
                    รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                       ครั้งที่  2/2549 
                           วันอังคารที่  24  มกราคม  2549 
        ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตล่ิงชัน  

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

 

ผูมาประชุม 
   1.  รศ.ดร.วิวัฒนชัย   อัตถากร  อธิการบด ี   ประธานที่ประชุม 

   2.  อ.ดร.จิตติมา  อมรพิเชษฐกูล  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

   3.  อ.เจริญ   คัมภีรภาพ   รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญา                  

     และภูมิปญญาทองถิ่น 

   4.  ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บวัเวช  รองอธิการบด ี เพชรบุรี             

   5.  รศ.ดร.วิสาข   จัติวัตร                     รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

   6.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  รองอธิการบดีฝายบริหาร    

   7.  อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

   8.  อ.สกุล   บุณยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา         

   9.  ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย 

 10.  อ.ดร.สุวัฒน   ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร 

 11.  อ.ถนอมจติร   ชุมวงศ   รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

     รักษาราชการแทนคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

 12.  รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

 13.  ผศ.วาสิฏฐ  อิม่แสงจันทร  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 14.  อ.นพดล  ยุทธมนตรี                    รองคณบดีฝายบริหาร  

     รักษาราชการแทนคณบดีคณะมัณฑนศิลป 

 15.  อ.จันทิวา  สุรเชษฐพงษ  คณบดีคณะอักษรศาสตร     

 16.  รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร       

 17.  ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 18.  รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร                      

 19.  ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 20.  อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

 21.  รศ.ดร.วิชยั  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร   

 22.  ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนนัท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 23.  อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 24.  ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ 
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 25.  รศ.ดร.จิราวรรณ  คงคลาย  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    

 26.  ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง   

 27.  ผศ.ดร.ฐาปนีย  ธรรมเมธา  รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรดานสารสนเทศการศึกษา 

     รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 

 28.  อ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    

 29.  รศ.วิโชค   มุกดามณ ี   ผูอํานวยการหอศิลป  

 30.  ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ  ประธานสภาคณาจารย    

 
ผูไมมาประชมุ 
  1.  รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม   ติดราชการ    

  2.  อ.ปญญา   วิจินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ติดราชการ    

  3.  อ.วัฒนพนัธุ  ครุฑะเสน                    คณบดีคณะมณัฑนศิลป    ติดราชการ    

  4.  อ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ                ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร   ติดราชการ    
     
เปดประชุมเวลา  10.30  น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  1/2549 
   เมื่อวันอังคารที่  10  มกราคม  2549 
                                                                                                                                                        
สรุปเรื่อง 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ครั้งที่ 1/2549  เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2549 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติรับรองรายงานการประชมุโดยไมมีการแกไข   

   
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจงเพือ่ทราบ   
ระเบียบวาระที่  2.1  ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยมีคณะวิชาตางๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 

2548 ดังนี้ 
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  1. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา  

ในรายวิชา 611  360  Chemical  Reactions in Chemical  Process  Industry  ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย      

ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

และคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการประชุมคร้ังที่ 13/2548 

เมื่อวันที่ 13 ธนัวาคม 2548 

  2.  คณะอักษรศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชาดังตอไปน้ี 

   -  รายวิชา  415  238  History  of  the  Middle  East   ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 

   -  รายวิชา  449  104  Thai  civilization                       ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย 

   -  รายวิชา  449  105  The  Information World            ของนักศึกษาจํานวน 3 ราย 

  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะอักษรศาสตรในการประชุม          

ครั้งที่ 21/2548  เมือ่วันที่ 19 ธนัวาคม 2548 แลว 

  3.   คณะโบราณคดีประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชา 080  177  English I  
ของนักศึกษากลุม 10 จํานวน 2 ราย  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการวชิาศึกษาทั่วไป  วังทาพระ 

แลว 

  ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา

ดังกลาวแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 
 

มติ    ที่ประชมุรับทราบ  
  
ระเบียบวาระที่  2.2  การประชุมสมัมนาวิชาการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ

ประเทศไทย  (National  Qualifications  Framework  for  Higher Educations  in 
Thailand : NQF) 

 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายให  รองศาสตราจารย ดร.วิสาข  จัตวิัตร  รองอธิการบดีฝาย

วิชาการ เขารวมประชุมสัมมนา เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (National 

Qualifications Framework for Higher Education in Thailand : NQF)  ระหวางวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2548  

นั้น  บัดนี้  รองศาสตราจารย ดร.วิสาข  จัติวัตร  รองอธิการบดีฝายวิชาการไดสรุปสาระของการประชุมสัมมนา              

วิชาการดังกลาวเพื่อนําเสนอที่ประชมุเพื่อทราบในเบื้องตน 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 
 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ 



 4 

ระเบียบวาระที่ 2.3  แผนการใชจายเงินงบประมาณประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.2549 
 
สรุปเรื่อง  
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2549 ตามแบบรายงาน  สงป.301 สงป.302 สงป.302/1 และ สงป.302/2 โดยไดสงสํานักงบประมาณ

และไดรับความเห็นชอบแลว  นั้น 

  ในการนี้งานงบประมาณไดจัดทําสรุปแผนการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2549 ของ

มหาวิทยาลัยดังนี้ 

  ไตรมาสที่  1 รอยละ     21.806 

  ไตรมาสที่  2 รอยละ     53.535 

  ไตรมาสที่  3 รอยละ     80.544 

  ไตรมาสที่  4 รอยละ     100.000 

  ทั้งนี้  ในปงบประมาณ พ.ศ.2549  รัฐบาลไดมีมาตรการและแนวทางเรงรัดติดตามการใชจาย

งบประมาณ พ.ศ.2549 โดยกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณทั้งส้ินรอยละ 93  และเปาหมายการเบิกจาย 

งบลงทุนรอยละ 73 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ   

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 

    
ระเบียบวาระที่ 2.4 บัณฑิตวิทยาลัยขอแกไขคาระดบัผลการศึกษา 
  
สรุปเรื่อง  
  ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา              

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2548 จํานวน 2 รายวิชาดังนี้ 

  1.  รายวิชา 466  520  ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา  I  มีคา

เทียบเทา 3(3-0-6)  ซึ่งเปนรายวิชาพื้นฐาน  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  วัดผล

เปน  S หรือ  U  แตนักศึกษา 2 คน  คือ  นางพิชญาภา  ยืนยาว  และนางชนิดา  ทองมณโฑ  ไดลงทะเบียนเปน 

Au  จึงขอแกไขใหการประเมินผลรายวิชาดังกลาวเปน  S  หรือ  U  ตามที่หลักสูตรกําหนด ทั้งนี้  อาจารยผูสอนได

ประเมินผลการศึกษาใหมเปน  S  ใหนักศึกษาทั้งสองรายแลว 

  2.  รายวิชา  611  511  ADVANCED  POLYMERISATION  TECHNIQUE  3(3-0-6)  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร  โดยอาจารยผูสอนขอปรับ 

แกไขคาระดับผลการศึกษาของนักศึกษาจํานวน 5 ราย  ซึ่งไดตรวจสอบผลการศึกษาใหมจากการรองขอของ

นักศึกษา  ปรากฏวาคะแนนจากรายงานได 0 คะแนน  จาก 10 คะแนน  เนื่องจากนักศึกษาสงรายงานผิดที่  จึง 
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ทําใหอาจารยผูสอนไมไดรับรายงาน บัดนี้  อาจารยผูสอนไดรวมคะแนนใหมซึ่งเพิ่มคะแนนรายงานกับคะแนนที่มี

อยูเดิม  มีผลทําใหคะแนนรวมและระดับผลการศึกษาของนักศึกษาทั้ง 5 ราย เปล่ียนไป  จึงขอแกไขระดับผล

การศึกษาใหม ดังนี้ 

  1.  นางสาวปาริชาต  โรหิตาคนี  แกจากคาระดบัผลการศึกษา  C+   เปน  B 

  2.  นายพรชัย  คติกําจร   แกจากคาระดบัผลการศึกษา  C+   เปน  B 

  3.  นางสาวพลอย  เหลืองไพโรจน  แกจากคาระดบัผลการศึกษา  C+   เปน  B 

  4.  นายวรเทพ  สีสัตยซื่อ   แกจากคาระดบัผลการศึกษา  C+   เปน  B 

  5.  นายวรนัฐ  เริงโกสุม   แกจากคาระดบัผลการศึกษา  C+   เปน  B 

  ทั้งนี้  ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 10/2548 วันที่ 6 

ธันวาคม 2548  และจากการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวทิยาลัยแลว 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  โดยใหนําเสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการอนุมัติการขอแกไขคาระดับผล

การศึกษาจํานวน 2 รายวชิาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอดวย 

 
ระเบียบวาระที่ 2.5 การเสนอของบประมาณจังหวัด  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550    
 
สรุปเรื่อง 
  ดวย อ.ดร.สุวัฒน  ทาสุคนธ  รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร  ประธานคณะทํางาน           

ศูนยประสานงานการบูรณาการความรูของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อพฒันาจังหวัดและกลุมจังหวัด  (ศส.สจ.)  ได

แจงใหที่ประชมุทราบวา จังหวัดนครปฐมจะใหมีการเสนอคําของบประมาณประจาํป พ.ศ.2550  ในสวนของจังหวัด

ประมาณเดอืนกุมภาพันธ 2549 นี้ จึงไดจัดประชมุคณะทํางานศูนยประสานงานฯ รวมกบัผูประสานงานคณะวชิา/  

หนวยงานของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2549 ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร  ที่ประชุมไดหารือรวมกันแลวมีมติ ใหคณะวชิา/หนวยงานทีป่ระสงคจะสงคําของบประมาณดังกลาว 

เตรียมการและสงรายละเอียดของโครงการโดยใชแบบ จ.03  (ของปงบประมาณ 2549 เปนแนวทางในการจัดทํา

ไปพลางกอน) แลวจัดสงใหศูนยประสานงานฯ ภายในวนัจันทรที่ 6 กุมภาพันธ 2549 เพื่อนําเขาพิจารณาใน

ภาพรวมของมหาวิทยาลัยอีกครั้งโดยกําหนดการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ 2549 สําหรับรายละเอียด

จะแจงใหทราบอีกครั้งในภายหลัง 

  อนึ่ง  จากการประสานงานกับจังหวัดนครปฐมในเบื้องตนทราบวา สํานกังบประมาณจะประชมุ

ชี้แจงรายละเอยีดการจัดทําคําของบประมาณและแบบฟอรมคําขอประมาณตนเดือนกุมภาพันธ 2549 ซึ่งหากได

แบบฟอรมและทราบรายละเอียดที่ชัดเจนแลวจะไดประสานไปยังคณะวิชา/หนวยงานตางๆ ทราบทันที 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบในเบื้องตน 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ    
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ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมม ี
 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1       (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยกองทุนการศึกษาจากเงินบริจาค              

  จากผูไดรับอนุญาตใหเขาเปนผูใหบริการตัดและใหเชาชุดครุยวิทยฐานะ                  
  ชุดสากลนิยมและเครือ่งแบบขาราชการ  พ.ศ. .... 

           
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับเงินบริจาคจากผูไดรับอนุญาตใหเขาเปนผูใหบริการตัดและ 

ใหเชาชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสากลนิยมและเครื่องแบบขาราชการแกบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากรสําหรับ 

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําปของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนําเงินมาจัดสรรเปน

ทุนการศึกษาและเพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่กําลังศึกษาในระดับปริญญา 

บัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา นั้น 

  ในการนี้กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยกองทุน 

การศึกษาจากเงินบริจาคจากผูไดรับอนุญาตใหเขาเปนผูใหบริการตัดและใหเชาชุดครุยวิทยฐานะชุดสากล

นิยมและเครื่องแบบขาราชการ พ.ศ ....  ใหที่ประชุมคณบดีพิจารณาใหความเห็นชอบ  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในหลักการใน (ราง) ระเบียบดังกลาว โดยให

ปรับแกไขตามที่ที่ประชุมเสนอแนะกอน  แลวใหนําเสนออธกิารบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.2       การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป พ.ศ.2544  

     
สรุปเรื่อง 
  ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

เทคโนโลยีอาหาร  ฉบับป พ.ศ.2544  โดยมีสาระการปรับปรุงแกไข คือ ขอเปดรายวิชาใหมเพิ่มในหมวดวิชา

บังคับเลือกจํานวน 26 รายวิชา ทั้งนี้ จะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป 

  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 11/2548 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 ไดพิจารณา                   

ใหความเห็นชอบและมีความเห็นเพิ่มเติมวา  การขอปรับปรุงครั้งนี้ถือเปนการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอสาระเดิม

ของหลักสูตรเนื่องจากเปดรายวิชาใหมเพิ่มจํานวน 26 รายวิชาในหมวดวิชาบังคับเลือก จึงใหเสนอคณะกรรมการ

กล่ันกรองหลักสูตรพิจารณากอนเสนอสภามหาวิทยาลัยดวย 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มต ิ  ที่ประชมุพจิารณาแลว  มมีติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  ฉบับป พ.ศ.2544  แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอน

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.3      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพชื  
               (หลักสูตรใหม)  ฉบบัป พ.ศ.2549 
       
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงคเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  (หลักสูตรใหม) ฉบบัป พ.ศ.2549  โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน           

ปการศึกษา 2549 เปนตนไป 

  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลวเมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2548  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรใหม)ฉบับป พ.ศ.2549 แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

  ทั้งนี้ ที่ประชุมไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาเรื่อง รูปแบบรายการในการ

นําเสนอพิจารณาหลักสูตรตางๆ วาควรใชในรูปแบบใดเปนบรรทัดฐาน แลวใหแจงไปยงัคณะวิชาตางๆ เพื่อทราบ

และถือปฏบิัติตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.4       การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการเลอืกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย           
  ประเภทคณาจารยประจาํ           

 

สรุปเรื่อง 
  ดวยวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2549  เปนวันที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย

ประจํา (ชุดปจจุบัน)  จะครบวาระการดํารงตําแหนงตามความในขอ 15 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  

วาดวยคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง  หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

คณาจารยประจํา พ.ศ.2531 และเพื่อใหการจัดเตรียมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย 

ประจาํเปนไปดวยความเรียบรอย จึงสมควรที่จะเตรียมดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

คณาจารยประจําชุดตอไป  ทั้งนี้  จะตองดาํเนินการเลือกตั้งใหเสร็จส้ินกอนกรรมการชุดเดิมหมดวาระอยางนอย

สามสิบวัน  ตามความในขอ 14 วรรคสอง  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรดังกลาว  

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
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  จึงเสนอทีป่ระชมุพจิารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประเภทคณาจารยประจาํ 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปนี้เปน

คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 

  1.  ประธานสภาคณาจารย    ประธานกรรมการ 

  2.  อาจารยอํามฤทธิ์  ชูสุวรรณ   กรรมการ 

  3.  ผูชวยศาสตราจารยพรพจน  สุขเกษม  กรรมการ 

  4.  อาจารย ดร.สมบัต ิ มั่งมีสุขศิริ   กรรมการ 

  5.  อาจารยน้ําฝน  ไลสัตรูไกล   กรรมการ 

  6.  นางสาวพันทิพา  ศรีพื้นผล   กรรมการ 

  7.  อาจารยอธกิมาส  มากจุย   กรรมการ 

  8.  รองศาสตราจารยวฒันา  เกาศัลย  กรรมการ 

  9.  นายปยพงศ  มณีศร ี    กรรมการ 

            10.  อาจารยวิชัย  จันทรักษา   กรรมการ 

            11.  นางสาวอัปสร  กจิเจริญคา   กรรมการ 

            12.  นางสาวบังอร  คหัฏฐา    กรรมการ 

            13.  นายปรเมศวร  ขุนภักดี    เลขานุการ 

  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.5       การถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป พ.ศ.2549 
             
สรุปเรื่อง 
  ตามแผนการปฏิบัติงาน “พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน” กําหนดใหที่ประชุมคณบดีเลือก        

วัดที่จะนําผาพระกฐินพระราชทานไปถวายในเดือนมกราคมของทุกป 

  ในการนี้ฝายบริหารและธุรการไดแนบบัญชีพระอารามหลวง  พรอมไดจัดทําบัญชีรายชื่อ         

พระอารามหลวงที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดนําผาพระกฐินพระราชทานไปถวายมาแลว  ตั้งแตป พ.ศ.2512 – 

พ.ศ.2548 มาเพื่อประกอบการพิจารณา 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดวัดที่จะนําผากระกฐินพระราชทานประจําป พ.ศ.2549               

ไปถวาย แลวจะไดแจงใหกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรมดําเนินการตอไป 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหกําหนดวัดที่จะนําผาพระกฐินพระราชทานประจําป พ.ศ.

2549  ไปถวายตามลําดับดังนี้ 
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  อันดับแรก    ณ พระอารามหลวง  วัดโพธิช์ยั  จังหวัดหนองคาย 

  อันดับที่ 2     ณ พระอารามหลวง  วัดปาดาราภิรมย  จังหวัดเชียงใหม   

  แลวใหแจงกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมดําเนินการตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.6       บัณฑิตวิทยาลัยขอหารือมหาวิทยาลัย  เรื่อง  การพิจารณายกเวนคาธรรมเนียม           

  การศึกษาในสวนของมหาวิทยาลัย 
           
สรุปเรื่อง 
  ดวยภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร  ไดจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาเคมีอินทรีย 

และระดับปริญญาโท  สาขาวิชาเคมีศึกษา  เคมีอินทรีย และเคมีวิเคราะห  มาระยะหนึ่ง  แตทุกหลักสูตรมีจํานวน 

นักศึกษานอยมาก  ดังนั้น  เพื่อเปนการแกปญหาดังกลาว  ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตรไดพิจารณาแลว        

มีมติ ใหใชเงนิกองทุนของภาควิชามาสนับสนุน  เพื่อใหภาควิชาเคมีในระดับบัณฑิตศึกษาเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น  

และเปนการกระตุนใหมีนักศึกษาสนใจมาสมัครเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากขึ้น รวมทั้งไดขอ

ความอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณายกเวนคาเลาเรียนทั้งหมด  (คาธรรมเนียม  คาหนวยกิตและ

คาธรรมเนียมพิเศษ)  ใหแกนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาจํานวน 2 รุน  ตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป ซึ่งที่

ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2548  ไดพิจารณาแลวมีมติ           

ใหบัณฑติวิทยาลัยเสนอเรื่องดงักลาวเพือ่ขอหารือมหาวิทยาลยัในเรือ่งการพจิารณายกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใน

สวนของมหาวทิยาลัยดังนี ้

  1.  เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณายกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของมหาวิทยาลัยใหแก

นักศึกษาเคมีที่ไดรับทุนการศึกษา ไดหรือไม  เพื่อเปนการสนับสนุนการศึกษาทางดานเคมีใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

  2. พจิารณายกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหกับบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยที่ประสงคจะ

ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยศิลปากรไดหรือไม  เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติใหสูงขึ้น 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอขอหารือ  เรื่อง  การพิจารณายกเวน

คาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของมหาวิทยาลัยตามขอ 1 และขอ 2 

  

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมตดิังนี้ 

ก. ตามขอ 1 ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในการยกเวนคาธรรมเนียม

การศึกษาในสวนของมหาวิทยาลัยใหแกนักศึกษาเคมีที่ไดรับทุนการศึกษาจํานวน 2 รุน ทั้งนี้ 

ตั้งแตปการศึกษา 2549  เปนตนไป 

ข. ตามขอ 2  ทีป่ระชมุพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบในหลักการ  แตเนื่องจากยังขาด

รายละเอียดขอมูลบางสวน ที่ประชุมจึงไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการประสาน

กับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในรายละเอียดขอมูลของบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยที่



 10 

ประสงคจะศึกษาตอในมหาวทิยาลัยศิลปากร  วามีจาํนวนเทาไร ศกึษาในสาขาวชิาใด เพือ่ใช

ประกอบการพจิารณา  แลวใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.7       คณะวิทยาการจัดการเสนอขอปรับปรุงขอบังคับฯ  และระเบียบฯ วาดวยอัตรา

  คาธรรมเนียมการศึกษาระดบัปริญญาบัณฑิต 
          
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาการจัดการไดจัดการศึกษาในหลักสูตรตางๆ และมีการเก็บอัตราคาธรรมเนียม 

การศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.

2545 และระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เกี่ยวของดังนี้ 

  -  โครงการปกติ  คือ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาการจัดการชุมชน  โดยเก็บคาหนวยกิต  

(คาลงทะเบียน)  120-150 บาท  และเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ  ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท 

  -  โครงการพิเศษ คือ หลักสูตรอื่นๆ ที่เหลือของคณะวิทยาการจัดการเก็บคาลงทะเบียนของ

นักศึกษาโครงการพิเศษแบบอัตราเหมาจายภาคการศึกษาละ 21,400 บาท  ซึ่งอัตราอังกลาวไดมาจากการ

คํานวณตามคาใชจายตอหัว  (FTES) ของนักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการ/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร  ซึ่งเทากับ 

62,532 บาท 

  บัดนี้  เวลาลวงเลยมา 4 ป แลว คณะวิทยาการจัดการโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

คณะวิทยาการจัดการในการประชุมครั้งที่ 18/2548 ไดพิจารณาแลว  มีมติใหปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมพิเศษ  โดย

ใชหลักการเชนเดียวกับทุกคณะวิชาดังนี้ 

  1.  โครงการปกติ  เห็นสมควรใหมีการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาดังนี้ 

   1.1  ปรับคาธรรมเนียมพิเศษ  (ขอ 4.20 ของขอบังคับฯ)  จากภาคการศึกษาละ 2,000 

บาท  เปน 3,600 บาท  ในภาคการศึกษาปกติ 

   1.2   ปรับปรุงอัตราคาหนวยกิตเฉพาะรายวิชาที่ตองมีการศึกษานอกสถานที่ และ/หรือ 

ลงพื้นที่ และ/หรือ กลุมวิชาเลือกเอกที่มีผูลงทะเบียนตอรายวิชานอย เนื่องจากแยกเปนสาขายอย  ใหเปนรายวิชา

พิเศษ ตามขอ 4.19.3 ของขอบังคับฯ ในอัตราหนวยกิตละ 500 บาท  ทุกรายวิชา ตามรายละเอียดที่ไดแนบมาพรอม

นี้ คิดเปนหนวยกิตที่นักศึกษาจะตองเสียคาธรรมเนียมเพิ่มตอคน คนละ 30 หนวยกิตทั้งหลักสูตร 

  2.  โครงการพิเศษ คือ หลักสูตรอื่นๆ ในคณะนอกเหนือจากโครงการปกติเห็นสมควรใหมีการ

ปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาดังนี้ 

                         2.1  อัตราคาลงทะเบียนเหมาจายภาคการศึกษาละ 21,400 บาท 

   2.2  ใหมอีัตราคาธรรมเนียมพเิศษในภาคการศึกษาปกต ิ  ภาคการศึกษาละ 3,600 บาท  

เชนเดียวกับที่เก็บสําหรับนักศึกษาโครงการปกติ 

   2.3  ใหมีอัตราคาธรรมเนียมพิเศษภาคการศึกษาฤดูรอน 1,000 บาท 

  โดยจะเริ่มใชตั้งแตรุนที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2549 เปนตนไป  ทั้งนี้  การปรับปรุงขอบังคับฯ 

และระเบียบฯ ดังกลาวขางตน  เฉพาะขอ 1.1 ที่จะตองนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
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   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ 1.1 – 1.2   และขอ 

2.1 – 2.3   ตามที่คณะวิทยาการจัดการเสนอ 

  

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมตดิังนี้ 

ก. ตามขอ 1.2 และ ขอ 2.1 – ขอ 2.3  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบตามที ่        

คณะวิทยาการจัดการเสนอ  แลวใหดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

ข. ตามขอ 1.1 ที่ประชุมพิจารณาแลว มมีติใหความเห็นชอบในหลักการ โดยหากคณะวิชา

หรือหนวยงานใดที่ประสงคจะปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ขอใหนําเสนอมายัง             

รองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาภายในวันที่ 31 มกราคม 2549 แลวใหนําเสนอที่ประชมุ 

คณบดีพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

  
ระเบียบวาระที่ 4.8       สรุปผลการเบกิจายงบประมาณประจาํป พ.ศ.2549  ไตรมาสที ่1 
 

สรุปเรื่อง 
  ดวยงานงบประมาณไดสรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจาํป พ.ศ.2549  ของ

มหาวิทยาลัยในชวงไตรมาสที่ 1 ระหวางเดือนตุลาคม 2548 – ธันวาคม 2548 ดังนี้ 

  1.  งบประมาณประจาํป พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณทั้งส้ิน 998.529 ลานบาท  

ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายจากสํานักงบประมาณจํานวน 998.529 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100.000   

ของงบประมาณที่ไดรับ  เมื่อส้ินไตรมาสที่ 1 สามารถเบิกจายไดทั้งส้ิน 171.934 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.219 

  2. งบลงทุนของมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณทั้งส้ิน  289,159,900 บาท (สองรอยแปดสิบเกา 

ลานหนึ่งแสนหาหมื่นเกาพันเการอยบาทถวน)  ประกอบดวยคาครุภัณฑจํานวน 119,273,500 บาท  (หนึ่งรอย

สิบเกาลานสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันหารอยบาทถวน)  คาที่ดินและสิ่งกอสรางจาํนวน 169,886,400 บาท (หนึ่ง

รอยหกสิบเกาลานแปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่รอยบาทถวน) มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายจาก

สํานักงบประมาณจํานวน 289,159,900 บาท (สองรอยแปดสิบเกาลานหนึ่งแสนหาหมื่นเกาพันเการอยบาทถวน) 

เปนคาครุภัณฑจํานวน 119,273,500 บาท  (หนึ่งรอยสิบเกาลานสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันหารอยบาทถวน)  

คาที่ดินและสิ่งกอสรางจํานวน 169,886,400 บาท (หนึ่งรอยหกสิบเกาลานแปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่รอยบาทถวน)  

คิดเปนรอยละ 100.000 บาท  ของงบลงทุนทั้งหมด  เมื่อส้ินไตรมาสที่ 1 สามารถเบิกจายงบลงทุนไดเพียง                  

749,821 บาท  (เจ็ดแสนสี่หมื่นเกาพันแปดรอยยี่สิบเอ็ดบาทถวน) คิดเปนรอยละ 0.259  ของงบลงทุนทั้งหมด 

  3.  มหาวิทยาลัยไดกําหนดแผนการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549            

ณ  ส้ินไตรมาสที่ 1 รอยละ 21.806  แตสามารถเบิกจายไดเพียงรอยละ 17.219 ซึ่งต่ํากวาแผนที่กําหนด 

  อนึ่ง ในปงบประมาณ พ.ศ.2549 รัฐบาลกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณทั้งส้ิน         

รอยละ 93  และเปาหมายการเบิกจายงบลงทุนรอยละ 73  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
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  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2549 ไตรมาสที่ 1 และให           

คณะวิชา/หนวยงานตางๆ เรงดําเนินการเบิกจายงบประมาณใหทันกับแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2549  ตามวาระที่ 2.3 ของการประชมุดวย 

 
ระเบียบวาระที่ 4.9       การเบิกจายเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจดัหารถประจําตาํแหนง 

  สําหรับขาราชการผูมีสิทธิไดรถยนตประจําตาํแหนง 
           
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 เห็นชอบใหกําหนดเงินคาตอบแทน

เหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงสําหรับขาราชการผูมีสิทธิไดรถยนตประจําตําแหนง  เพื่อใหสวนราชการ

ถือปฏบิัติ นั้น  สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

  1. ขาราชการผูอยูในขายที่จะเลือกรับคาตอบแทนเหมาจายฯ  ตองเปนขาราชการผูดํารงตําแหนง 

ระดับรองอธบิดีหรือเทียบเทา  ระดบัอธบิดี  รองปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา  และระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา  

ซึ่งมีสิทธิไดรถประจําตําแหนงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ  พ.ศ.2523 และที่แกไขเพิ่มเติม 

  2. ใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐระดับกรมเปนผูเลือกวา ขาราชการผูมีสิทธิไดรถ

ประจาํตําแหนงในสังกัดทั้งหมด จะขอรับเงินคาตอบแทนเหมาจายฯ หรือจะใชรถประจําตําแหนงที่ทางราชการ

จัดหาใหเวนแตขาราชการในตาํแหนงผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด และขาราชการที่ประจําการอยู 

ในตางประเทศ  ใหใชรถประจาํตําแหนงที่ทางราชการจัดให 

  3.  อัตราคาตอบแทนเหมาจายฯ 

    3.1  ระดับรองอธิบดีหรือเทียบเทา   25,400 บาท/คน/เดือน 

   3.2  ระดับอธบิดี  รองปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา 31,800 บาท/คน/เดือน 

   3.3  ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา  41,000 บาท/คน/เดือน 

  4.  กรณีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐไดเลือกขอรับเงินคาตอบแทนเหมาจายฯ  แลวการ

จัดหารถยนตสวนตัวมาใชในการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมีสิทธินั้น  ขอใหพิจารณาจัดหาใหเหมาะสมกบั

เกียรติและฐานะตําแหนงราชการที่ตนดํารงอยูดวย 

  5.  กรณีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐใดยังมีพันธะผูกพนัตามสัญญาเชารถประจําตําแหนง

อยูกอนและสญัญายังไมส้ินสุดกอนวันที่ 1 ตุลาคม 2547 หากประสงคจะเลือกขอรับเงินคาตอบแทนเหมาจายแทน

การจัดหารถประจําตําแหนง  ใหเร่ิมดําเนินการไดเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงแลว 

  6.  เมื่อเลือกรับเงินคาตอบแทนเหมาจายฯ  แลว  ใหสวนราชการและหนวยงานควบคุม กํากับ

และดูแลมิใหมกีารประพฤติมชิอบ  โดยการนํารถสวนกลางหรือรถประจําตําแหนงไปใชอกี  เวนแตเปนการเดินทาง

โดยไดรับคําส่ังใหเดินทางไปราชการชัว่คราวซึ่งไดรับอนุมัตติามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติให
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เดินทางและการจัดการประชมุของทางราชการ  พ.ศ.2524 และที่แกไขเพิ่มเติม หากผูใดฝาฝน  ใหถือเปนความผิด

วินัยอยางรายแรง 

  7.  การเบิกจายคาตอบแทนเหมาจายฯ ใหเบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนด  สําหรับ

วิธีการเบิกจายเงินคาตอบแทนเหมาจายฯ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการจายเงินเดือนขาราชการมาใชบังคับโดย

อนุโลม 

  8.  การเบิกจายเงินคาตอบแทนเหมาจายฯ จะเบิกจายจากเงินงบประมาณงบใด  รายการใดให

เปนไปตามที่สํานักงบประมาณกําหนด 

  9.  การพิจารณา วินิจฉัย  ตอบขอหารือเกี่ยวกับการเบิกจายคาตอบแทนเหมาจายฯ  เปนอํานาจการ

พิจารณาของกระทรวงการคลัง 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มมีติเห็นชอบในหลักการใหใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเพื่อจายเปน

คาตอบแทนเหมาจายสําหรับการจัดหารถประจําตําแหนงและการใชรถของผูบริหารตําแหนงคณบดีหรือเทียบเทา

ขึ้นไปโดยมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารจัดทํา (ราง) ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทน         

เหมาจายสําหรับการจัดหารถประจําตําแหนงและการใชรถของหัวหนาหนวยงานระดับคณะหรือเทียบเทา

เพื่อนําเสนอที่ประชุมคณบดีกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2548  เปนตนไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.10       ขอหารือกรณขีอยกเวนคาลงทะเบียนใหนักศึกษาซึ่งไดประสบอุบตัเิหต ุ                 

  ขณะทําการทดลองในหองปฏิบัติการ 
             
สรุปเรื่อง 
  ดวยนางสาวนันทิยา  ปุยใจดี รหัสประจําตัว 746124  สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร ได

ประสบอุบัติเหตุขณะทาํการทดลองในหองปฏิบัติการ  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 และเขาผาตัดฉุกเฉินตัดตอ

เสนประสาทและทําบาดแผลที่โรงพยาบาลสนามจันทร  แตหลังจากไดรับการผาตัดแลว  เสนประสาทที่มือยังคงไม

สามารถทํางานไดเหมือนเดิมจึงจาํเปนตองเขารับการรักษาตอที่โรงพยาบาลศิริราชและนักศึกษาไดรับอนุญาตใหลา

พักการศึกษาในภาคปลาย ปการศึกษา 2548  แตเนื่องจากฐานะทางครอบครัวของนักศึกษารายนี้คอนขางขัดสนและ

ยังจะมีคาใชจายในการรักษาพยาบาลตอไปอีกคอนขางสูงพรอมทั้งนักศึกษาอยูในโครงการเงินกูยืมเพื่อการศึกษา

ของรัฐบาล นักศึกษาจึงมีความประสงคจะขอยกเวนคาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา 2548 

ดังนั้น คณะวิทยาศาสตรจึงขอหารือการอนุมัติคืนเงินคาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาดังกลาวของนางสาวนันทิยา          

ปุยใจดี 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหยกเวนคาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปลาย         

ปการศึกษา 2548 แกนางสาวนันทิยา  ปุยใจดี  สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร โดยใหคืนเงินคาลงทะเบียนใน

ภาคการศึกษาดังกลาวแก นางสาวนันทิยา  ปุยใจดี ดวย 

 
ระเบียบวาระที่ 4.11       การจัดทาํงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 
             
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ที่ประชมุคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2549  ไดพิจารณาใหความเห็นชอบกรอบ

วงเงินงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.2550  จาํนวน 1,476,000  ลานบาท    ซึ่งวงเงินดังกลาว

เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ.2549  ที่ตั้งไว 1,360,000 ลานบาท  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.5 

  ในการนี้คณะวิชา/หนวยงานตางๆ ไดเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2550  (เบื้องตน)  รวมท้ังสิ้น 2,410.8 ลานบาท  โดยเพิ่มจากที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2549 จาํนวนสูง

ถึง 1,412.2 ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ 141.4 ซึ่งไดแก 

  1.  รายจายประจําขั้นต่ําที่จําเปนจํานวน   606.4  ลานบาท ประกอบดวย 

        (1)  เงินเดือนและคาจางประจาํ    400.2 ลานบาท 

    (2)  คาตอบแทน (คาเชาบาน/ 

         เงินประจําตําแหนง/คาตอบแทน 

         เงินเดือนเต็มขึ้น/คาตอบแทน 

         กําลังคนดานสาธารณสุข)     55.5 ลานบาท 

   (3)  คาเชาทรัพยสิน      26.5 ลานบาท 

   (4)  คาสาธารณูปโภค      34.0 ลานบาท 

   (5)  อุดหนุนบคุลากร      90.2 ลานบาท 

  2.  คาจางชัว่คราว         จํานวน  16.6 ลานบาท 

  3. งบดําเนินการ          จํานวน            108.7 ลานบาท 

  4. งบลงทุน          จํานวน            894.6 ลานบาท   ประกอบดวย 

   (1)  คาครุภัณฑ                         397.6   ลานบาท 

   (2)  ส่ิงกอสราง                           496.9   ลานบาท 

  5. งบเงินอุดหนุน           จํานวน            784.5 ลานบาท 

  คณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  ในการประชุมครั้งที่ 

1/2549  เมื่อวนัที่ 17 มกราคม 2549  ไดพจิารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

(เบื้องตน)  ของคณะวิชา/หนวยงานแลวมีมตดิังนี้ 

  ก. ใหความเห็นชอบ (ราง) ปฏทิินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

ข. ใหความเห็นชอบในวงเงินคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2550  

(เบื้องตน)  จาํนวน  2,410.8  ลานบาท  ตามที่คณะวิชา/หนวยงานไดเสนอคําขอตั้งงบประมาณ    
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2550 เสนอมาตามขอ ก และขอ ข แลวใหนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

และสํานักงบประมาณพจิารณาตอไป 

 
ปดประชุมเวลา  13.45  น. 
      

 

 

 

              (นางสาวศุภาวรรณ  ถาวรล้ําเลิศ)                           

                    ผูจดรายงานการประชุม 
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