
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๑ 
วันจันทรที่  ๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เวลา   ๑๑.๐๐  น. 

ณ หองประชุม ๖๐๖  ชั้น  ๖  อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

----------------------------------------------- 
 
กรรมการทีม่าประชุม 
 
๑. รศ.ดร.กิตติ   ตีรเศรษฐ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. รศ.ดร.เสนห   เอกะวิภาต รองอธิการบดี กรรมการ 
๓. รศ.ดร.รัตติกร   วรากูลศริพัินธุ รองอธิการบดี กรรมการ 
๔. รศ.ร.อ. ดร.วีระเชษฐ    ขนัเงิน รองอธิการบดี กรรมการ  
๕. รศ.ศิริวัฒน  โพธิเวชกุล รองอธิการบดี กรรมการ 
๖. รศ.พรชัย   บญุชัยวัฒนา รองอธิการบดี กรรมการ 
๗. รศ.อํานวย  พานิชกุลพงศ รองอธิการบดี กรรมการ 
๘. รศ.ดร.กอบชัย  เดชหาญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
๙. รศ.พีระวุฒิ  สุวรรณจันทร คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   กรรมการ 

๑๐. รศ.ศักดิช์ัย   ชูโชต ิ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   กรรมการ 
๑๑. ผศ.นพปฎล  สุวัจนานนท คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
๑๒. ผศ.ดร.จันทรบูรณ  สถิตวิริยวงศ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๑๓. รศ.ดร.จารุวัตร   เจริญสขุ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
๑๔. ผศ.กิติพงค   มะโน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
๑๕. รศ.ดร.อิทธชิัย  อรุณศรแีสงไชย ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
๑๖. อ. ดร.ปกรณ   วัฒนจตุรพร ผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร กรรมการ 
๑๗. รศ.ศุล ี  บรรจงจิตร ผูอํานวยการสํานักสงเสริม- กรรมการ 
  และบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง 

. ๑๘. รศ.ดร.อภินันท  …..... / 
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๑๘. รศ.ดร.อภินันท  ธนชยานนท ผูอํานวยการสํานักวิจัยรวมดานเทคโนโลย ี- กรรมการ 
      การบันทกึขอมูลและประยุกตใชงาน / 
      ผูชวยอธิการบดี 
๑๙. นางวิภาพร   อินทรสุวรรณ ผูอํานวยการกองกลาง เลขานุการ 
 
กรรมการที่ไมมาประชมุ  ( เนื่องจากติดภารกิจ )    
 
๑. รศ.ทวี   เทศเจริญ รองอธิการบดี กรรมการ 
๒. รศ.ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน รองอธิการบดี /  กรรมการ 
  รักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  
๓. รศ.ดร.ธีรวัฒน  มงคลอัศวรัตน คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
๔. รศ.ดร.ระติพร   หาเรือนกิจ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
๕. รศ. ดร.กนก  เจนจิระพงศเวช    รักษาการผูอํานวยการสํานักวิจัยการสื่อสาร- กรรมการ 

       และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖. รศ.ดร.จิติ  หนูแกว ผูอํานวยการสํานักนาโนเทคโนโลย-ี กรรมการ 

       พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 
ผูเขารวมประชุม 
 
๑. ผศ.รุงตะวัน   พนากุลชัยวิทย ผูชวยอธิการบดี 
๒. อ.สมประสงค   รุงเรือง ผูชวยอธิการบดี 
๓. ผศ.วิศรุต  ศรีรัตนะ ผูชวยอธิการบดี 
๔. ผศ.กฤษฎา  บุศรา ผูชวยอธิการบดี 
๕. อ.พงศทิพย   อินทรแกว ประธานสภาคณาจารย 

 
เจาหนาที่งานประชุม 
 
๑. นางสาววรงคพร  บุญยมยั 
๒. นางสาวลัดดา  นุชนนท 
๓. นายศักดิ์ชาย   พุทธกอม 

. เร่ิมประชุม …..... / 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 
 

ประธานกลาวเปดประชุม  และที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องตางๆ ตามวาระ           
การประชุม  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 
๑.๑   เรื่อง  ขอลาออกจากตําแหนงบรหิาร 

 
 

 อาจารยปกรณ  วัฒนจตุรพร    ขอลาออกจากการดํารงตําแหนงรองคณบดี-
คณะวิศวกรรมศาสตร  ตั้งแตวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐  เนื่องจากไดรับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร  คณบดีรับทราบ
และอธิการบดีอนุญาตใหลาออกไดตามความประสงค  
 
 
 มติที่ประชุม    รับทราบและนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อทราบตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 
 ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  
ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๐   เมื่อวันอังคารที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 
 มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม  โดยมีขอแกไข ดังนี้ 

๑)   หนาที่ ๑  ขอ ๑๔  แกไขเนื่องจากพิมพนามสกุลผิด  จากเดิม                     
ผศ.ดร.จันทรบูรณ  สถิตวิริยะวงศ  เปน  ผศ.ดร.จันทรบูรณ  
สถิตวิริยวงศ

๒) ใหยกเลิกมติที่ประชุม วาระที่ ๔.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบ
แตงตั้งกรรมการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย  เนื่องจากตาม

. 
ขอบังคับ …..... / 
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ขอบังคับสถาบันฯ วาดวยการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๑   กําหนดเพียงองคประกอบ
และหนาที่ ไว เท านั้น  ในการนี้  สํานักงานกฎหมายและ
ตรวจสอบ แจงวากองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี  จัดทํา
คําสั่งแตงตั้งนําเสนออธิการบดีลงนามไดดังเชนที่เคยปฏิบัติ 

 
ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

 
 

๓.๑  เรื่อง  ขอความเหน็ชอบวางระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

 สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  ขอเสนอวางระเบียบสถาบันฯ วาดวย  
การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ......  โดยไดพิจารณาทบทวนและแกไข                
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๐            
เมื่อวันอังคารที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เรียบรอยแลว  
 

มติที่ประชุม    ๑.   ใหความเห็นชอบ  และมอบสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ
จัดทําประกาศสถาบันฯ การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา         
ในระดับปริญญาตรีเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ พิจารณาตอไป 

๒.   มอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยปรับปรุงระเบียบสถาบันฯ วาดวย
การเก็บเงินค าธรรมเนียมการศึกษาในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  โดยพิจารณาจัดกลุมคาใชจายในแตละสาขาวิชา
ใหเปนหมวดหมูและมีความเหมาะสม 

 
๓.๒  เรื่อง  ขอเสนอพิจารณาเรื่องคํานําหนาชื่อ และการแตงกายของทหารนอกประจําการ 

(วาที่รอยตรี)  ในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 

. 
สืบเนื่องจาก …..... / 
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สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๒ / 
๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๐  อธิการบดีรับจะนําเรื่องคํานําหนาชื่อ และการ
แตงกายของทหารนอกประจําการ (วาที่รอยตรี)  ในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ไปตรวจสอบขอมูลที่ถูกตอง และมอบรองศาสตราจารยทวี  เทศเจริญ รองอธิการบดี หารือ
กับ มจธ. และ สจพ.  เพื่อรวบรวมขอมูลมาประกอบการพิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติ   
ที่ถูกตองและมีความเหมาะสมตอไป นั้น 

อธิการบดีแจงที่ประชุมทราบวาไดตรวจสอบเรื่องดังกลาวเรียบรอยแลว                
ผลปรากฏวาผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาวิชาทหาร (รด.)  ๕  ปภายหลังจากที่เขาศึกษา
ตอในสถาบัน และดําเนินการขอแตงตั้งยศทางทหาร (วาที่รอยตรี)  แลว   เมื่อเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตรสามารถแตงกายดวยเครื่องแบบปกติขาวได  แตไมมีการขาน          
คํานําหนาชื่อ  (ขานเฉพาะชื่อ – นามสกุล)  ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติในหลายมหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม    ๑. รับทราบ   และให ผูสํา เร็จการศึกษาที่จบการศึกษา             
วิชาทหาร (รด.) ๕ ป  สามารถแตงกายดวยเครื่องแบบ-           
ปกติขาว ในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรได             
แตไมใหขานคํานําหนาชื่อ  ใหขานเฉพาะชื่อ – นามสกุล
เทานั้น   

๒. มอบอาจารยสมประสงค  รุง เรือง   ผูชวยอธิการบดี               
แจ งบัณฑิ ตทร าบและมอบกองกิ จก ารนั กศึ กษ า  
สํานักงานอธิการบดี  ดําเนินการฝกซอมบัณฑิตที่แตงกาย
ดวยเครื่องแบบปกติขาวเปนการเฉพาะ  เพื่อใหการปฏิบัติ
มีความถูกตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวอยาง
เครงครัด 

 
วาระ ๓.๓  เรื่อง  คําชี้แจงเรื่องการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา  

(Admissions) ปการศึกษา ๒๕๕๓   
 

. 
สืบเนื่องจาก …..... / 
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 สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๐  
เมื่อวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐  มีมติใหทุกคณะเรงกําหนดคะแนนขั้นต่ําของทุก
สาขาวิชา ในการรับบุคคลเขาศึกษาตอจากระบบ Admissions และจัดสงใหสถาบันฯ 
โดยเร็ว  เพื่อดําเนินการตอไป 

 ในการนี้  อธิการบดีไดติดตามความกาวหนาในการจัดสงคะแนนขั้นต่ํา
ดังกลาวจากทุกคณะใหกับสถาบันฯ   และชี้แจงที่ประชุมทราบวาควรมีการพิจารณาระดับ
ผลคะแนน Admissions ของนักศึกษาเปนรายวิชาวามีระดับผลคะแนนเปนอยางไร
ประกอบการกําหนดคะแนนขั้นต่ํา  เพื่อใหไดนักศึกษาตรงตามที่พึงประสงค 

 
มติที่ประชุม     มอบผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบ

ขอมูลคะแนนขั้นต่ําในแตละสาขาวิชาในการรับบุคคลเขา
ศึกษาตอจากระบบ Admissions โดยละเอียด ถามีขอปญหา
ใหหารือกับคณะโดยเรงดวน  กอนจัดสงใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบแตงตั้งคณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

 
 
ตามที่รองศาสตราจารยจารุวัตร  เจริญสุข  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  จะดํารง

ตําแหนงครบวาระ ๔ ป  ในวันที่  ๒๘  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑  ในการนี้  สถาบันฯ                       
ไดดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันฯ วาดวย การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๒๙  เรียบรอยแลว   

โดยที่ประชุมอันประกอบดวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ และหัวหนา 
สวนราชการที่ เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่ เปนหัวหนาสวนราชการ                     
ที่ดําเนินการบัณฑิตศึกษาเปนผูมีสิทธิเสนอชื่อแลว  เมื่อวันที่  ๒๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐             

. 
ผลปรากฏวา …..... / 
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ผลปรากฏวาผูที่ไดรับการเสนอชื่อ คือ  รองศาสตราจารย ดร.รวีวรรณ  ชินะตระกูล ระดับ ๙  
สังกัดภาควิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   
 
 
 มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบและนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 

 
๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการประจําคณะ โดยเลือกจากคณาจารยประจํา

ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 
 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  และคณะสถาปตยกรรมศาสตร  เสนอขอความ

เห็นชอบแตงตั้ งกรรมการประจํ าคณะ  โดยเลือกจากคณาจารยประจํ าของคณะ                       
ซึ่งไดดําเนินการตามขอบังคับสถาบันฯ วาดวย วิธีการคัดเลือกกรรมการประจําคณะจาก
คณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๕๐ เรียบรอยแลว  ดังนี้ 

๑. ขอแตงตั้งนายปยะ  ศุภวราสุวัฒน  ตําแหนงอาจารย พนักงานสถาบันฯ  
เพื่อดํารงตําแหนงกรรมการประจําคณะ โดยเลือกจากคณาจารยประจําของ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมสืบแทนอาจารยพิชญสินี   มะโน  ผูดํารง
ตําแหนงเดิม 

๒. ขอแตงตั้งนายนพดล  สหชัยเสรี  ตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ ๙              
เพื่อดํารงตําแหนงกรรมการประจําคณะ โดยเลือกจากคณาจารยประจําของ               
คณะสถาปตยกรรมศาสตรสืบแทนอาจารยประพัทธพงษ  อุปลา ผูดํารง
ตําแหนงเดิม 

 
 
 มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบและนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 

 
๔.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบวางประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
 
สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  เสนอขอความเห็นชอบวางประกาศสถาบันฯ 

จํานวน  ๒  ฉบับ  ดังนี้ 

. 
๑. ประกาศ …..... / 



๑. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและชําระเงินคาขึ้นทะเบียน
ปริญญาสํ าหรับผูสํ า เร็ จการศึกษา   ซึ่ งไดแกไขตามขอ เสนอแนะ              
ของที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๐  เมื่อวัน
อังคารที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เรียบรอยแลว 

๒. ประก าศสถ าบั นฯ  เ รื่ อ ง  หลั ก เ กณฑ ก า ร ใ ช ร ถส วนกล า งขอ ง                    
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

. 

 
 

มติที่ประชุม    ๑.  ใหความเห็นชอบวางประกาศสถาบันฯ เรื่อง การขึ้นทะเบียน
บัณฑิตและชําระเงินคาขึ้นทะเบียนปริญญาสําหรับผูสําเร็จ
การศึกษา  โดยใหแกไขความตามขอ ๘ ของประกาศ  โดยให
แยกสาระเปน  ๒  ขอ  ดังนี้ 
ขอ ๘   ใหผู อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล           

เปนผูรักษาการตามประกาศนี้ 
ขอ ๙   ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหา

ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  การตีความและ
การวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนที่สุด 

และใหสํานักทะเบียนและประมวลผลนําประกาศสถาบันฯ 
ดังกลาวลงในเวบไซตสํานักทะเบียนและประมวลผลเปนการ
ถาวร  และลงในเอกสารคูมือนักศึกษาเพื่อเผยแพรใหนักศึกษา
ทราบและถือปฏิบัติตอไป 

๒.  ใหความเห็นชอบวางประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑการใช
รถสวนกลางของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง  โดยมีขอแกไข  ดังนี้ 

 ๑) ใหรวมความตามขอ ๗ และขอ ๘  ไวดวยกัน และตัด         
ขอ ๘.๓ ออก   

 ๒) ใหแกไขความตามขอ ๑๑.๔  จากเดิม “ใหรองอธิการบดีที่
ได รั บมอบหมายใหควบคุมดู แลหน วยงานต า งๆ 

-  ๘ - 

นอกเหนือ …..... / 
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นอกเหนือจากหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี หรือ
คณบดี ...... เพื่อใหบริการได”  เปน “ใหรองอธิการบดี
กํากับดูแลวิทยาเขต หรือคณบดี ....... เพื่อใหบริการได” 

 
๔.๔  เรื่อง   ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
 
 
   คณะวิทยาศาสตร  และคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เสนอขอความเห็นชอบ
หลักสูตร  จํานวน ๓ หลักสูตร  ตามลําดับ  ดังนี้ 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดลอม  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙) 
๒.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรเกษตร  
 (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๐) 
๓. หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีจุลินทรียการเกษตร 

(หลักสูตรนานาชาติ / หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) 
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรไดดําเนินการเรียบรอยแลว ปรากฏวา

หลักสูตรดังกลาวมีเนื้อหาและโครงสรางเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการที่กําหนด
ไว  เห็นสมควรอนุมัติใหใชหลักสูตรดังกลาวเพื่อการเรียนการสอนได กองบริการการศึกษา 
และบัณฑิตวิทยาลัย ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว  
 
 

มติที่ประชุม    ๑) ใหคณะเจาของหลักสูตรดําเนินการปรับปรุงแกไขหลักสูตรที่
นําเสนอใหเรียบรอยกอนแลวจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ พิจารณา ดังนี้ 
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดลอม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙) และหลักสูตร              
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิ เทศศาสตร เกษตร 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๐) ใหปรับปรุงรายวิชา                   
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหเปนไปตามที่จะมีการกําหนด

. 
รายวิชากลาง …..... / 
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รายวิชากลางของวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาวิทยาศาสตร 
- คณิตศาสตร 

ทั้งนี้  ใหคณะวิทยาศาสตรตรวจสอบหลักสูตร
สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดลอมดวยวาเมื่อนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาแลวตองขออนุญาตมีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะ
เพื่อประกอบการทํางานดวยหรือไม  ถาตองมีใบอนุญาต
ควรมีการดําเนินการใหหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ                
ที่กําหนดไว 

 ๒.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี-           
จุลินทรียการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตร
ปรับปรุ ง  พ .ศ .  ๒๕๕๑ )   ให จัดทํ าหลักสูตร เปน
ภาษาอังกฤษเพื่อเสนอไปพรอมกับหลักสูตรภาษาไทย 

๒) การเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรนานาชาติในทุกหลักสูตร
และทุกระดับการศึกษา  ใหหนวยงานเจาของหลักสูตรจัดทํา
หลักสูตรทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทยใหแลวเสร็จกอน              
จึงนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  และ 
สภาสถาบันฯ พิจารณาตอไป   

ทั้ งนี้   ใหดํ า เนินการจัดทํ าหลักสูตรนานาชาติ                
ทุกหลักสูตรเปนภาษาอังกฤษใหแลวเสร็จภายในไมเกิน              
๒  เดือน  

 
๔.๕   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณาการเก็บเงินคาสมัครสอบการรับนักศึกษาแบบสอบตรง 

                          ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
ดวยในปการศึกษา ๒๕๕๑  คณะเทคโนโลยีการเกษตรรับนักศึกษาสอบตรง

ไวจํานวน ๓๘๕ คน  จากการสัมภาษณผูมาสอบทั้งหมด ๑,๑๔๗ คน  โดยเสียคาใชจาย           
ในการดําเนินการสอบประมาณ ๗๐,๐๐๐.- บาท นั้น 

. 
สําหรับ …..... / 
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 สําหรับปการศึกษา ๒๕๕๒  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เห็นสมควรใหมีการ
รับนักศึกษาโควตา  และสอบตรงรวมกันประมาณครึ่งหนึ่งของจํานวนรับทั้งหมด  โดยการ
รับนักศึกษาโควตาจะดําเนินการใหเปนไปตามที่สถาบันฯ กําหนด  สวนการรับนักศึกษา
สอบตรง  คณะจะขอจัดเก็บคาสมัครสอบสัมภาษณคนละ ๒๐๐.- บาท  โดยขออนุญาต             
ไมหักคาใชจายใดๆ ใหหนวยงานอื่น   
 
 

มติที่ประชุม   ใหความเห็นชอบ  โดยมอบสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ
ดําเนินการจัดทําประกาศสถาบันฯ  เพื่อใชปฏิบัติในการจัดเก็บ          
คาสมัครสอบสัมภาษณในระบบสอบตรง  คนละ ๒๐๐.- บาท           
โดยไมตองหักคาใชจายใดๆ ใหหนวยงานอื่น   

 
๔.๖   เรื่อง  ขอเสนอพิจารณาระเบียบสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแหงภูมิภาค              

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ประจําประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย)  
เรื่อง  การลงทะเบียนเรียนขามสถาบนั 

 
 

ที่ประชุมสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
ประจําประเทศไทย   (สออ.ประเทศไทย)  ในการประชุมสามัญ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๐                
เมื่อวันศุกรที่  ๑๖  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐  ณ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดมีมติเห็นชอบ
ใหฝายเลขานุการฯ  ดําเนินการจัดสงระเบียบสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแหงภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ประจําประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)  เรื่อง  การลงทะเบียนเรียน
ขามสถาบัน  ใหสถาบันสมาชิกทั้ง ๓๕ แหงรับทราบ  เพื่อใหสถาบันสมาชิกที่มีความ
ประสงค และมีความพรอมในการรวมดําเนินการ ไดแสดงความจํานงและรวมลงนาม          
ใหสัตยาบันในระเบียบดังกลาวในการประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย ครั้งตอไป   

โดยการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันมีวัตถุประสงคพอสังเขป  คือ  เพื่อให
นักศึกษาระดับปริญญาตรีไดมีโอกาสสําเร็จการศึกษาในกรณีที่ศึกษาปสุดทายและสถาบัน
ตนสังกัดไมเปดสอนรายวิชาซึ่งจําเปนสําหรับการสําเร็จการศึกษา 

. 
สําหรับ …..... / 
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สําหรับหลักเกณฑในการเทียบโอนหนวยกิตขามสถาบันอุดมศึกษา มีดังนี้ 
๑. ระเบียบนี้ใหครอบคลุมเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปนสมาชิก สออ.

ประเทศไทย  และไดลงนามใหสัตยาบันตามระเบียบฯ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนขาม
สถาบันเรียบรอยแลว 

๒. รายวิชาที่จะศึกษาขามสถาบันได  จะตองมีเนื้อหาเทียบเคียงไมนอยกวา
สามในสี่ของรายวิชา  ซึ่งกําหนดไวในหลักสูตรของสถาบันตนสังกัด และไดรับความ
เห็นชอบจากคณบดีของทั้งสองสถาบัน 

๓. ใหสถาบันที่รับเขารับนักศึกษาที่โอนจากสถาบันอื่นในจํานวนรวมไมเกิน
รอยละ ๑๐  ของจํานวนนักศึกษาในแตละชั้น  หรือในจํานวนที่สถาบันที่รับเขาเห็นวา
เหมาะสม  โดยจัดทําเปนประกาศของสถาบัน 

๔. นักศึกษาจะตองลงทะเบียนขามสถาบันไมเกินรอยละ ๑๐ ของรายวิชา           
ที่กําหนดไวตามหลักสูตร  หรือตามที่กําหนดไวในระเบียบการวัดผลของสถาบันที่สังกัด 

๕. ใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมอบหมายใหรองอธิการบดี  ๑ คน            
เปนผูรับผิดชอบในเรื่องการศึกษาขามสถาบันดังกลาว 

๖. นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาตามระเบียบนี้  ตองไดรับการลงนามเห็นชอบ
จากคณบดีของคณะที่สังกัด และรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายตามแบบฟอรมที่กําหนด
กอนแจงสถาบันผูรับโอน  นักศึกษาแตละคนจะลงทะเบียนไดไมเกิน ๑๒ หนวยกิตสําหรับ
ภาคการศึกษาปกติ และ ๖ หนวยกิตสําหรับภาคฤดูรอน 

๗. นักศึกษาจะตองชําระคาเลาเรียน และคาธรรมเนียมในการลงทะเบียนขาม
สถาบันใหแกสถาบันที่เขาศึกษาตามอัตราที่กําหนด  

๘. ใหสถาบันรับเขาศึกษา  จัดสงผลการศึกษาและระดับคะแนนโดยการ
ลงทะเบียนเรียนขามสถาบันใหสถาบันตนสังกัดโดยตรง  เพ่ือบันทึกคาระดับคะแนนลงใน
ระเบียนประวัตินักศึกษาตอไป 

๙. สถาบันตนสังกัด  รับผิดชอบในการพิจารณารับรองวารายวิชาที่จะไป
ศึกษาขามสถาบันสามารถเทียบเทารายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรกอนที่จะสงพิจารณาเขา
ไปเรียนสถาบันที่ประสงคจะเขาศึกษา  พรอมรับรองคาระดับคะแนนที่ไดรับจากสถาบัน        
ที่เขาศึกษาลงในทะเบียนประวัตินักศึกษา 

. 
๑๐. สถาบัน …..... / 
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๑๐. สถาบันที่รับเขาศึกษา  รับผิดชอบในการกําหนดกระบวนการแนะแนว
และสนับสนุนการศึกษาใหแกนักศึกษา พรอมสงผลการศึกษาใหสถาบันตนสังกัด 

๑๑. สออ.ประเทศไทย  จะตั้งคณะกรรมการประสานงานการลงทะเบียน          
ขามสถาบัน  ประกอบดวยผูแทนของสถาบันสมาชิก และตัวแทนของ สออ.ประเทศไทย
เปนเลขานุการ  

สําหรับวัน เวลา และสถานที่ในการลงนามใหสัตยาบัน  ฝายเลขานุการ สออ. 
ประเทศไทย  จะแจงใหทราบตอไป   

 
 

มติที่ประชุม   ๑. ใหความเห็นชอบ   
๒. มอบรองศาสตราจารยศิริวัฒน  โพธิเวชกุล  รองอธิการบดี  

หารือสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแหงภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตประจําประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)  
เกี่ยวกับหลักเกณฑตามระเบียบ สออ.ประเทศไทย ขอ ๕   
โดยเสนอใหมอบหมายผู อํานวยการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลเปนผูรับผิดชอบในเรื่องการศึกษาขามสถาบัน 
แทนรองอธิการบดี  เพื่อลดขั้นตอนและมีความคลองตัว            
ในการบริหารจัดการและการดําเนินงานตอไป 

 
๔.๗  เรื่อง ขอความเห็นชอบแตงตั้งรองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 ตามคําสั่งสภาสถาบันฯ  ที่  ๐๕๖  / ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐                
ไดแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยจันทรบูรณ  สถิตวิริยวงศ  สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตั้งแตวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐          
และเพื่อใหการบริหารงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปดวยความเรียบรอย   
 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   จึงเสนอขอความเห็นชอบแตงตั้ ง               
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  ๒  ราย  ดังนี้ 
 

. 
๑. รองศาสตราจารย …..... / 
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๑. รองศาสตราจารย ดร.นพพร   โชติกกาํธร ระดับ ๙ สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. รองศาสตราจารย ดร.โชติพัชร   ภรณวลัย ระดับ ๙ สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ทั้งนี้   การดําเนินการเปนไปตามขอบังคับสถาบันฯ  วาดวย  ตําแหนง                 
รองอธิการบดี รองคณบดี และรองผูอํานวยการสํานัก พ.ศ. ๒๕๓๔  โดยขอแตงตั้ง ตั้งแต
วันที่ถัดจากวันที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ   

 
 

มติที่ประชุม   ใหความเห็นชอบและนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 
 
๔.๘ เรื่อง ขอความเห็นชอบแตงตั้งรองผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร 
 
 
 ตามคําสั่งสภาสถาบันฯ  ที่  ๐๖๑  /  ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๐                
ไดแตงตั้งอาจารย  ดร .ปกรณ   วัฒนจตุรพร   สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร                   
คณะวิศวกรรมศาสตร   ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร  ตั้งแต
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  และเพื่อใหการบังคับบัญชา การบริหาร และการดําเนินงาน  
สํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอรเปนไปดวยความเรียบรอย   
 ผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร  จึงเสนอขอความเห็นชอบ
แตงตั้งรองผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร  จํานวน  ๓  ราย  ดังนี้ 
๑. ผูชวยศาสตราจารยนภัทร   สระเอี่ยม ระดับ ๘ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  

คณะวิศวกรรมศาสตร 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  วลัยรชัต ระดับ ๘ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร   
   คณะวิศวกรรมศาสตร 
๓. อาจารยประสาร   ตังติสานนท ระดับ ๗ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ทั้งนี้   การดําเนินการเปนไปตามขอบังคับสถาบันฯ  วาดวย  ตําแหนง                  
รองอธิการบดี รองคณบดี และรองผูอํานวยการสํานัก พ.ศ.๒๕๓๔   โดยขอแตงตั้ง ตั้งแต
วันที่ถัดจากวันที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ   

 
 

. 
มติท่ีประชุม …..... / 
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มติที่ประชุม   ใหความเห็นชอบและนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 
 
๔.๙   เรื่อง   ขอความเห็นชอบปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 
 
 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  เสนอขอความเห็นชอบปฏิทินการศึกษา 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑  ทั้งในระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา   

 
 

มติที่ประชุม   ๑) มอบทุกคณะนําเรื่องกลับไปพิจารณากอน  ถามีขอแกไขใหสรุป
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณาในครั้ง
ตอไป  แตถาไมมีขอแกไขใหถือวาเห็นชอบตามที่สํานักทะเบียน
และประมวลผลนําเสนอ 

๒) ในการจัดกิจกรรมตางๆ ของสถาบันฯ ที่ลงในปฏิทินการศึกษา  
ถาตรงกับวันหยุด หรือวันนักขัตฤกษ  ใหถือเปนหลักเกณฑ            
ในการปฏิบัติวาใหจัดกิจกรรมลวงหนากอนกําหนดซึ่งตรงกับ
วันหยุด 

  
๔.๑๐   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณาการแกไขปญหาหลักสูตร กรณวีิชาศึกษาทั่วไป                                          
                      หมวดวิชาวทิยาศาสตร - คณิตศาสตร 
 
 
 กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี   ขอรายงานผลการประชุม
ปรึกษาหารือ เรื่อง การแกไขปญหาหลักสูตร กรณีวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาวิทยาศาสตร – 
คณิตศาสตร เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยมีขอสรุป ดังนี้ 

๑. ทุกคณะสามารถเสนอรายวิชาเพื่อเปนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
โดยรายวิชาตางๆ  เหลานั้นตองสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงค          
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘  
ของ สกอ. มายังสถาบันฯ  เพื่อใหคณะอื่นสามารถเลือกรายวิชาเหลานั้น 
ลงในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในแตละหลักสูตรได  (รายวิชาดังกลาวให

. 
คณะผูเปน …..... / 
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คณะผูเปนเจาของรายวิชาเปนผูดําเนินการสอน)  และขอใหคณะที่มีความ
ประสงคเสนอรายวิชา  สงรายวิชามายังกองบริการการศึกษาภายในวันที่ ๔ 
มกราคม ๒๕๕๑  เพื่อเสนอผูบริหาร สภาสถาบันฯ และ สกอ.ใหความ
เห็นชอบตอไป 

๒. คณะที่ไดมีการเปดรับนักศึกษาแลวนั้น  ตองดําเนินการเพิ่ม / ปรับรายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อใหเปนไปตามเกณฑที่ สกอ.กําหนดตอไป 

 
มติที่ประชุม   ๑) ใหความเห็นชอบและนํา เสนอสภาสถาบันฯ  แลวเสนอ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  โดยมอบ             
ทุกคณะที่ เกี่ ยวของประชุมรวมกับทุกภาควิชาในสังกัด                  
พิจารณารายวิชากลางของวิชาศึกษาทั่ วไป  หมวดวิชา
วิทยาศาสตร  - คณิตศาสตร ต ามที่ นํ า เสนอ  และมอบ                   
รองศาสตราจารย ร.อ. ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน รองอธิการบดี  
ดําเนินการตอไป 

   ทั้งนี้   ในการดําเนินการปรับปรุงแกไขหลักสูตรให
หนวยงานเจาของหลักสูตรและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
ควบคูไปพรอมกับการขอความเห็นชอบในการกําหนดรายวิชา
กลางของวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร  
เพื่อใหมีความรวดเร็วในการดําเนินงาน  โดยถาสภาสถาบันฯ  
หรื อสํ านั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา  (สกอ . )                     
ไม เ ห็ น ชอบร า ย วิ ช า ใ ดหรื อมี ข อ เ สนอแนะอย า ง ไ ร                       
ใหดําเนินการตามนั้น 

๒) มอบคณบดีทุกคณะพิจารณากําหนดจํานวนหนวยกิตในแตละ
หลักสูตรทั้งสาขาที่ตองขออนุญาตมีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะ                  
และสาขาวิชาที่ไมตองขออนุญาตมีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะ
ใหมีจํานวนหนวยกิตที่เหมาะสมและเปนไปตามหลักเกณฑ 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ .) และ           
สภาวิศวกร 

. 
ระเบียบ …..... / 
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ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องอื่นๆ 
 
๕.๑  เรื่อง  การประกันอุบัติเหตุนักศึกษาสถาบันฯ 

 
ดวยอาจารยสมประสงค  รุงเรือง  ผูชวยอธิการบดี  เสนอเรื่องการจัดทํา

ประกันอุบัติเหตุใหนักศึกษาสถาบันฯ  ซึ่งที่ผานมาไดจัดทําประกันอุบัติเหตุใหบุคลากร
ของสถาบันฯ  โดยไมตองชําระคาเบี้ยประกัน  นั้น   เนื่องจากไดมีการประชุมสรุปกองทุน
เงินสวัสดิการโดยรองคณบดีทุกคณะแลว  เสนอขอหารือในการยกเลิกจัดประกันกลุม
อุบัติเหตุใหกับบุคลากรของสถาบันฯ  เนื่องจากสถาบันฯ ไดจัดประกันสุขภาพกลุมใหแลว 

ซึ่งที่ประชุมมีขอเสนอแนะโดยสรุปวา  ถายกเลิกการประกันอุบัติ เหตุ
ดังกลาวใหกับบุคลากรของสถาบันฯ  แลว  บริษัทประกันภัยควรจัดผลประโยชนเพิ่มเติม
ใหกับนักศึกษา หรือลดคาเบี้ยประกันลง  ทั้งนี้  ในกรณีของการจัดการประกันอุบัติเหตุ           
ใหบิดา มารดาของพนักงานสถาบันฯ   ควรใหคงเดิมไว  และควรใหมีการลดคาเบี้ยประกัน 
รวมทั้งใหขาราชการมีสิทธิในการซื้อประกันอุบัติเหตุในอัตราเดียวกันดวย 

 
 

มติที่ประชุม   มอบอาจารยสมประสงค   รุงเรือง  ผูชวยอธิการบดี  ประสานและ
เจรจากับบริษัทประกันภัยตามขอเสนอแนะของที่ประชุม เชน
ผลตอบแทนที่เพิ่มเติมใหกับนักศึกษาสถาบัน  การลดอัตราคาเบี้ย
ประกันภัย  จัดการประกันอุบัติเหตุใหกับบิดา – มารดาของพนักงาน
สถาบันฯ และใหสิทธิขาราชการในการซื้อประกันอุบัติเหตุในอัตรา
เดียวกัน 

 
๕.๒   เรื่อง   การรวมถวายความไวอาลัยแดสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
 

ตามที่ไดมีประกาศสํานักพระราชวัง  เรื่อง  สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟา-
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรสิ้นพระชนม เมื่อวันที่ ๒ มกราคม                
พ.ศ. ๒๕๕๑  นั้น   

. 
สถาบัน …..... / 



-  ๑๘ - 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  รวมถวายความ        
ไวอาลัยแดสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  
ดังนี้ 

๑. ใหคณะผูบริหารของสถาบันฯ รวมถวายความไวอาลัยแดสมเด็จพระเจา-
พ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร             
เปนเวลา ๑๐๐ วัน  โดยใหแตงกายไวทุกขตั้งแตวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๑ เปนตนไป  และไดจัดพระฉายาลักษณพรอมสมุดลงนาม  
เพื่อใหคณะผูบริหาร คณาจารย ขาราชการ บุคลากร และนักศึกษาของ
สถาบันฯ ไดรวมถวายความไวอาลัยและถวายความรําลึกถึงพระมหา-
กรุณาธิคุณอันใหญหลวงที่ทรงมีตอประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทย
มาโดยตลอดพระชนมชีพ  ณ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
(อาคารสํานักงานอธิการบดี)  สจล.   

๒. ขอเชิญคณะผูบริหาร คณาจารย ขาราชการ บุคลากร และนักศึกษา
สถาบันฯ  รวมพิธีทําบุญตักบาตรแดพระภิกษุสงฆ  จํานวน  ๑๐  รูป  
เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระองคทาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ  โถง ชั้น ๑ อาคารกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร  สจล.   โดยขอความรวมมือผูบริหารแตงกายดวย
เครื่องแบบปกติขาวสวมปลอกแขนไวทุกข 

 
 

มติที่ประชุม   ๑)   รับทราบ 
๒)  ใหคณะผูบริหารสถาบันฯ  รวมถวายความไวอาลั ยแด                

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง-
นราธิวาสราชนครินทร  เปนเวลา ๑๐๐ วัน   โดยใหแตงกาย          
ไวทุกขตั้งแตวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตนไป 

๓) ใหงดการจัดงานเลี้ยงรื่นเริงใดๆ ภายในสถาบันฯ  ตั้งแตบัดนี้ 
ถึงวันที่  ๑๐  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑   หากมีความจําเปนในการ

. 
จัดกิจกรรม …..... / 






