาตอบแทนรายเดือน  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ 

  
ปดประชุมเวลา  14.20  น. 
  

 

 

 

             (นางสาวอัญชลี  มีอิสสระ) 

               ผูจดรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่  2.4  ที่ประชุมอธิการบดแีหงประเทศไทยเสนอขอเลื่อนการจัดสรรงบประมาณให  
     มหาวิทยาลัยในสวนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยตามระบบ ก.ร.อ. ในป พ.ศ.2550 

 
สรุปเรื่อง 
  ดวย อาจารย สกุล บุณยทัต  รองอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษาไดนําเสนอเอกสารและแจงสรุป

รายละเอียดความคืบหนาในเรื่อง “ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เสนอขอเลื่อนการจัดสรร

งบประมาณใหมหาวิทยาลัยในสวนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยตามระบบ ก.ร.อ. ในป พ.ศ.2550”  ดังนี้ 

  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2548 นายประเสริฐ  ชิตพงศ  อธกิารบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดเปดเผยผลการประชุม ทปอ. ซึ่งมีนายภาวิช   

ทองโรจน  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะกรรมการอํานวยการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการ

อุดมศึกษาเขารวมประชุมดวยวา  ที่ประชุม  ทปอ. เห็นดวยในหลักการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา

และมีมติเห็นชอบใหเล่ือนการจัดสรรงบประมาณใหมหาวิทยาลัยในสวนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยตามระบบ 

ก.ร.อ. ไปเปนป พ.ศ.2550 เนื่องจากหากนํามาใชในป พ.ศ.2549 ตามกําหนดเดิมอาจจะสงผลกระทบตอการ

จัดเก็บคาเลาเรียนที่จะตองเก็บเพิ่มขึ้นซึ่งการจะจัดเก็บคาเลาเรียนเพิ่มขึ้นนั้น  จําเปนจะตองประกาศใหนักศึกษา

ทราบลวงหนา 1 ปเพื่อเตรียมตัว แตเนื่องจากในปจจุบันมหาวิทยาลัยทุกแหงไดประกาศใหนักศึกษาทราบไปแลว

วาจะยังคงเก็บคาเลาเรียนในอัตราเดิม  ที่สําคัญการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษาท่ีเชื่อมโยงกับ  

“กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต”  (ก.ร.อ) นั้น  จะไปเกี่ยวของกับการจัดสรรงบประมาณ      

ซึ่งงบประมาณ ป พ.ศ.2549 ไดมีการจัดสรรไปเรียบรอยแลวจึงไมสามารถปรับเปล่ียนไดอีก ทั้งนี้ ระหวางนี้จะมี

การเรงจัดทํารายละเอียดที่ยังไมชัดเจนในสวนของ ก.ร.อ. เพื่อจะไดนํามาประกอบการพิจารณาการจัดทํา

งบประมาณ ป พ.ศ.2550 ซึ่งชวงของการเริ่มดําเนินการจัดทํางบประมาณป พ.ศ.2550 จะอยูในชวงของเดือน  

พฤษภาคม – ธันวาคม 2548 นี้   

  แตในสวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเห็นควรใหไดรับการกูยืมเงินจากกองทุน ก.ร.อ. ในป 

พ.ศ.2549  ตามกําหนดเดิม  เนื่องจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  (ก.ย.ศ.)  ตามระบบเดิมจะยุติการให

นักศึกษาระดับปริญญาตรีไดกูยืมในป พ.ศ.2549 

  ในการนี้ นายภาวิช  ทองโรจน  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไมขัดของกบัมติของ 

ทปอ. ดังกลาวและคาดวารัฐบาลคงไมขัดของ โดยรับจะนาํไปหารือกับที่ประชุมคณะกรรมการอาํนวยการปฏิรูป

ระบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษาซึ่งมีนายสุรเกียรติ์  เสถียรไทย  รองนายกรฐัมนตรี  เปนประธานในโอกาสตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ    ที่ประชุมรับทราบสรุปรายละเอียดความคืบหนาในเรื่องดังกลาวและที่ประชุมเห็นชอบใหมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง เพื่อศึกษาวิเคราะหทิศทางการเงินของมหาวิทยาลัยในอนาคตเพื่อใหสอดคลองกบั

การปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษาซึ่งเชื่อมโยงกับกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต   

โดยมีโครงสรางประกอบดวย 
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  1.  อธิการบด ี     ประธาน 

  2.  รองอธิการบดีฝายบริหาร   กรรมการ 

  3. รองอธิการบดีฝายวิชาการ   กรรมการ 

  4.  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 

  5.  รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย  กรรมการ 

  6.  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 

  7.  รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญาและ กรรมการ 

       ภูมปิญญาทองถิ่น 

  8.  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 

  9.  คณบดีคณะมัณฑนศิลป   กรรมการ 

            10.  คณบดีคณะอักษรศาสตร   กรรมการ 

            11.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร   กรรมการ 

            12.  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

            13.  ประธานสภาคณาจารย    กรรมการ 

            14.  ผูอาํนวยการกองแผนงาน   เลขานุการ 

  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 
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ระเบียบวาระที่  2.5  การใชพื้นที่ตึกสํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน  เพื่อประโยชนในการ                

ดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ 
 
สรุปเรื่อง 
  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2547  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2547 ไดมีมติ

อนุมัติแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยนานาชาติ  โดยอนุมัติใหวิทยาลัยนานาชาติใชพื้นที่ ชั้น 5 และชั้น 3 ในสวน

ที่เปนหองอาหาร ตลอดจนปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 8 เปนหองเรียนและหองปฏิบัติการสําหรับหลักสูตร

นานาชาติ 3  หลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรที่สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

  วิทยาลัยนานาชาติไดมีบันทึกที่ ศธ 0520.305/752  ลงวันที่ 27 เมษายน 2548 ขอความ

อนุเคราะหมหาวิทยาลัยในการขยายพื้นที่สําหรับจัดการเรียนการสอนบริเวณ ชั้น 5 ของตึกสํานักงานอธิการบด ี

ตลิ่งชัน  เต็มพื้นที่ 

  มหาวิทยาลัยไดจัดใหมกีารประชมุรวมกันกบัวิทยาลัยนานาชาต ิ เพือ่หารือเกี่ยวกับกรณวีิทยาลัย

นานาชาติขอใชพื้นที่ตึกสํานักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548     

  สรุปการประชุมหารือมีสาระสําคัญ ดังนี้  

  1.  ใหวิทยาลัยนานาชาติใชพื้นที่ตามที่แจงความประสงคได  โดยใหใชเปนการชั่วคราวมี

ระยะเวลา 2 ป ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 – 30 มิถุนายน 2550 

  2. การใชพื้นที่ดังกลาว  ใหวิทยาลัยนานาชาติใหความสําคัญสําหรับการใชพื้นที่เพื่อสวัสดิการ 

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร  ตลิ่งชัน  ตามที่ไดมีการใชงานอยูในปจจุบันดวย  เชน  โครงการออกกําลัง

กายเพื่อสุขภาพ  เปนตน 

  3.  เงินสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่วิทยาลัยนานาชาติสนับสนุนใหมหาวิทยาลัย 

เดือนละ 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถวน)  หากวิทยาลัยนานาชาติสามารถหารายไดเพิ่มมากขึ้น

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติควรไดพิจารณาในเรื่องเงินสนับสนุนที่เหมาะสมตอไป 

  4. ใหวิทยาลัยนานาชาติจัดทําบันทึกยืนยันการใชพื้นที่มายังมหาวิทยาลัยตามที่มีการประชุม 

มายังมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 

  อนึ่ง ตอมาอธิการบดีไดส่ังการตามบันทึกลงวันที่ 18 สิงหาคม 2548 ใหแจงวิทยาลัย

นานาชาติทราบดวยวา มหาวทิยาลัยมีความจําเปนตองใชประโยชนในพื้นที่หองพักทั้งหมดในชั้น 8  ตึกสํานักงาน 

อธิการบดี  ตลิ่งชัน  โดยใหอยูในความดูแลของมหาวิทยาลัย 

  ทั้งนี้  ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติไดมีบันทึกลงวันที่ 9 กันยายน 2548 แจงวาวิทยาลัย

นานาชาติไดปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 8 เพือ่จัดการเรียนการสอนวิชาปฏบิัติการดานการโรงแรมสําหรับนักศึกษา

แลว  ซึ่งสถาบันวาแตลกําหนดใหสถาบันความรวมมอืจัดทําหองครัว หองเบเกอรี่ และหองพักตัวอยางทุกขนาด

ตามมาตรฐานโรงแรมระดับนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติใหความสําคัญกับการศึกษาเปนอันดับแรกจงึใชหองพัก 
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ดังกลาวเพื่อจัดการเรียนการสอนโดยยังไมเปดใหบริการแกบุคคลภายนอกเนื่องจากที่พักบริเวณชั้น 8 ยังไมได

ติดตั้งระบบการจองหองพักและระบบการบริการเต็มรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง  ทั้งนี้  วิทยาลัยนานาชาติเห็นวา

หองพักตัวอยางเปนองคประกอบที่สําคัญตอแนวทางและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการโรงแรม

ที่เปนการปฏิบัติควบคูไปกับทฤษฎี  โดยตองดําเนินการตามมาตรฐานของสถาบันวาแตลเพื่อใหสามารถรับ

ปริญญารวมสถาบัน  ซึ่งสถาบันวาแตลจะสงตัวแทนมาตรวจคุณภาพทุกป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ  และเห็นชอบดวยตามที่ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติเสนอ  โดยวทิยาลัย

นานาชาติจะใชพื้นที่เปนการชั่วคราวเปนระยะเวลา 2 ป 
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ระเบียบวาระที่ 4.3  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหหัวหนางานงบประมาณเขารวมประชุม เร่ือง การเตรียม

ตัวการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2549  ณ. โรงแรมเอเชีย  ในวันจันทร ที่ 29 

สิงหาคม 2548 นั้น  โดยสํานักงบประมาณไดแจงแนวทางการดําเนินการตามมาตรการสําหรับงบประมาณ

รายจายประจําป พ.ศ. 2549  ในเรื่องดังกลาว ซึ่งสรุปแนวทางการดําเนินการไดดังนี้ 

3. ใหสวนราชการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน    และแผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลอง 

กับเปาหมายการใหบริการผลผลิต/โครงการ  แลวสงใหสํานักงบประมาณภายในวันที่ 15 กันยายน  2548  

4. สําหรับรายจายงบลงทุน  ใหสวนราชการจัดเตรียมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ 

เฉพาะสําหรับครุภัณฑ  (Spec) รวมทั้งสํารวจ  ออกแบบ  และประมาณการราคากลางไวใหเรียบรอย  เมื่อ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  ผานการพิจารณาแลว   ใหสวนราชการ

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบวาดวยการพัสดุฯ   เพื่อใหสามารถกอหนี้ผูกพันไดภายในไตรมาสแรก 

(ธันวาคม 2548) ของปงบประมาณ    สําหรับการจัดตั้งงบประมาณรายจายในปงบประมาณตอ ๆ  ไป  ขอให 

สวนราชการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะแบบรูปรายการ และประมาณการราคากลางให

เรียบรอยกอนขอตั้งงบประมาณ  เพื่อใหสามารถกอหนี้ผูกพันไดตั้งแตตนปงบประมาณ 

สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สํานักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณ โดยการอนุมัติ 

เงินประจาํงวด   ใหรอยละ 100   ยกเวน   รายการกอสรางผูกพัน  ที่สวนราชการตองขอความเห็นชอบวงเงิน คา

กอสรางจากสํานักงบประมาณ  ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2549   มหาวิทยาลัยไดรับงบคากอสรางรายการใหม  

จํานวน  99,706,000.- บาท  (เกาสิบเกาลานเจ็ดแสนหกพันบาทถวน)  ดังนี้ 

1. อาคารเรียนศูนยปฐมวัยและประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต 20,000,000.- บาท   

2. อาคารปฏิบตัิการกีฬา (กอสรางผูกพัน)     8,400,000.- บาท 

3. อาคารนํารองศูนยภูมิปญญาและเทคโนโลยีทาง  

      เภสัชศาสตรและสุขภาพ (กอสรางผูกพัน)     9,000,000.- บาท 

  4. ฟารมปฏบิัติการและโรงเรือนเลี้ยงสัตว     9,900,000.- บาท 

  5. ระบบสาธารณูปการ     20,000,000.- บาท 

  6. ระบบบาํบัดน้ําเสีย     16,000,000.- บาท 

              7. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานภาควิชาประตมิากรรม    3,000,000.- บาท 

  8. ปรับปรุงอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจนัทร    5,000,000.- บาท 
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  9. ปรับปรุงหอสมุด  อาคารวทิยบริการ        406,000.- บาท 

            10. ปรับปรุงหอพักทับแกว       8,000,000.- บาท 

   - หอพักทับแกว 1 หอพักเพชรรัตน 1,2           3,000,000.-  บาท 

   - หอพักทับแกว 2 หอพักเพชรรัตน 3,4,5        5,000,000.-  บาท 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว   มีมติใหความเห็นชอบแนวทางการดําเนินการตามมาตรการสําหรับ

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2549 
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ระเบียบวาระที่ 4.4  โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาสฉลอง                    

สิริราชสมบัตคิรบ  60  ป 
 
สรุปเรื่อง 

 ดวยในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป อันเปนป        

มหามงคลยิ่งเปนโอกาสที่มหาวิทยาลัยศิลปากรสมควรรวมเทิดพระเกียรติ  เพื่อถวายความจงรักภักดีและเปนการ

เผยแพรพระราชกรณียกิจพระปรีชาสามารถของพระองคทานใหเปนที่ประจักษแกพสกนิกรทั้งชาวไทยและ           

ชาวตางประเทศโดยทั่วกัน คณะสถาปตยกรรมศาสตรจึงเสนอโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว 

ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มต ิ  ที่ประชมุพจิารณาแลว มมีตเิห็นชอบโครงการตามที่คณะสถาปตยกรรมศาสตรเสนอและเห็นชอบ 

ใหทุกคณะวิชาและหนวยงานมีสวนรวมในการเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป   
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ระเบียบวาระที่ 4.5  โครงการความรวมมือ  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
   สาขาการปกครองทองถิ่น 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นไดจัดใหมีการประชุม

รวมกบัสถาบันการศึกษาของรัฐ  เพือ่การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  สาขา

การปกครองทองถิ่น  ใหแกบุคลากรทองถิ่นแลว จาํนวน 2 คร้ัง คร้ังที ่ 1 เมือ่วันที ่ 11 กรกฎาคม 2548 ครั้งที่ 2             

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2548  นั้น เพือ่ใหการดําเนินการตามโครงการความรวมมอืทางวชิาการในการจดัการเรียน         

การสอนในระดับปริญญาตรีดานรัฐประศาสนศาสตร  สาขาการปกครองทองถิ่น  บรรลุวัตถุประสงค  กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่นขอใหมหาวทิยาลัยดําเนินการดังนี ้

1.  มหาวิทยาลัยที่ประสงคจะเขารวมในโครงการการจัดการเรยีนการสอนระดบัปริญญาตรี  ดานรัฐ

ประศาสนศาสตร  สาขาการปกครองทองถิ่น  กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ตองแจงยืนยันการเขารวม

โครงการเปนลายลักษณอักษร  ภายในวันที ่25 สิงหาคม 2548 

2. มหาวิทยาลัยที่ตัดสินใจเขารวมโครงการแลว  ใหแจงชื่อบุคคลผูประสานงาน  และสามารถ

รับผิดชอบโครงการ  โดยมีรายละเอียดของ  ชือ่ ชือ่สกุล  ตําแหนง สถานที่ทํางาน  หมายเลขโทรศัพททั้งที่ทํางาน  

หมายเลขโทรศัพทมือถอื  และหมายเลขโทรสาร  ภายในวันที่  25 สิงหาคม 2548  

3. มหาวิทยาลัยจะตองปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองทองถิ่น

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  เฉพาะในสวนของ 

  3)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หนวยกิต และ 

  4)  หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวน 6 หนวยกิต 

ใหสอดคลองกับแนวการเรียนการสอนของแตละมหาวิทยาลัยที่มีอยูเดิม  หรือหากมีความเห็นวาในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรเดิมของมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น  มีความเหมาะสมดีอยูแลวจะ

ไมแกไขปรับปรุงเลยก็ได สวนหมวดวิชาเฉพาะดานนั้นใหคงเดิมไมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขได แลวจึงสงเคา

โครงหลักสูตรใหมที่ไดรับการปรับปรุงแลว หรือใชเคาโครงหลักสูตรเดิม ซึ่งประกอบไปดวย  ชื่อวชิาทัง้ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ  ขอบเขตเนื้อหาวิชา รวมทั้งส้ิน  120 หนวยกิต  สงใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ภายใน

วันที่ 25 สิงหาคม 2548 เพือ่นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรตอ คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิและคณะกรรมการ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  เพื่อพจิารณาหลักสูตร 

  4. เมื่อคณะกรรมการสถาบันพัฒนาบุคลกรทองถิ่นใหความเห็นชอบในหลักสูตรรัฐประศาสน- 

ศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองทองถิ่น  ของแตละแหงแลว  ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงนําหลักสูตรที่ผาน

ความเห็นชอบแลวนั้น  กลับไปเสนอใหสภามหาวิทยาลัยของตนเองใหความเห็นชอบ ภายใน 2 เดือน  (ไมเกิน

วันที่ 31 ตุลาคม 2548)   
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  5. เมื่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองทองถิ่น  ของแตละสถาบัน 

การศึกษาไดผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยของตนเองแลว  จะไดจัดใหมีพิธีลงนามความรวมมือทาง

วิชาการเพื่อการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  ดานรัฐประศาสนศาสตร  สาขาการปกครองทองถิ่น  

ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับสถาบันการศึกษาที่เขารวมในโครงการดังกลาว  โดยมีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยเปนประธานในพิธี  ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 

  6. จัดใหมีการเรียนการสอนรุนแรก  ในวันที่ 14 มกราคม 2549  พรอมกันทุกมหาวิทยาลัย          

ทั่วประเทศ 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอนโยบายเกี่ยวกับโครงการความ

รวมมือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองทองถิ่น   
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ระเบียบวาระที่ 4.7  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขออนุมัติกําหนดตําแหนง              

ที่สมควรไดรบัเงินประจําตาํแหนง และคาตอบแทนรายเดือน 
 
สรุปเรื่อง 

 เนื่องดวยทีป่ระชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชมุครั้งที่ 20/2547  เมือ่วนัอังคารที่  5  

ตุลาคม 2547 มมีติอนุมัติหลักการการเบิกจายเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนแกผูดํารงตําแหนงบริหารและ

หากหนวยงานเห็นสมควรกําหนดตําแหนงใดที่สมควรไดรับเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนดังกลาว แลวให

เสนออธิการบดพีิจารณาอนุมัต ิ  ประกอบกบัมติที่ประชมุคณบดมีหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชมุครั้งที่ 7/2548 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 มีมติใหการพจิารณากําหนดตําแหนงผูชวยหัวหนาภาควิชาไดรับเงินประจําตําแหนง

พิจารณาเปนกรณีในแตละคณะวชิา นั้น 

 ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอกําหนดใหตําแหนง

ดังตอไปนี้  ไดรับเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนรายเดอืนไดแก 

 1.  ตําแหนงรองหัวหนาภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ  ไดรับเงินประจําตําแหนงใน

อัตราเดือนละ 4,000 บาท และคาตอบแทนในอัตราเดือนละ 4,000 บาท โดยใหเบิกจายจากงบประมาณ   

เงินรายได  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม 2548  เปนตนไป 

 2.  ตําแหนงผูชวยหัวหนาภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ  ไดรับเงินประจําตําแหนงใน

อัตราเดือนละ 4,000 บาท  และคาตอบแทนในอัตราเดือนละ 4,000 บาท  โดยใหเบิกจายจากงบประมาณเงิน

รายได  ทั้งนี้  ตัง้แตวันที่ 10 สิงหาคม 2548 เปนตนไป 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดการตําแหนงที่สมควรไดรับเงินประจํา

ตําแหนงและคาตอบแทนรายเดือน  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ 
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