
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

คร้ังที่  ๑๐ / ๒๕๔๘ 
วันอังคารที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๔๘  เวลา   ๐๙.๓๐  น. 

ณ  หองประชุม  ๖๐๖  ชั้น  ๖   อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  สจล. 
----------------------------------------------- 

 
กรรมการที่มาประชุม 
๑. รศ.ดร.กิตติ   ตีรเศรษฐ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. รศ.ธีรมน   ไวโรจนกิจ รองอธิการบดี กรรมการ 
๓. รศ.เกรียงศักดิ์   สุวรรณโพธิ์ศรี รองอธิการบดี กรรมการ 
๔. รศ.ดร.เสนห   เอกะวิภาต รองอธิการบดี กรรมการ 
๕. รศ.ดร.รัตติกร   วรากูลศิริพันธุ รองอธิการบดี กรรมการ 
๖. รศ.ศิริวัฒน   โพธิเวชกุล รองอธิการบดี กรรมการ 
๗. รศ.รอ.ดร.วีระเชษฐ   ขันเงิน รองอธิการบดี กรรมการ 
๘. อาจารยสัญลักษณ   กิ่งทอง แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
๙. ผศ.นพปฎล   สุวัจนานนท คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 

๑๐. รศ.ดร.รวีวรรณ   ชินะตระกูล คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   กรรมการ 
๑๑. อาจารย ดร.วัฒนชัย   พงษนาค คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   กรรมการ 
๑๒. รศ.ดร.ธีรวัฒน   มงคลอัศวรัตน คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
๑๓. รศ.ดร.บุญวัฒน   อัตชู คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๑๔. ผศ.ดร.จารุวัตร   เจริญสุข คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
๑๕. รศ.ดร.มนัส   สังวรศิลป ผูอํานวยการสํานักวิจัย- 
  และบริการคอมพิวเตอร กรรมการ 
๑๖. ผศ.กิติพงค   มะโน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
๑๗. รศ.ดร.อิทธิชัย  อรุณศรีแสงไชย ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
๑๘. นางวิภาพร  อินทรสุวรรณ ผูอํานวยการกองกลาง เลขานุการ 
 
กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม เน่ืองจากติดภารกิจราชการ 
๑. รศ.ทวี    เทศเจริญ รองอธิการบดี กรรมการ 
๒. รศ.ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน รองอธิการบดี กรรมการ 
 

ผูเขารวมประชุม ........./ 



ผูเขารวมประชุม 
๑. รศ.สมศักดิ์   ธรรมเวชวิถี ผูชวยอธิการบดี  
๒. อาจารยพิชิต   กิตตินนท ผูชวยอธิการบดี 
๓. อาจารยกษมพงศ   พงษชมพร ผูชวยอธิการบดี 
๔. อาจารยสมประสงค  รุงเรือง ผูชวยอธิการบดี 
๕. รศ.ดร.อภินันท   ธนชยานนท ผูชวยอธิการบดี 
๖. อาจารยปญญา   แดงวิไลลักษณ ผูชวยอธิการบดี 
๗. อาจารยนาตยา   มนตรี ผูชวยอธิการบดี 
๘. ผศ.รุงตะวัน   พนากุลชัยวิทย ผูชวยอธิการบดี 
๙. ผศ.ดร.จินดา   เจริญพรพาณิชย ผูชวยอธิการบดี 

๑๐. อาจารยพงศทิพย   อินทรแกว ประธานสภาคณาจารย 
๑๑. นางวรนี   อมรลักษณานนท หัวหนาสํานักงานอธิการบดี 
๑๒. นางรวมพร  อินทรประสงค ประธานชมรมขาราชการและลูกจาง 
 
เจาหนาที่งานประชุม 
๑. นางสาวพิมพลออ   กรพิพัฒน 
๒. นางสาววรงคพร   บุญยมัย 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 

ประธานกรรมการกลาวเปดประชุม และพิจารณาระเบียบวาระ ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องเพื่อทราบ 
 
 
๑.๑ เรื่อง การนําเสนอสิ่งประดิษฐและผลงานวิจัยของสถาบันเทคโนโลยี- 
  พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังในงาน Smart Business Day   
  ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๔๘ 
 
 ประธานกรรมการแจงที่ประชุมทราบวา  ในวันที่  ๑๙ – ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๔๘  

จะมีการจัดงาน  Smart  Business  Day   โดยความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการ-

การอุดมศึกษา  (สกอ.)  และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)   
ณ  เพลนารีฮอลล ๑   ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ   โดยมีพื้นที่ใหนําเสนอผลงานวิจัย

โดยรวมของ ........./ 



โดยรวมของสถาบันอุดมศึกษาท้ังส้ิน  ๕๐  ตารางเมตร   จึงขอใหจัดเตรียมผลงานวิจัยและ
เอกสารสําหรับการเผยแพรประชาสัมพันธสถาบันฯ เพ่ือนําเสนอในงานดังกลาวตอไป   
 

 มติ  ๑. ที่ประชุมรับทราบ 
  ๒. มอบทุกหนวยงานที่เกี่ยวของจัดเตรียมส่ิงประดิษฐ และผลงานวิจัย

นําเสนอในงาน “ Smart Business Day ”  ดังน้ี 

- รถไฟฟาอัจฉริยะ   จํานวน  ๒  คัน    
- เครื่องพิมพดีดสําหรับคนพิการของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   

(สําหรับผลงานชิ้นน้ีไดจัดแสดงในงาน University Fair  และไดรับ

ความสนใจจากหนวยงานที่ใหความชวยเหลือและเกี่ยวของกับคน
พิการ   ติดตอขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  และจะได มีการ
ประสานงานกันตอไปเพ่ือใหสามารถนําไปใชงานไดตอไป) 

 - หุนยนตจ๋ิวของคณะวิศวกรรมศาสตร 
 - เครื่องผลิตโอโซนเทคโนโลยีสะอาดเพื่อส่ิงแวดลอมที่ดีข้ึน 
 - การควบคุมระบบเสียงกลางแจงดวยการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล 
  ๓. มอบกองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี  จัดทําเอกสารสําหรับ

เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับหลักสูตร  และอื่นๆ ของสถาบันฯ   
  ๔. มอบสํ า นักทะ เบี ยนและประมวลผล   จั ดทํ า เอกสาร เผยแพร

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการรับนักศึกษาระบบ Admission 

  ๕. มอบรองศาสตราจารยศิริวัฒน  โพธิเวชกุล  รองอธิการบดี  ดําเนินการ
ดานงานประชาสัมพันธ  และจัดนักศึกษาชวยในการจัดงานนิทรรศการ   

 

๑.๒ เรื่อง การนําเสนอสิ่งประดิษฐและผลงานวิจัยของสถาบันเทคโนโลยี- 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังในงาน  “ วันครูโลก ”    
วันที่  ๑ - ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘ 

 
  
 ประธานกรรมการแจงที่ประชุมทราบวา  ในวันที่  ๑ - ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  
จะมีการจัดงาน “ วันครูโลก ” ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมนานาชาติ อิมแพ็ค            

เมืองทองธานี  มีพื้นที่นําเสนอผลงานทั้งส้ิน  ๓๖  ตารางเมตร  โดยจะนําสิ่งประดิษฐ และ
ผลงานวิจัย จากงาน Smart Business Day  ไปจัดแสดง  และใหคณะ / สํานัก นําเสนอ

ผลงานในงาน ........./ 



ผลงานในงานดังกลาวดวย สําหรับการจัดตกแตงสถานที่ในการนําเสนอผลงาน คณะครุ-
ศาสตรอุตสาหกรรมจะเปนผูดําเนินการตอไป 
 

 มติ  ๑. ที่ประชุมรับทราบ 
  ๒. มอบทุกหนวยงานที่ เกี่ยวของจัดเตรียมและนําเสนอสิ่ งประดิษฐ

ผลงานวิจัย  และนําผลงานที่จัดแสดงจากงาน Smart Business Day  ไป

จัดแสดงในงาน “วันครูโลก”  ในวันที่ ๑ – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ตอไป 

  ๓. มอบกองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี  จัดทําเอกสารสําหรับ
เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับหลักสูตร  และอื่นๆ ของสถาบันฯ   

  ๔. มอบสํ า นักทะ เบี ยนและประมวลผล   จั ดทํ า เอกสาร เผยแพร
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการรับนักศึกษาระบบ Admission 

  ๕. มอบรองศาสตราจารยศิริวัฒน  โพธิเวชกุล  รองอธิการบดี  ดําเนินการ
ดานงานประชาสัมพันธ  และจัดนักศึกษาชวยในการจัดงานนิทรรศการ   

 

๑.๓ เรื่อง สรุปผลการจัดแสดงสิ่งประดิษฐและผลงานวิจัยในงานนิทรรศการ 
มหกรรมอุดมศึกษา  ครั้งที่  ๒   (University  Fair  2005) 

 
 
 ตามที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ไดนําผลงาน
สิ่งประดิษฐและผลงานวิจัยจัดแสดงในงานนิทรรศการมหกรรมอุดมศึกษา คร้ังที่ ๒ 
(University Fair 2005)  เม่ือวันที่ 29 – 30 กันยายน และ 1 – 2 ตุลาคม 2548 เวลา 09.00 -  

19.00 น. ณ ศูนยการประชุมและแสดงนิทรรศการอิมแพค เมืองทองธานี  โดยการดําเนินงาน
ดังกลาวไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว  น้ัน 
 รองศาสตราจารย รอยเอก ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน  รองอธิการบดี  รายงาน
สรุปผลการดําเนินงานโดยสรุป  ดังนี้ 
 ๑. พื้นที่ในการจัดแสดงสิ่งประดิษฐและผลงานวิจัย  ๗๒  ตารางเมตร 
 ๒. งบประมาณในการดําเนินงาน      ๑,๐๓๙,๔๔๖.๒๔   บาท 
(เปนงบประมาณแผนดินประมาณ ๖๐๐,๐๐๐.- บาท  โดยเปนคาใชจายในการจัดสถานที่ 
เตรียมวัสดุอุปกรณ เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ จัดจางการเตรียมงานนําเสนอผลงาน
ตางๆ  เปนตน) 
 

 

๓. สิ่งประดิษฐ ........./ 



๓. สิ่งประดิษฐ / ผลงานวิจัยที่นําไปจัดแสดง  รวม  ๘  ช้ินงาน 
- โอโซนเทคโนโลยีสะอาดเพื่อส่ิงแวดลอมที่ดีข้ึน 

- รถไฟฟาขนสงมวลชนอัจฉริยะ 

- โลกไมโครและนาโนเทคโนโลยี 
- หุนยนตจ๋ิวควบคุมดวยระบบไรสาย 

- ระบบคอมพิวเตอรฝงตัวเพ่ือการเรียนรู 

- พืชสดเพื่อการสงออก 

- ระบบการแสดงภาพ  ๓  มิติ  ที่สัมพันธกับตําแหนงของผูใช 
- เกมส   3D  (DISC DEVIL GAME) 

๔. การแสดงในสวนของเวทีกลาง 

- การแสดงละครเวทีของนักศึกษาชมรมศิลปะการแสดงและวรรณกรรม 

- การแสดงแฟชั่นดีไซนของนักศึกษาภาควิชาครุศาสตรสถาปตยกรรม   
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

๕. จํานวนผูเขาชมสิ่งประดิษฐ และผลงานวิจัยของสถาบันฯ    
 ประมาณ   ๑๓,๐๐๐  คน  (ตรวจสอบจากเอกสารของสถาบันฯ ที่จัดเตรียม

ไปเผยแพรประชาสัมพันธแกผูมารวมงาน  และมีปริมาณไมเพียงพอแก
ความตองการ) 

๖. ผลการดําเนินงาน 

- การจัดงานมีทั้งสิ้น  ๔  วัน  วันอาทิตยจะมีผูเขารวมงานมากที่สุด 
- มีการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของสถาบันในงานดังกลาวผาน          

สื่อตางๆ เชน สถานีโทรทัศนไอทีวี รายการสะเก็ดขาว สถานีโทรทัศน
ชอง  ๗  สี  ขาวสํานักงานรัฐมนตรี 

- ผูเขาเยี่ยมชมผลงานของสถาบันฯ สวนใหญ  ใหความสนใจสอบถาม
ขอมูลและรายละเอียดในการเขาศึกษาในสถาบันฯ  และขอมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตรของสถาบันฯ  ดังนี้ 

- ระบบ Admission  การรับตรงของสถาบันฯ 

- หลักสูตรนานาชาติที่สถาบันฯ  เปดสอน 

- สถานที่ต้ังของสถาบันฯ 

- สถาบันฯ  มีฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัยหรือไม 
- ความปลอดภัยภายในหอพักของสถาบันฯ 
 

- ภาคอุตสาหกรรม ........./ 



 - ภาคอุตสาหกรรมใหความสนใจกับสิ่งประดิษฐ  และผลงานวิจัยของ

สถาบันฯ  โดยมีการขอซื้อสิทธิบัตร และขอนําผลงานไปดําเนินการเปนธุรกิจอุตสาหกรรมตอ   
 - American International School  ไดแสดงความประสงคขอสงนักเรียน

ระดับ ม. ๕ – ม.๖  รวมทํา Project  กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบัน เพื่อการเรียนรู

ถึงการทํางานวิจัยรวมกัน  โดยขอใหสถาบันฯ ชวยเปนผูดูแลใหตอไป 
 

จุดเดน    

- การจัดตกแตงคูหามีลักษณะ  ๒  ช้ัน  ทําใหมีความโดดเดน  สรางความ
สนใจใหกับผูมารวมงาน 

- มีการนําเสนอสิ่งประดิษฐ / ผลงานวิจัยเปนจํานวนมากที่สุด  ซ่ึงเปน
จุดเดนที่สรางความสนใจใหแกผูมารวมงาน 

- การจัดใหมีการแสดงบนเวทีกลาง เปนการแสดงของนักศึกษาคณะครุ-
ศาสตรอุตสาหกรรม  ซ่ึงมีสวนสําคัญในการแสดงออกถึงความเปน
เอกลักษณของสถาบัน  และสรางความสนใจใหผูมารวมงานสนใจ            
มาเยี่ยมพื้นที่แสดงผลงานของสถาบันอีกทางหนึ่ง 

- ถุงของสถาบันที่มีช่ือ KMITL  สรางความสนใจใหกับผูรวมงานเปนอยาง

มาก  เน่ืองจากมีสีสันสวยงาม  และใชประโยชนได  นับวาเปนสวนหน่ึง
ในการประชาสัมพันธสถาบันฯ  
 

จุดดอย    

- คูหาช้ันที่ ๒  ไมไดใชประโยชน 

- ใชพื้นที่ในการจัดแสดงสิ่งประดิษฐและผลงานคอนขางมาก  ทําใหมีพื้นที่
สําหรับการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับระบบ Admission  และการแนะนํา

หลักสูตรของสถาบันฯ ไมเพียงพอ 

- ใชระยะเวลามากในการจัดลําดับเอกสารแผนพับประชาสัมพันธ  
เน่ืองจากมีการจัดทําแผนพับไวหลายประเภท 

๗. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
การตัดสินใจในการเขารวมจัดแสดงผลงานคอนขางชา  สงผลใหมีระยะเวลา

นอยในการจัดเตรียมงาน 
๘. ขอเสนอแนะ 

-  ควรมีนโยบายและแผนการดําเนินงานอยางชัดเจนในการเขารวมงาน  
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเน่ือง 

- ควรมตีวัแทน ......../ 



-  ควรมีตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะ เพ่ือตอบขอซักถามไดตรงตาม
วัตถุประสงค และใหมีจํานวนเพียงพอกับผูมารวมงาน   

-  การกําหนดขอความที่แสดงถึงความเปนเอกลักษณของสถาบันฯ           
มีความสําคัญยิ่งตอการสรางความสนใจ   ซ่ึงในปน้ี  สถาบันไดกําหนด
ขอความวา “Best ICT University 2004 – 2005”  สําหรับในปตอไปควร

มีการนําเสนอในรูปแบบดังกลาวดวยเชนกัน 
 

 ประธานกรรมการไดแจงที่ประชุมทราบ ดังน้ี 
๑. การนําเสนอสิ่งประดิษฐ หรือผลงานในงานนิทรรศการ หรือการดําเนินการ

ใดๆ  ที่ตองมีกระบวนการพิจารณาเพื่อตัดสินใจ   ใหนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ  เพื่อพิจารณากลั่นกรองกอนดําเนินการตอไปดวย   

๒.  ใหจัดทําเอกสารสําหรับการเผยแพรประชาสัมพันธสถาบันฯ เชน เร่ือง
หลักสูตร  ระบบการรับเขานักศึกษา  และอื่นๆ  โดยดําเนินการใหมีปริมาณเพียงพอสําหรับใช
ในงาน Smart Business Day  และงานวันครูโลก  

๓. สําหรับนักศึกษาที่ไปชวยในการจัดงานนิทรรศการตางๆ   ใหพิจารณา
สนับสนุนเร่ืองการอุปโภค – บริโภคใหเพียงพอ  เนื่องจากในบางสถานที่ไมเอื้ออํานวย หรือไม

สะดวกแกการจัดหา หรือจัดซ้ือ    
 
 ที่ประชุมนําเสนอในสวนของงานประชาสัมพันธทราบ  ดังนี้ 
 

๑. สําหรับงานนิทรรศการงาน Smart Business Day  และ งาน “ วันครูโลก ” 

น้ัน  จะมีผูมารวมงานที่เปนชาวตางประเทศเปนจํานวนมาก  จึงมีความตองการบุคลากร หรือ
นักศึกษาชวยงานที่มีความสามารถทางดานภาษาตางประเทศ 

๒. สําหรับการจัดงาน University Fair 

-   ขอขอบคุณคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมที่ไดสนับสนุนการแสดงบนเวที  
ซ่ึงมีผลใหผูรวมงานมีความสนใจมาเยี่ยมชมผลงานของสถาบันฯ            
เปนจํานวนมาก 

-  สําหรับการจัดงาน University Fair  ในปถัดไปควรใหกองกิจการ-

นักศึกษา สํานักงานอธิการบดี เขารวมการจัดกิจกรรมดังกลาวดวย  
เพ่ือนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการเปนนักศึกษาของสถาบันฯ  เชน 
กิจกรรมของนักศึกษา  สวัสดิการของนักศึกษา  หอพักนักศึกษา  ความ
ปลอดภัยภายในสถาบันฯ เปนตน เน่ืองจากมีผูสนใจสอบถามในเรื่องน้ี
เปนจํานวนมาก 

มติ ๑.ที่ประชมุ ........./ 



 

 มติ  ๑. ที่ประชุมรับทราบ  และนําเสนอสภาสถาบันตอไป 
  ๒. การจัดแสดงผลงานวิ จัยในงานนิทรรศการตางๆ หรืองานอื่นใด             

ใหนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณากลั่นกรอง
กอนดําเนินการตอไป 

  ๓. มอบรองศาสตราจารยศิริวัฒน  โพธิเวชกุล  รองอธิการบดี  ดําเนินการ
ดานงานประชาสัมพันธ  และจัดนักศึกษาชวยงานนิทรรศการตางๆ   
และพิจารณาสนับสนุนสวัสดิการของนักศึกษา ทั้งน้ี ใหนําผลิตภัณฑ 
ของสถาบันฯ เชน นํ้าดื่มแคแสด นมจากโรงนมกรมหลวงชุมพร-             
เขตรอุดมศักดิ์ สํารองไวใหเพียงพอแกการบริโภค  และผลิตภัณฑ
ดังกลาวสามารถประชาสัมพันธสถาบันฯ ไดอีกทางหนึ่ง 

  ๔. มอบกองกิจการนักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี  เขารวมการจัดกิจกรรม 
ในงานนิทรรศการตางๆ เพ่ือนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการเปนนักศึกษา
ของสถาบันฯ  เชน กิจกรรมของนักศึกษา  สวัสดิการของนักศึกษา  
หอพักนักศึกษา  ความปลอดภัยภายในสถาบันฯ  เปนตน 

 
๑.๔   เรื่อง   การแกไขปญหาจราจรและสิ่งแวดลอมของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา-

เจาคุณทหารลาดกระบังรวมกับกรุงเทพมหานคร 
 
 ตามที่อธิการบดี พรอมดวยรองอธิการบดี (รองศาสตราจารยธีรมน  ไวโรจนกิจ 
และรองศาสตราจารยศิริวัฒน  โพธิเวชกุล)   และกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของสถาบันฯ  ไดเขาพบรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร           
(ดร .สามารถ   ราชพลสิทธิ์ )   เ น่ืองจากผู ว าราชการกรุง เทพมหานครติดราชการ                  
เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแกไขปญหาจราจรและสิ่งแวดลอมของสถาบันฯ  ในวันที่  ๖  
ตุลาคม  ๒๕๔๘  น้ัน 
 
 ในการนี้  เลขานุการคณะกรรมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของสถาบันฯ  
(คุณรวมพร  อินทรประสงค)  ขอนําเสนอรายงานโดยสรุป  ดังนี้ 
 

๑. ปญหาเรื่องการจราจร  กรุงเทพมหานครรับไปดําเนินการ  ดังน้ี 
• กอสรางถนนและสะพานเขาสถาบันฯ  โดยตัดถนนเชื่อมถนนออนนุชกับ

ถนนฉลองกรุงบริเวณตรงขามทางเขาสนามบินสุวรรณภูมิ  เชิงสะพาน
หนองปรือ และสรางสะพานขามคลองประเวศบุรีรมย  พรอมทั้งถมคูนํ้า

ดานหนาคณะ ........./ 



ดานหนาคณะสถาปตยกรรมศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตร  เพ่ือขยาย
ชองทางการจราจรเปน  ๖  ชองทาง  ซ่ึงกรุงเทพมหานครขอใหสถาบันฯ 
ชวยประสานเรื่ องการจัดซื้ อที่ดินในบริเวณที่ถนนตัดผาน   เพื่ อ
งบประมาณที่เหมาะสม และอธิการบดีไดมอบรองศาสตราจารยศิริวัฒน 
โพธิเวชกุล  รองอธิการบดี ประสานกับผูเกี่ยวของในพื้นที่ เชน สก.วิสูตร                
สําเร็จวาณิชย  ชวยประสานงานตอไป 

• กอสรางสะพานขามคลองลําแขกเชื่ อมถนนคูขนานมอเตอร เวย                
เขาสถาบันฯ บริเวณสนามกีฬาพระจอมเกลาลาดกระบัง   

• ดําเนินการตีเสนแบงชองจราจรถนนทานเลี่ยม และติดต้ังระบบไฟฟา
สาธารณะ  โดยใหสถาบันฯ ประสานกับสํานักการจราจรและขนสง  
กรุงเทพมหานคร  ขณะน้ีอยูระหวางการดําเนินการจัดทําหนังสือขอ
อนุญาตดังกลาว 

• การติดต้ังปายบอกเสนทางการเดินทางมาสถาบันฯ   ผูอํานวยการสํานัก
การโยธา  กรุงเทพมหานครรับดําเนินการ  โดยให สจล.  แจงจุดที่จะ
ติดตั้งปาย  แลวเสนอใหสํานักการโยธาพิจารณาความเหมาะสม  กอน
ดําเนินการจัดทําใหตอไป 

• การปองกันนํ้าทวม  กรุงเทพมหานคร  แจงวาไดดําเนินการแกไขปญหา
เร่ืองน้ีแลว  โดยใหสถาบันฯ ตรวจสอบแผนการปองกันนํ้าทวมของ บทม.  
วาไดดําเนินการตามแผนหรือไม   และเสนอวาสถาบันฯ ควรหาพื้นที่
ภายในสถาบันฯ  เพื่อจัดทําเปนแกมลิงขนาดเล็กสําหรับรองรับนํ้าตอไป 

 
๒. โครงการความรวมมือระหวางสถาบันฯ และกรุงเทพมหานคร  เปนการ

พัฒนาประชาชนในพื้นที่เพื่อเพ่ิมรายไดใหกับประชากร  โดยกรุงเทพมหานครรับในหลักการ 
และใหสถาบันฯ ประสานงานกับสํานักงานเขตลาดกระบัง  เพ่ือนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
ของสํานักงานเขตลาดกระบัง ทั้งน้ี รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์)  
รับเปนประธานกรรมการตอไป   ซ่ึงโครงการในเบื้องตนมี  ดังนี้ 

• โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและเชิงอนุรักษในเขตลาดกระบัง 
• โครงการฝกอบรมการใชภาษาตางประเทศ เพ่ือการสื่อสาร 
• โครงการฝกอบรมการประกอบอาหาร 

 
 อธิการบดีจะนําเรื่องน้ีปรึกษาหารือกับผูอํานวยการเขตลาดกระบัง  ในวันพุธที่  
๑๒  ตุลาคม  ๒๕๔๘  ตอไป 
 

ประธาน ........./ 



 ประธานกรรมการแจงที่ประชุมรับทราบ  ดังน้ี 
 ๑.  การกอสรางสะพานเชื่อมถนนมอเตอรเวยขามคลองหกศอก เขาสถาบันฯ 
บริเวณสนามกีฬาพระจอมเกลาลาดกระบัง  ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 
กระทรวงคมนาคม น้ัน  สถาบันฯ ไดดําเนินการติดตอประสานงานกับกรมทางหลวง
เรียบรอยแลว  ทั้งน้ี  ไดรับความอนุเคราะหจาก สว.ศรีเมือง  เจริญศิริ  ประสานกับ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  และอยูระหวางรอผลสรุปการดําเนินการดังกลาว 
 ๒.  สําหรับการดําเนินการโครงการแกมลิงภายในสถาบันฯ  น้ัน   เน่ืองจาก
พื้นที่ภายในสถาบันฯ  ไดนําไปใชประโยชนในดานตางๆ แลว   จึงไมมีพื้นที่เพียงพอกับการ
ดําเนินการตามโครงการดังกลาว 
 
 มติ   ที่ประชุมรับทราบ  และนําเสนอสภาสถาบันตอไป 

  

๑.๕   เรื่อง   ขอเสนอรายงานการแกไขปญหาผลกระทบจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

 ดวยคณะกรรมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม ขอเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับ
การแกไขปญหาการลดและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของ สจล. จาก          
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ดังนี้ 

๑. เสนอใหสถาบันพิจารณานําเรื่องการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจาก
ผลกระทบดังกลาว   โดยจัดเปนวาระการประชุมประจําและตอเน่ืองเพ่ือพิจารณาแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมอยางจริงจังภายใน ๑ ป 

๒. ใหมีคณะกรรมการตัวแทนจากทุกคณะ / สํานัก โดยกําหนดเวลา และ
ภาระหนาที่อยางชัดเจนเพื่อศึกษาเรื่องน้ีโดยตรง 

๓. มีแผนการปองกัน   โดยมีการจัดสรรงบประมาณและจัดทําแผน
งบประมาณ  เพื่อปรับปรุงอาคารที่ไดรับผลกระทบกอนการเปดใชสนามบินสุวรรณภูมิ 

๔. ศึกษาผลกระทบที่จะไดรับจากแผนการบินสถานการณที่ ๒ คือ Take off 

ดานทิศตะวันออก และ Landing ทางทิศตะวันตก ประมาณ ๑๐ เดือน และในชวงลมเปลี่ยน

ทิศทางอีก ๒ เดือน  จะ  Take off  ทางทิศเหนือ และ Landing ทางทิศใต  ในระยะแรกจะ

เปดใชเพียง ๒ รันเวย  ซ่ึงจะไดรับผลกระทบจากความดังของเสียงประมาณ ๖๕ เดซิเบล  
แตถือวาอยูในพ้ืนที่ออนไหว (Sensitive area) 

๕. มีการประชาสัมพันธเชิงรุกใหกับบุคลากร และชุมชน  เพ่ือรับทราบและ
เตรียมตัวแกไขปญหา  โดยวิธีการตางๆ เชน  จัดทํา Website การแกปญหาสิ่งแวดลอม  

จดหมาย ........./ 



จดหมายขาว การประชาสัมพันธผานทีวีวงจรปดของสถาบัน  ขณะน้ี บทม. ไดจัดใหมีความ
รวมมือทางวิชาการระหวาง สจล. และ บทม.  ในโครงการตางๆ เชน การฝกอบรม ศูนย 
Call Centre 

โดยคณะกรรมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม  ไดนําเสนอที่ประชุมทราบวา
ไดมีการสํารวจผลกระทบกับอาคารภายในสถาบันฯ ทุกอาคารและมีการจัดทําแผนไวแลว  
โดยอาคารที่มีความสูงเกินกําหนด ๔๕ เมตร  ตองไดรับการแกไขเปนกรณีเรงดวนกอน  
เชน อาคารในบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตร  รวมทั้งมี
การศึกษาสิ่งแวดลอมบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิทั้งหมด  โดยบริษัท Team  ไดรับ

งบประมาณจาก บทม. ในการดําเนินการประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  ซ่ึงจะมีการประชุม
รวมกันในการศึกษาสิ่งแวดลอมทั้งหมดอีกครั้งหน่ึง   และจะมีการประชุมรวมกับ บทม.       
ทุกเดือน  ในการนี้  ขอใหทุกคณะสงผูแทนมาประชุมรวมกัน  เพื่อรับทราบขาวสารและ
ศึกษาวิเคราะหหาแนวทางการแกไขปญหา รวมทั้งมีการประชาสัมพันธในเชิงรุกตอไป   
โดยจะมีการดําเนินการในเบื้องตน ดังน้ี 

- ในวันที่ ๒๑ – ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๘  จะมีการสัมมนาสภาคณาจารย  ซ่ึงได

จัดใหมีการบรรยายสรุปในเร่ืองผลกระทบจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยบริษัททีม และ
บทม.  

 - ในสัปดาหแรกของเดือนพฤศจิกายน  จะมีการบรรยายสรุปเร่ืองผลกระทบ
จากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ใหบุคลากรของสถาบันฯ  ไดรับทราบและเขาใจเกี่ยวกับขอมูล
ขาวสารดังกลาวโดยทั่วกัน 

- สัปดาหที่ ๒ ของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๘ จะมีการนําบุคลากรของสถาบัน          
ไปศึกษาผลกระทบทางเสียงรวมกันที่สนามบินดอนเมือง  โดยนํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เปนกรณีศึกษาในการศึกษาวิเคราะหตอไป 

ประธานกรรมการแจงที่ประชุมทราบวา  ในการดําเนินการแกไขปญหา
ดังกลาวที่เกิดจากผลกระทบทางดานเสียง  คือ  เร่ืองของงบประมาณในการดําเนินการแกไข
ทั้งในระยะสั้น  และระยะยาว เน่ืองจาก บทม. ไมมีงบประมาณสําหรับการแกไขปญหาตางๆ 
ใหกับสถาบันฯ  เพียงแตจะชวยดําเนินการเจรจาใหเทาน้ัน  ซ่ึงคณะกรรมการสิ่งแวดลอมได
ศึกษาแลว  มีความจําเปนตองใชงบประมาณประมาณ ๒ เทาของเงินงบประมาณแผนดินที่
ไดรับจากรัฐบาล    ดังน้ัน  ใหดําเนินการจัดทําภาพสรุปของปญหาและงบประมาณโดยรวม
ทั้งหมด  เพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีพบอธิการบดีทั่วประเทศ  
เพ่ือใหการแกไขปญหาตางๆ  เปนไปดวยความรวดเร็ว  และรัฐบาลไดพิจารณานํางบกลาง
มาดําเนินการแกไขในเบื้องตนกอน    สําหรับการแกไขปญหาในระยะยาว  ควรหาวิธีการ

ประหยัด ........./ 



ประหยัดพลังงานไฟฟาจากการติดตั้งระบบปรับอากาศ  อันเปนผลสืบเน่ืองจากการติดตั้ง
กระจกกันเสียงตอไป  ทั้งน้ี   สถาบันฯ  ไมมีแนวคิดในการยายสถานที่ต้ังของสถาบันฯ 
 

 มติ  ๑. ที่ประชุมรับทราบ  และนําเสนอสภาสถาบันตอไป 
  ๒. มอบรองศาสตราจารย ศิ ริ วัฒน   โพธิ เ วชกุ ล   รองอธิ ก ารบดี                   

เรงดําเนินการประชาสัมพันธขาวสารและแนวทางการแกไขปญหาให
บุคลากรภายในสถาบันฯ รวมทั้งชุมชนโดยรอบไดรับทราบและเขาใจ
โดยทั่วกัน  ทั้งน้ี ใหดําเนินการผานสื่อตางๆ เชน Website โทรทัศน

วงจรปดภายในสถาบันฯ  จดหมายขาว  และเปด Web เพื่อรับฟงความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ดวย  
  ๓. มอบรองศาสตราจารยศิริวัฒน โพธิเวชกุล รองอธิการบดี และคุณรวมพร  

อินทรประสงค   จัดทําสรุปปญหาผลกระทบจากทาอากาศยาน -           
สุวรรณภูมิและงบประมาณรายจายสําหรับใชในการแกไขปญหาโดยรวม
ทั้งหมด เพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรีตอไป 

  ๔. มอบรองศาสตราจารยสมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี ผูชวยอธิการบดี ดําเนิน
การศึกษาขอมูลของกระจกกันเสียงซึ่งมีประสิทธิภาพสูง  โดยเปน
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในประเทศรัสเซีย 

  ๕. มอบคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร  ดําเนินการพิจารณาวิธีการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาจากการติดตั้งระบบปรับอากาศภายในอาคาร 

 
๑.๖   เรื่อง   คาตอบแทนประจําตําแหนงทั้งทางดานการบริหาร และวิชาการ 

 

 ประธานกรรมการไดแจงที่ประชุมทราบวา  ไดมีกฎหมายระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  เม่ือวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๔๗  ซ่ึงมีผลใหผูดํารง
ตําแหนงบริหาร ต้ังแต  อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการสํานัก  
รองผูอํานวยการสํานัก ตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด   ใหมีสิทธิ์ไดรับเงินประจําตําแหนงทั้ง
ทางดานบริหารและวิชาการ น้ัน  ในการนี้ มหาวิทยาลัยหลายแหงไดสงเร่ืองไปยังสํานักงาน-
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงผานเรื่องใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความเรียบรอยแลว  
ผลปรากฎวา ใหมีสิทธิ์ไดรับเงินประจําตําแหนงดังกลาวได    แตในทางปฏิบัติแลวยังไมมี
มหาวิทยาลัยใดสามารถเบิกคาตอบแทนได  น้ัน    
 

สถาบันฯ ........./ 



 สถาบันฯ  จึงไดมอบหมายใหกองการเจาหนาที่  สํานักงานอธิการบดี  
ดําเนินการสงเร่ืองให สํานักงานการเงินเดือนแหงชาติ  (กงช.)  กําหนดตําแหนงการรับเงิน
ประจําตําแหนงทั้งทางดานบริหารและวิชาการ รวมจํานวน ๗๔ ตําแหนง และ กงช. ได
อนุมัติตามที่สถาบันฯ เสนอเรียบรอยแลว  เม่ือวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๘  โดยเบิกจายได
ต้ังแตวันที่ กงช. อนุมัติการกําหนดตําแหนง  และกองแผนงานไดจัดสรรงบประมาณประจําป 
๒๕๔๙ ในกรณีน้ีไวเรียบรอยแลว  สําหรับวงเงินที่เกินจะทําการเบิก – จายจากเงินรายได

สถาบันฯ ตอไป  แตเน่ืองจากกรมบัญชีกลางแจงวายังไมสามารถเบิก-จาย คาตอบแทน
ดังกลาวได  เน่ืองจากยังไมมีกฎหมายรองรับ    
 สถาบันฯ  จึงไดดําเนินการวางฎีกาเบิก-จายไปที่กรมบัญชีกลาง เพ่ือพิจารณา
เรียบรอยแลว  ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางรอผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลางตอไป 
 
 มติ     ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ-
ผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๙ / ๒๕๔๘  เมื่อวันอังคารที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 

 มติ   รับรองรายงานการประชุม  โดยใหแกไขเพิ่มเติม  ดังน้ี    

- หนา ๑๕  วาระ ๔.๒ ใหเพิ่มเติม “ ใหรางระเบียบสถาบันฯ วาดวย  

                 การจายเงินรายไดจางพิมพงานจากเอกชน  โดยไมตองผาน
องคการคาครุุสภา ”  

 
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม  (ไมมี) 

 
ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
วาระจากครั้งที่ ๙ / ๒๕๔๘ 
 
๔.๓ เรื่อง  ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
 
 ดวยคณะวิทยาศาสตร  และโครงการอุตสาหกรรมเกษตร  เสนอขอความ
เห็นชอบหลักสูตร  จํานวนรวม  ๕  หลักสูตร  ดังนี้ 

• คณะวทิยาศาสตร........./ 



 
• คณะวิทยาศาสตร  เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร  จํานวน  ๒  หลักสูตร  ดังน้ี 
 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง
แกไขฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๓)    

 เ น่ืองจากขอเปดรายวิชาเพิ่ม จํานวน  ๒  รายวิชา  ในกลุม วิชาเลือก               
หมวดวิชาเฉพาะ ดังน้ี 

- วิชา  ๐๕๐๒๖๐๐๑ ไวรัสวิทยา  (VIROLOGY) ๓ (๓-๐) 

- วิชา  ๐๕๐๒๖๐๐๒ จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑประมง ๓ (๒-๓) 

  (MICROBIOLOGY OF FISHERY PRODUCTSX 

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุงแกไข  
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๘)   

เ น่ืองจากขอเปดรายวิชาเพิ่ม จํานวน ๒ รายวิชา  ในกลุมวิชาเลือก            
หมวดวิชาเฉพาะ  ดังนี้ 

- วิชา  ๐๕๐๒๖๐๕๓ ฐานขอมูลแบบขนานและแบบกระจาย ๓ (๓-๐) 
  (PARALLEL AND DISTRIBUTED DATABASES) 

- วิชา  ๐๕๐๒๖๐๕๔ การประยุกตใชงานฐานขอมูลส่ือประสม ๓ (๓-๐) 

  (DATABASE APPLICATION FOR MULTIMEDIA) 
 

• โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร  
ดังน้ี 

 
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร  (หลักสูตรปรับปรุง

แกไข  ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๓)   
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุงแกไข 

ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๓)   
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก (หลักสูตรปรับปรุงแกไข 

ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๔)  
 เน่ืองจากขอเปดรายวิชาเลือกเพิ่มในหมวดวิชาเฉพาะ จํานวน  ๑  รายวิชา คือ 

- วิชา  ๐๔๑๑๖๐๐๑ นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร ๓ (๓-๐) 
  (INNOVATIVE FOOD PROCESSING) 

 

 

ซึ่งคณะกรรมการ ........./ 



 ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรไดดําเนินการเรียบรอยแลว ปรากฎวา
หลักสูตรดังกลาวมีเน้ือหาและโครงสรางเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการที่กําหนดไว  
เห็นสมควรอนุมัติใหใชหลักสูตรดังกลาวเพื่อการเรียนการสอนได  และกองบริการการศึกษา
ไดตรวจสอบแลว 
 
 
 มติ  ๑. ที่ประชุมใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ ตอไป 
   ๒. มอบรองศาสตราจารย รอยเอก ดร.วีระเชษฐ ขันเงิน รองอธิการบดี   
    พิจารณาเรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการนําเสนอหลักสูตร             

ในระดับปริญญาตรีใหแลวเสร็จภายในไมเกิน ๔ เดือน แลวนําเสนอ              
ที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ในคร้ังตอไป 

 ๓. มอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยปรึกษาหารือกับรศ.รอ.ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน   
รองอธิการบดี ในการจัดทําขั้นตอนการเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
กอนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ   

 
๔.๔ เรื่อง  ขอความเห็นชอบโครงสรางการแบงสวนงานวิทยาเขตชุมพร 
  ขอบังคับสถาบันฯ วาดวย คณะกรรมการประจําวิทยาเขตชุมพร  
 ระเบียบสถาบันฯ วาดวย บานพักอาศัยของทางราชการ วิทยาเขตชุมพร 

 

 เพ่ือใหการบริหารจัดการวิทยาเขตชุมพร  เปนไปดวยความเรียบรอย และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  วิทยาเขตชุมพร  จึงเสนอขอความเห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการ-
ผูบริหารสถาบันฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 

๑. โครงสรางการแบงสวนงานวิทยาเขตชุมพร 
๒. ขอบังคับสถาบันฯ วาดวย คณะกรรมการประจําวิทยาเขตชุมพร พ.ศ. ........ 
๓. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย บานพักอาศัยของทางราชการ วิทยาเขตชุมพร  
 พ.ศ...... 

และกองการเจาหนาที่ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว  ตามเอกสารประกอบวาระ 
ประธานกรรมการแจงที่ประชุมทราบวา ไดประชุมรวมกับผูบริหารและบุคลากร

ของวิทยาเขตชุมพร ณ จังหวัดชุมพร ระหวางวันที่ ๙ – ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๔๘ โดยมีการ
พิจารณาเกี่ยวกับการจัดโครงสรางของวิทยาเขตชุมพรใหมีความกะทัดรัด คลองตัว  เนนการ
ใชทรัพยากรรวมกันเพื่อใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด  ซ่ึงเปนวิธีการบริหาร
จัดการที่พึงประสงค  และวิทยาเขตชุมพรจะเปนตนแบบในการบริหารจัดการดังกลาวตอไป  
โดยมีรูปแบบโครงสราง   ดังน้ี 

๑. สํานักงานบริหาร ........./ 



๑. สํานักงานบริหารวิทยาเขตชุมพร  จะแบงเปน  งานธุรการ  งานสนับสนุน 
งานวิจัยและพัฒนา 

๒. สํานักงานวิชาการ แบงเปนสาขาวิชา จะมีงานธุรการกลาง และใช
หองปฏิบัติการ หองคอมพิวเตอร และหองเรียนรวมกัน 

 
มติ มอบรองศาสตราจารยเกรียงศักดิ์ สุวรรณโพธิ์ศรี รองอธิการบดีกํากับดูแล

วิทยาเขตชุมพรนําเรื่องกลับไปพิจารณาทบทวน กอนนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ในคร้ังตอไป   

 

๔.๕  เรื่อง   ขอเสนอพิจารณามาตรการประหยัดพลังงาน 
  
 ดวยกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี  ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ เพ่ือพิจารณาแนวทางแกไขการประหยัดพลังงานใหไดผลทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวรวมทั้งการปรับปรุงคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานเพื่อการอนุรักษพลังงานของ
สถาบัน-เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ดังนี้ 

• การบริโภคพลังงานโดยภาพรวมของสถาบันในเดือนเมษายน ๒๕๔๘ – 

มิถุนายน ๒๕๔๘  ไมไดลดลงจากเดือนเดียวกันในป ๒๕๔๗  โดยจํานวน
หนวยการใชไฟฟาเดือนเมษายน ๒๕๔๘ ลดลง ๕ .๗๑ %  เดือน

พฤษภาคม ๒๕๔๘ เพ่ิมข้ึน ๒.๘๑ %  และเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘  

เพ่ิมข้ึน ๕.๓๕ % 

ปญหา 
 สถาบันไดกําหนดมาตรการและแจงใหหนวยงานตางๆ ถือปฏิบัติแลว ตาม
หนังสือที่ ศธ ๐๕๒๔ .๐๑ (๗) / ๒๑๗๔  ลงวันที่  ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๘  และที่                  
ศธ ๐๕๒๔.๐๑(๖)/๔๘๕ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘  แตยังขาดการรายงานและติดตามผล
การดําเนินการทําใหไมทราบวาหนวยงานตางๆ ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
หรือไมอยางไร   ทั้งน้ี  เน่ืองจากไมมีมาตรการจูงใจ  ไมมีมาตรการกดดัน  ไมมีการติดตาม
อยางใกลชิดจากผูบริหาร 
 
แนวทางการแกไขระยะสั้น 

๑. แจงหรือกําหนดมาตรการประหยัดการใชพลังงานที่เขมงวดอีกครั้งหน่ึง 
- ระบบปรับอากาศ 

- ระบบ ........./ 



 - ระบบแสงสวาง ใหเพิ่มเติมมาตรการถอดหลอดไฟใหนอยลง ถาระดับความ
สวางเกินความตองการในระดับมาตรฐาน 

- เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของ 
- อุปกรณสํานักงานอื่นๆ 

- การใชหองประชุมสัมมนา 

- การใชนํ้ามัน 
- การใชและปด – เปดลิฟท 

- ตรวจสอบการใชงานไมใหมีการรั่วไหล 
๒. มาตรการใครใชใครจาย 

 
 ในปงบประมาณ ๒๕๔๘  สถาบันได รับเงินงบประมาณแผนดินเปนคา
สาธารณูปโภคจํานวน  ๕๘,๙๗๑,๒๐๐  บาท (๔๗.๑๐%)  อีกสวนหน่ึงเปนเงินรายไดที่คณะ 

/ สํานัก จายสมทบ ๑๐%  เปนเงินอีกจํานวน  ๖๖,๒๒๑,๐๐๐  บาท ( ๕๒.๙๐%)  หนวยงาน

ใดที่มีปริมาณการใชไฟฟา (จํานวนหนวย)  ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปที่ผาน
มาควรจะไดรับรางวัลเปนผลตอบแทนคืนไปยังหนวยงาน  และในทางตรงขามหนวยงานใด
ไมสามารถลดจํานวนหนวยการใชไฟฟาลงได  จะตองนําเงินรายไดสวนอื่นจายเปนคาไฟฟา
สมทบเพิ่มข้ึนตามปริมาณการใช  สําหรับมาตรการนี้ ตองมีการพิจารณาอัตราคาไฟฟาตอ
หนวยประกอบดวย  เน่ืองจากอัตราคาไฟฟามีการเปลี่ยนแปลง  เชน  คาไฟฟาเพิ่มข้ึนแต
จํานวนหนวยการใชลดลง เม่ือคํานวณคาใชจายเปนเงินแลว   อาจไมลดลง  แตทั้งน้ี  ควรให
รางวัลเปนประกาศแกหนวยงานที่สามารถลดจํานวนหนวยการใชไฟฟาลงไดตามเปาหมาย 
๑๐% หรือลดลงไดมากที่สุดในสถาบัน  ซ่ึงขณะนี้  ในโครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง  

มีกิจกรรมจัดประกวดอาคารดีเดนดานการประหยัดพลังงานจํานวน  ๓  ครั้ง  (เมษายน 
๒๕๔๘ – พฤษภาคม ๒๕๔๘,  มิถุนายน ๒๕๔๘ – กรกฎาคม ๒๕๔๘  และสิงหาคม ๒๕๔๘ 

– กันยายน ๒๕๔๘)  ซ่ึงอยูระหวางปรับปรุงวิธีการตัดสินใหเปนที่ยอมรับของทุกหนวยงาน 

๓. การประหยัดพลังงานถือเปน KPI  ในการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของ

หนวยงาน 
๔. แจงปริมาณการใชไฟฟาใหผูบริหารทุกหนวยงานทราบและพิจารณาทุกเดือน 
๕. มีการติดตามผลการประหยัดพลังงานในที่ประชุมผูบริหาร 
๖. ในสวนของการแตงต้ังคณะกรรมการรณรงคและประเมินผลการประหยัดพลังงาน 

ตามหนังสือ กระทรวงพลังงาน ที่ พน ๐๒๐๐ / ว ๑๗๖๒  ลงวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๔๘ 

- การดําเนินการ ........./ 



- การดําเนินการในระดับสถาบัน  มีคําสั่งสถาบัน ที่ ๑๖๖๔ / ๒๕๔๖  ลงวันที่ 
๒๑  พฤศจิกายน ๒๕๔๖   แตง ต้ังคณะกรรมการเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
ประกอบดวยคณะกรรมการระดับนโยบายและกํากับดูแล  และคณะทํางานเพื่อการอนุรักษ
พลังงาน  โดยไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบไวครอบคลุมแลว  ยังขาดเพียงการติดตาม
และรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

- การดําเนินการในหนวยงานระดับคณะ/สํานัก  ที่ประชุมคณะทํางานเพื่อการ
อนุรักษพลังงาน  เม่ือวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘  เห็นควรใหคณะ / สํานัก  แตงต้ัง
คณะกรรมการรณรงคและประเมินผลการประหยัดพลังงาน  ประจําหนวยงาน  ซ่ึงเร่ืองน้ีได
ทําหนังสือแจงคณะ / สํานักแลว 
 
แนวทางการแกไขระยะยาว 
  
 จัดต้ังหนวยงานหรือจางที่ปรึกษา  จัดทําแผนปฏิบัติไปสูการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพตามกฎหมายพลังงาน  อาจจะตองทํา Energy Audit  และปรับปรุงการใช

พลังงาน  ซ่ึงในเร่ืองน้ีควรจะดําเนินการทันที  เน่ืองจากในปงบประมาณ  ๒๕๔๙  หลังจาก
โครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง  สิ้นสุดในวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๔๘  สถาบันยัง
ไมมีแผนการรณรงคลดการใชพลังงาน 
 
เรื่องอื่นๆ
 

๑. ปรับปรุงการดําเนินงานและคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานเพื่อการอนุรักษ
พลังงานคําสั่งสถาบัน  ที่  ๑๖๖๔ / ๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๖  ดังนี้ 

๑.๑ ปรับปรุงคณะกรรมการระดับนโยบายและกํากับดูแล  ในระดับ                   
รองอธิการบดี  ซ่ึงเดิมระบุรองอธิการบดีฝายตางๆ ไว  ใหเปน รองอธิการบดี (ทุกทาน) 

๑.๒ ปรับปรุงคณะทํางานเพื่อการอนุรักษพลังงาน  โดยไดทําหนังสือแจง              
ใหคณะและสํานักพิจารณาแลว  หากมีความประสงคจะปรับปรุง  และในสวนของสํานักงาน-
อธิการบดี  เห็นควรปรับปรุงในสวนของตําแหนงรองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  ซ่ึงไดระบุ
ฝายไว  และปรับปรุงฝายเลขานุการจากกองแผนงาน  เปนกองอาคารสถานที่  ซ่ึงเปน
ผูรับผิดชอบในเรื่องการประหยัดพลังงานโดยตรง  และกองแผนงานจะรับผิดชอบในการ
ประสานงานในโครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง  กับสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน  จนกวาจะเสร็จสิ้นโครงการ 

๑.๓ เห็นควรเพิ่มเติมผูแทนจากวิทยาเขตชุมพร  และทุกหนวยงานใน
สํานักงานอธิการบดีเปนคณะทํางาน  เพ่ือการอนุรักษพลังงาน  เพ่ือใหการปฏิบัติการลดใช
พลังงานครอบคลุมทุกหนวยงาน 

๒. ในการประชุม ........./ 



๒.  ในการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  หากมีเร่ืองที่เกี่ยวของกับ
การประหยัดพลังงาน  หรือการดําเนินการของคณะทํางานเพื่อการอนุรักษพลังงานเขาที่
ประชุมใหถือวาเปนการประชุมของคณะกรรมการระดับนโยบายและกํากับดูแล  เน่ืองจาก
การประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบัน  ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี  
ผูอํานวยการสํานัก  และหัวหนาสํานักงานอธิการบดี  องคประกอบครอบคลุมคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและกํากับดูแลทั้งหมด  ทั้งน้ี  เพ่ือใหการดําเนินการมีความคลองตัวสามารถ
ประชุมพิจารณาเรื่องไดในการประชุมครั้งเดียวกัน 
 
  ประธานกรรมการไดมอบนโยบาย และช้ีแจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน  ดังนี้  
 

๑. สําหรับการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟาใหพิจารณา
เลือกใชวิธีการที่เหมาะสม เชน การเลือกใชหลอดไฟแบบประหยัด
พลังงาน  การกําหนดเวลาเปด – ปดเครื่องปรับอากาศ  การปดไฟเฉพาะ

บริเวณที่ไมจําเปนตองใชงาน  ยกเวนพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ที่อาจ
กอใหเกิดอันตรายได  โดยใหคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสิน รวมทั้งไมกอใหเกิดความเสียหายตอการเรียนการสอน หรือ
การปฏิบัติหนาที่ภารกิจตางๆ  เปนหลักสําคัญ 

๒. ใหดําเนินการติดตั้งมิเตอรไฟฟาประจําอาคารในทุกอาคาร ทุกหนวยงาน 
โดยใชเงินรายไดของสถาบันฯ   ซ่ึงจะทําใหทราบปริมาณการใชพลังงาน
ไฟฟาของแตละหนวยงาน   และจะเปนผลดีกับการหามาตรการแกไข  
รวมทั้งทราบตนทุนตอหนวยเพื่อนําไปใชกับระบบบัญชี  ๓  มิติ  และ
โครงการเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาโดยผูกพันเงินรายได (กรอ.)  ซ่ึงจะเร่ิมใช
กับนักศึกษาปที่ ๑  ในปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป 

๓. สําหรับคาใชจายดานสาธารณูปโภค   ซ่ึงสวนหน่ึงสถาบันฯ ไดรับจาก
งบประมาณแผนดิน  และอีกสวนหน่ึงเปนเงินรายไดที่คณะ / สํานักจาย
สมทบ ๑๐%  น้ัน  ตอไปเม่ือติดต้ังมิเตอรไฟฟาเรียบรอยแลว  จะ

พิจารณายกเลิกการจายสมทบเงินรายได ๑๐%  โดยใหทุกหนวยงานจาย

คาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง  และสําหรับเงินงบประมาณแผนดินจะนํามา
พิจารณาวิธีบริหารจัดการที่เหมาะสมตอไป 

๔. กรณีรานคาที่เชาพื้นที่ภายในสถาบันฯ  น้ัน   สถาบันฯ  ไดทําการติดตั้ง
มิเตอรไฟฟาในแตละรานคา  และเรียกเก็บคาใชจายตามมิเตอรดังกลาว

เรียบรอยแลว ........./ 



เรียบรอยแลว     จึงสามารถแยกปริมาณการใชไฟฟาออกจากหนวยงาน
ที่รานคาใชไฟฟารวมดวยได 

๕. เน่ืองจากที่ผานมามักมีอุบั ติเหตุจากการกอสรางอาคารของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรเปนผลใหการจายกระแสไฟฟาภายในของคณะ
วิศวกรรมศาสตรขัดของใชงานไมไดเปนประจํา  รวมทั้งมีปญหาเรื่อง    
ทอนํ้าชํารุดเสียหาย หรืออื่นๆ  ดังน้ัน  ใหผูที่เกี่ยวของไปดําเนินการดูแล
และควบคุมการกอสรางใหเปนไปดวยความเรียบรอยตอไป 

 
มติ      ๑. ที่ประชุมใหความเห็นชอบ   
 ๒. มอบทุกหนวยงาน  ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานใหเกิด

สัมฤทธิ์ผล  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน และ
ดําเนินการโดยไมกอใหเกิดความเสียหายตอการเรียนการสอน หรือการ
ปฏิบัติหนาที่ภารกิจตางๆ เปนสําคัญ 

๓. มอบรองศาสตราจารยธีรมน  ไวโรจนกิจ  รองอธิการบดี  ดําเนินการ
ติดต้ังมิเตอรไฟฟาใหครบทุกอาคารภายในสถาบัน โดยใชงบประมาณ
จากเงินรายไดสถาบันฯ และเม่ือติดต้ังมิเตอรไฟฟาเรียบรอยแลว              
จะพิจารณายกเลิกการจายสมทบเงินรายได ๑๐%  โดยใหทุกหนวยงาน

จายคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงตอไป   
๔. มอบวิทยาเขตชุมพรดําเนินการแตงต้ังคณะทํางานเพื่อการอนุรักษ

พลังงานเฉพาะในสวนของวิทยาเขตชุมพร  โดยนํานโยบายจากสถาบัน 
เปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติตอไป  ทั้งน้ี เพื่อใหการบริหารจัดการ
เปนไปดวยความรวดเร็วและคลองตัว 

๕. มอบคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร  ควบคุมดูแลการกอสรางอาคาร
ภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย  เพ่ือ
ปองกันอุบัติเหตุตางๆ เชน สายไฟฟา และทอนํ้าชํารุดเสียหาย เปนตน 

 
 
๔.๖   เรื่อง   ขอความเห็นชอบยุทธศาสตรการจัดการความรูในองคกรสถาบัน                 
                     (พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. ๒๕๕๑)  และใหเริ่มใชดําเนินการในปงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  
 ดวยผูอํานวยการสํานักงานจัดการความรูในองคกร สถาบันเทคโนโลยี- 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ดังน้ี 
 

• ขอรายงาน ........./ 



• ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาระบบบริหารความรู             
ในองคกร สจล. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘  ดังน้ี 
  

๑. บุคลากรของสถาบันฯ โดยรวม  จํานวนไมนอยกวารอยละ ๗๕  ไดรับ
ทราบแนวคิดและประโยชนของระบบบริหารความรู  จากการไดเขารวมรับการอบรม  หรือ
การจัดเผยแพรความรูในรูปแบบอื่นอยางนอยหนึ่งคร้ัง 

๒. ผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปนทีมบริหารความรู (ในระดับสถาบันฯ)              
และผูปฏิบัติงานบริหารความรู (ในหนวยงานระดับคณะ / สํานัก / วิทยาเขต)   ไดรับความรู
ความเขาใจในองคความรูเกี่ยวกับการบริหารความรูที่เพียงพอและเหมาะสมสําหรับการจัดทํา
แผนกลยุทธ  การพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคกร  และการศึกษาจัดทําตัวช้ีวัดการ
บริหารความรูของสถาบัน  โดยมีการเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  (Workshop)            

ในการดําเนินการไมนอยกวาสองครั้ง 
๓. มีการศึกษาและจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารความรูของสถาบัน  

(เปนแผนระยะปานกลาง)  แลวเสร็จ 
๔. มีการศึกษาและกําหนดตัวช้ีวัด  (Indicators)  ของการพัฒนาระบบ

บริหารความรูภายในองคกรของสถาบัน  สําหรับติดตามความกาวหนาและตรวจสอบ
ความสําเร็จในการจัดและพัฒนาระบบบริหารความรูแลวเสร็จ 
 

• ขอความเห็นชอบยุทธศาสตรการจัดการความรูในองคกรสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  (พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. ๒๕๕๑)  และให
เริ่มใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  เปนตนไป  ดังน้ี 
 

๑. การสรางกลไกการบริหารจัดการความรูในองคกร 
 สรางกลไกการบริหารจัดการ  ใหมีคณะกรรมการบริหารการจัดการ
ความรูในองคกรรวมกับคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรูในองคกรประจําคณะ / 
สํานัก / วิทยาเขต  จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการ “การจัดการความรูในองคกรคณะ / สํานัก / 

วิทยาเขต”  โดยมีสํานักงานจัดการความรูในองคกรใหการสนับสนุนในการจัดทําแผนปฏิบัติ

การดังกลาว 
๒. การสรางความตระหนักรู และการมีสวนรวม การสรางระบบกลไกและ

วิธีการตางๆ ในการจัดการความรู 
 สรางความตระหนักรู  และการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ  การสราง
ระบบ  กลไก  และวิธีการตางๆ  ในการใหความรูแกบุคลากรของสถาบัน  ตลอดจนเผยแพร

ประชาสัมพันธ......./ 



ประชาสัมพันธ  เพ่ือกระตุนใหบุคลากรเห็นความสําคัญ  และเขามามีสวนรวมในการจัดการ
ความรูในองคกร 

๓. การพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตอวิธีการจัดการ
ความรูขององคกร  ตลอดจนการดําเนินการสื่อสารเรื่องการจัดการความรูในองคกรผานชอง
ทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับองคกร 

๔. การสรางชุมชนแหงการปฏิบัติและสรางเครือขาย 
 การฝกอบรม  และพัฒนาบุคลากรทุกระดับ  สําหรับการจัดการความรู
ใหมีการจัดฝกอบรมในหลายรูปแบบ  โดยบูรณาการใหเขากับสภาพแวดลอมของการทํางาน
ของบุคลากร  และจัดใหมีเอกสารที่เหมาะสมกับการศึกษาคนควาและการเรียนรูดวยตนเองไว 

๕. การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
 การสรางชุมชนแหงการปฏิบัติ (Community of Practice หรือ  CoP)  

และสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  
ตลอดจนการจัดกิจกรรมและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  โดยมีสํานักงานจัดการความรูใน
องคกรใหการสนับสนุนกิจกรรมดังกลาว  

๖. การวัดผลสําเร็จการจัดการความรูในองคกร 
 การวัดผลสําเร็จการจัดการความรูในองคกรตามแผน  ที่กําหนดให
ออกมาเปนรูปธรรมที่ชัดเจน  เพ่ือใหผลการวัดสะทอนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
จัดการความรูในองคกร   ซ่ึงจะชวยใหองคกรสามารถทบทวนแกไขขอบกพรองตางๆ  
ตลอดจนปรับปรุงใหกระบวนการจัดการความรูประสบผลสําเร็จมากยิ่งข้ึน 

๗. การสรางระบบการยกยองชมเชย  และใหรางวัลเปนแรงจูงใจ 
 การสรางระบบการยกยองชมเชย  และใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหบุคลากร
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการแลกเปลี่ยนความรูและเขารวมกิจกรรมการจัดการความรู  
ตลอดจนมีการบูรณาการแผนการยกยองชมเชยและใหรางวัลเขากับระบบการประเมินผลงาน  
และการใหคาตอบแทนแกบุคลากร 

 
มติ    ๑. ที่ประชุมใหความเห็นชอบ 
 ๒. มอบรองศาสตราจารย ดร.เสนห   เอกะวิภาต  รองอธิการบดี ดําเนินการ

ประชุมรวมกับทุกหนวยงาน  เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามยุทธศาสตร        
ที่กําหนดไว 

 

 

๔.๗ เรื่อง  ........./ 



๔.๗   เรื่อง   ขอเสนอรายงานการประชุมวิชาการ “ อุดมศึกษาไทยจะไปทางไหนดี ” 
  
 ดวยกองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  ไดเขารวมการประชุมวิชาการ เร่ือง 
“อุดมศึกษาไทยจะไปทางไหนดี”  โดยมีการปาฐกถา อภิปราย และบรรยาย  ๓  เร่ือง  ดังน้ี 

๑. การปาฐกถาเรื่อง “มหาวิทยาลัยในฝน”  

 โดยศาสตราจารยนายแพทยอดุลย  วิริยเวชกุล   
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๒. การอภิปรายเรื่อง “Unseen มหาวิทยาลัยไทย”   

 โดย ดร.นฤมล บุญนิม ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาร และ ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาส 
๓. การบรรยายเรื่อง ยุทธศาสตรการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษาและการเงินอุดมศึกษา 

 ดานรายรับระบบใหม (Income Contingent Loan : ICL)   

 โดย ดร.สุชาติ  เมืองแกว  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบัน  เพื่อพิจารณาประเด็น                 
ที่เกี่ยวของ  สําหรับเตรียมการในดานตางๆ ใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนตอไป  
ดังน้ี 

๑. ปรับระบบการบริหารงานใหมีความคลองตัว  มีประสิทธิภาพสูง  พรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงและตองทํางานแบบเชิงรุก 

๒. ควรมีการพัฒนาอาจารยประจําใหมากขึ้นในระดับปริญญาเอก  และสนับสนุน
งานวิจัยเพิ่มข้ึน 

๓. เตรียมขอมูลการใชเงินกู  ICL 

๔. ควรพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดยเฉพาะหลักสูตร English Program  

และ International Program 

๕. การปรับกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและการพัฒนาจังหวัด 
๖. มีหนวยปฏิบัติการทางวิชาการที่ทันสมัย  ทั้งดานการวิจัย  การกําหนด

เทคโนโลยีที่ควรพัฒนา 
 
ประธานกรรมการไดแจงที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
๑.    สถาบันฯ  ไดมอบอํานาจใหกับหนวยงานในระดับคณบดี / ผูอํานวยการ

สํานักเรียบรอยแลว  และกําลังดําเนินการมอบอํานาจเพิ่มเติม เชน การบริหารจัดการงานพัสดุ   
เปนตน  และขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ  เพ่ือใหการบริหาร-
จัดการ และการปฏิบัติภารกิจตางๆ เปนไปดวยความรวดเร็ว คลองตัว และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดตอไป 

๒. ในกรณี ......./ 



๒.  ในกรณีการพัฒนาอาจารยประจํา  ใหเปนนโยบายในการพิจารณารวมกัน
จัดสรร / จัดหาแหลงเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนใหอาจารยมีวุฒิการศึกษาสูงสุด ในระดับ
ปริญญาเอก โดยขณะน้ีสถาบันฯ  มีการจัดต้ังกองทุนวิจัย สําหรับสนับสนุนการทํางานวิจัย  
ซึ่งรองศาสตราจารย  รอยเอก ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน  รองอธิการบดี  เปนผูดูแลรับผิดชอบ  
และควรดําเนินการจัดหาแหลงเงินทุนวิจัยจากภายนอก  เพื่อสนับสนุนเพิ่มเติมตอไป 

๓.  กรณี ICL ขณะน้ีหนวยงานที่เกี่ยวของกําลังดําเนินการ  สําหรับการใหกูยืม

ในระบบ Income Contingent Loan : ICL   ซ่ึงใหการสนับสนุนประมาณ ๕๐%  และสนับสนุน

เฉพาะคาธรรมเนียม กับคาหนวยกิตเทานั้น  โดยสถาบันไดจัดกองทุนการกูยืมประเภทอื่นๆ  
มารองรับแลว  รวมทั้งเงินชวยเหลือแบบใหเปลาเปนคาครองชีพ  ซ่ึงนักศึกษาตองมาชวยงาน
ดานการศึกษาของสถาบันฯ  และสําหรับการกูยืมระบบ ICL จะใชใบลงทะเบียนของนักศึกษา

ในการทําสัญญาการกูยืม  ซ่ึงจะดําเนินการพิจารณาในเรื่องน้ีรวมกับสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลตอไป 

 การสนับสนุนเงินกูยืม ICL  จะพิจารณาตามระบบ Reference Unit Cost  

(RUC)  โดยจะแบงประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเปน ๓ ประเภท คือ ประเภทที่มีตนทุนการ

ผลิตนักศึกษาสูง  ปานกลาง  ตํ่า  โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติของอาจารยผูสอน  เชน การ
ดํารงตําแหนงทางดานวิชาการ  จํานวนผูทรงคุณวุฒิ  รวมถึงความพรอมของอุปกรณ  หรือส่ือ
การเรียนการสอนตางๆ  เปนตน และถาระบบบัญชี ๓ มิติดําเนินการเรียบรอยแลว  ก็จะทราบ
ตนทุน : หนวยในแตละสาขาอยางแทจริง  ซ่ึงจะสามารถปรับคาหนวยกิตใหมีความเหมาะสม

ในแตละสาขาวิชาไดตอไป   
๔. ให เ ต รี ยมรองรั บ  และพัฒนาหลั กสู ต รนานาชาติ  และ เป ดสอน

ภาษาตางประเทศ เชน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน  ภาษาอังกฤษ  เปนตน   
๕. กรณีการปรับกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและการพัฒนา

จังหวัด  ขณะน้ีกองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  กําลังดําเนินการปรับแผน 
๖. ใหมีการจัดต้ังศูนยกลางของเครื่องมือที่ทันสมัย  โดยเปนการรวมกันของ

แตละหนวยงานใหเปนภาพรวมของสถาบันฯ  เพ่ือใหการบริการมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด  รวมทั้งสถาบันฯ จะรวมกับศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
(PTEC) ในการใหบริการกับภาคอุตสาหกรรม โดยใหบริการแบบครบวงจร (One Stop 

Service)  ซ่ึงจะเปนโอกาสในการเสริมรายไดใหกับสถาบันฯ ไดตอไป 

 

มติ   ๑. ที่ประชุมรับทราบ   

 

๒. มอบเปน ......./ 



 ๒. มอบเปนนโยบายรวมกันในการจัดสรร / จัดหาแหลงเงินงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนพัฒนาอาจารยประจํา  ใหมีวุฒิการศึกษาสูงสุดถึงระดับ
ปริญญาเอก และจัดหาแหลงเงินทุนวิจัยจากภายนอก เพ่ือสนับสนุนการ
จัดทําวิจัยตอไป 

 ๓.  ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบขอมูลเบื้องตนของ
นักศึกษากอนนําเขาโครงการเงินกูระบบ  ICL  เพ่ือใหเงินกูดังกลาวเกิด

ประโยชนสูงสุดสําหรับนักศึกษา 
 ๔. ใหทุกคณะดําเนินการพัฒนาหลักสูตร  รวมทั้งการเรียนการสอนใน

หลักสูตรนานาชาติ  โดยเนนความรวมมือกับโรงเรียนนานาชาติ และการ
เปดสอนภาษาตางประเทศ เชน ภาษาจีน  ญี่ปุน  อังกฤษ  เปนตน  และ
มอบรองศาสตราจารย รอยเอก ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน  รองอธิการบดี 
ประสานกับคณะเพื่อดําเนินการในเรื่องดังกลาวตอไป 

 ๕. ใหดําเนินการจัดต้ังศูนยกลางของเครื่องมือท่ีทันสมัย โดยเปนการ
รวมกันของแตละหนวยงานใหเปนภาพรวมของสถาบัน  และมอบ
ผูเกี่ยวของไดปรึกษาหารือและดําเนินการรวมกันตอไป 

 

๔.๘   เรื่อง   ขอความเห็นชอบวางขอบังคับสถาบันฯ วาดวย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ............    

 

 ดวยบัณฑิตวิทยาลัยขอเสนอความเห็นชอบวางขอบังคับสถาบันฯ วาดวย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ............    

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทางปฏิบัติและเพื่อใหสอดคลองกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘            
จึงไดดําเนินการปรับปรุงแกไขระเบียบสถาบันฯ วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา            
ของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยรวบรวมระเบียบเดิมใหเปนหมวดหมูและปรับเปลี่ยน
เปนขอบังคับสําหรับเปนหลักเกณฑการปฏิบัติตอไป ทั้งน้ี ไดจัดสงใหคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ ไดพิจารณาขอบังคับดังกลาวแลว และกองการเจาหนาที่ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว 

ที่ประชุมไดมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ พอสังเขป  ดังนี้ 
๑. กําหนดนิยามตามหมวดที่ ๒  ขอ ๗.๔  ใหชัดเจน 
๒. ใหพิจารณาเรื่องหลักสูตรสถาบันฯ  ที่เปดสอน  ตามขอ ๑๐ 
๓. ใหพิจารณาสถานภาพของอาจารยผูเกษียณอายุราชการ ตามขอ ๑๒  

๔. ใหพิจารณา ......./ 



๔. ใหพิจารณาภาระงาน และคุณสมบัติของอาจารยบัณฑิต ตามขอ ๑๕  ขอ ๑๖ 
๕. ใหพิจารณาความตามหมวดที่ ๔  ขอ ๒๒ การรับเขาศึกษาจะใชวิธีการอื่น

นอกเหนือจากการสอบคัดเลือกมิได  เน่ืองจากสถาบันฯ มีโครงการความ 
 รวมมือกับสถานศึกษาตางๆ โดยเฉพาะตางประเทศที่รับนักศึกษา           

โดยไมมีการสอบ  
๖. ใหพิจารณาความตาม ขอ ๒๖  ควรใหมีการเปดกวางในการเรียนการสอน 

และการโอนหนวยกิต 
๗. ใหพิจารณาความตามขอ ๒๗.๕  และขอ ๔๔  ใหมีความชัดเจน 
๘. ใหพิจารณาความตามหมวด ๑๖ หมวด ๑๗  และไมควรนําขอปฏิบัติของ

ระดับปริญญาตรีมากําหนดใชในระเบียบน้ี  
๙. พิจารณาเงื่อนไขขอ ๕๒.๔ ใหมีความชัดเจน  รวมถึงการพิจารณาวันที่

นักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
๑๐. ใหพิจารณาความตามหมวดที่ ๑๕ ขอ ๖๗  
๑๑. พิจารณาการสงวิทยานิพนธ ในรูปแบบของ PDF. File 

 

มติ   มอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  นําเรื่องกลับไปพิจารณาทบทวน โดยนํา
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ     
ไปประกอบการพิจารณา  โดยผานที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน และ         
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย กอนนําเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ตอไป   

 

๔.๙ เรื่อง ขอเสนอพิจารณาการดําเนินงานดานการวางแผน  ในชวงปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๖๐ 

  

 ดวยแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง        
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙)  และแผนกลยุทธของสถาบันฯ(พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙)  

ใกลสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนแลว  กองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  จึงขอเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  โปรดพิจารณา 

๑. ประชุมกรรมการสภาสถาบัน และผูบริหารสถาบันฯ (อธิการบดี / รอง-
อธิการบดี / คณบดี / ผูอํานวยการสํานัก)  ประมาณปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘  โดยมี
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิบรรยายภาพรวมของโลก / ประเทศ / อุดมศึกษา  เพ่ือระดมความคิด 

กําหนด ......./ 



กําหนดทิศทางของสถาบันในอีก ๑๐ ปขางหนา (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๖๐)  และสรุปเปนขอมูล

ในการจัดทําแผนกลยุทธของสถาบัน  ซ่ึงจะเปนแนวทางใหทุกหนวยงานนําไปใชในการ
วางแผนของแตละหนวยงานตอไป 

๒. แตงต้ังคณะกรรมการ / คณะทํางาน  เพื่อนําผลสรุปจากการระดมความคิด
มาจัดทํารางแผนกลยุทธ / แผนพัฒนาสถาบัน  กอนนําเสนอคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  
และกรรมการสภาสถาบันใหความเห็นชอบตอไป 
 สําหรับการเสนอการปรับแผนการรับนักศึกษา และการเสนอโครงการเปดสอน
หลักสูตรใหมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐  อยูระหวางการรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับจํานวนนักศึกษาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  จึงยังไมสามารถสรุปเปนภาพรวมของ
สถาบันได 
 

มติ  ๑. ที่ประชุมรับทราบ และใหความเห็นชอบ 
๒. มอบรองศาสตราจารย ดร.รัตติกร  วรากูลศิริพันธุ  รองอธิการบดี 

(เลขานุการสภาสถาบัน)  นําเรื่องเสนอที่ประชุมสภาสถาบันฯ กําหนด        
วันประชุมเพ่ือระดมความคิด กําหนดทิศทางของสถาบันในอีก ๑๐ป
ขางหนาฯ ระหวางวันที่ ๒๐–๒๑ หรือ วันที่ ๒๑–๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘      

๓. ใหมีคณะทํางานศึกษาพิจารณา  และจัดเตรียมขอมูลสําหรับการตัดสินใจ
ใหครบถวน กอนนําเขาพิจารณาระดมความคิดเห็นและทบทวนตอไป 

 
วาระการประชุมครั้งที่  ๑๐ / ๒๕๔๘ 
 

๔.๑   เรื่อง   ขอเสนอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ 
 

ดวยบัณฑิตวิทยาลัย  โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร  และกองการ-
เจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี  ขอเสนอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ จํานวน ๕ 
ระเบียบ  ดังนี้ 

 
๑) ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การเก็บเงนิคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน  และ

คาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรสูงกวาปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...........    
 

ดวยบัณฑติ ......./ 



ดวยบัณฑิตวิทยาลัย เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบสถาบันฯ วาดวย การ-        
เก็บเงิน คาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน และคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรสูงกวา
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒  โดยมีสาระที่ปรับปรุง  คือ 

 “. . . .ขอ  ๓  ใหยกเลิกความในขอ ๕  ของระเบียบสถาบันฯ  วาดวย           
การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา  คาลงทะเบียนเรียน  และคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร        
สูงกวาปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๒  และใหใชความตอไปน้ีแทน    

“ ขอ ๕   ใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาไว  ดังตอไปนี้ 
 ๕.๑ คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ชําระแรกเขา ๒๐๐ บาท 
 ๕.๒ คาธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ ๑,๘๐๐ บาท 
 ๕.๓ คาธรรมเนียมการสอบประมวลความรู ๑,๘๐๐ บาท 
 ๕.๔ คาธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ ๑,๘๐๐ บาท 
 ๕.๕ คาธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ ๒,๕๐๐ บาท 
  (กรณีลงทะเบียนครบรายวิชา) 
 ๕.๖ คาธรรมเนียมลาพักการศึกษา  ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท 
  (ลาพักการศึกษาไมเกิน ๒ ภาคการศกึษาติดตอกัน) 
 ๕.๗ เงินเรียกเก็บประเภทอื่นๆ 
  ๕.๗.๑ คาประกันอุบัติเหตุ 
   ใหเปนไปตามระเบียบสถาบันฯ วาดวยการประกันอุบัติเหตุ 
  ๕.๗.๒ คาสมัครสอบคัดเลือก  สาขาวิชาละ ๕๐๐ บาท 
  ๕.๗.๓ คาเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหมและคูมือนักศึกษา  
   ชุดละ ๕๐ บาท 
  ๕.๗.๔ คาเอกสารทางการศึกษา 
   ใหเปนไปตามประกาศสถาบันฯ 
  ๕.๗.๕ คาปรับลงทะเบียนและชําระเงินลาชากวากําหนด 
   (ก)  สัปดาหแรก ๑๕๐ บาท 
   (ข)  สัปดาหตอไป ๓๐๐ บาท 
 

มติ  ที่ประชุมใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ ตอไป 

  

 

 

๒) ระเบียบ ......./ 



๒) ระเบียบสถาบันฯ วาดวย  การบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. ......... 
 
เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปดวยความเรียบรอย คลองตัว พึ่งพาตนเองได  

โดยมีการดําเนินงานในรูปการบริหารนอกระบบราชการ  ตามมติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑ / 
๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๓  ใหความเห็นชอบในการจัดตั้งโครงการคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร  ดังน้ัน   โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร  จึงขอเสนอรางระเบียบ
สถาบันฯ วาดวย การบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. ........... 
 

มติ  มอบโครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร  นําระเบียบสถาบันฯ วาดวย  
 การบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. ..........  กลับไปพิจารณาทบทวน 
 อีกครั้ง  กอนนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ในคร้ังตอไป  

ในประเด็น  ดังน้ี 
- ไมนํากฎ ระเบียบของสวนราชการมาใช  เพ่ือใหการบริหารจัดการของ

คณะมีรูปแบบบริหารแบบนอกระบบราชการตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 
- ใหจัดทําแผนงบประมาณรายรับ – รายจาย รวมทั้งอัตรากําลังบุคลากร

และบริหารจัดการทั้งในปจจุบันและอนาคต 
- มอบรักษาการคณบดีโครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร เขารวมประชุม

เพ่ือช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบสถาบันฯ ดังกลาว  ในการประชุมครั้งตอไป 
 

๓) ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดเปนคาเบี้ยประชุม พ.ศ. ......... 
 
 
- เพื่อใหการเบิกจายคาเบี้ยประชุมแกกรรมการ หรืออนุกรรมการเปนไปดวย

ความเรียบรอย ชัดเจน และมีความเหมาะสม 
 

มติ  ๑.  ที่ประชุมใหความเห็นชอบ  โดยมีขอแกไข ตามขอ ๕.(๑) ใหเพ่ิมขอความ 

ดังน้ี  “กรรมการสภาสถาบัน ยกเวนนายกสภาสถาบันและกรรมการ          

สภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
สถาบัน” 

 ๒.  นําเสนอสภาสถาบันฯ ตอไป 
 

๔) ระเบียบ ......./ 



๔)   ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การรับนักศึกษาเขาศึกษา หลักสูตรสถาปตยกรรม-
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ (หลักสูตร
นานาชาติ) คณะสถาปตยกรรมศาสตร พ.ศ. ......... 

 
 

มติ  ที่ประชุมใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ ตอไป 
  
๕) ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดเปนเงินสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 

พ.ศ. ......... 
 
 

มติ  ที่ประชุมใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ ตอไป 

  

๔.๒   เรื่อง   ขอความเห็นชอบประกาศสถาบันฯ 
 
 
 ดวยกองการเจาหนาที่  สํานักงานอธิการบดี  เสนอขอความเห็นชอบ   
ประกาศสถาบันฯ  เร่ือง  อัตราคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ            
ตามระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดเปนคาเบี้ยประชุม พ.ศ. ........  โดยมี
สาระสําคัญ ดังน้ี 
 ขอ  ๒ .  ให จ าย เงินรายได เปนค า เบี้ ยประ ชุมแกคณะกรรมการหรื อ
คณะอนุกรรมการตามขอ ๕  ของระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร-
ลาดกระบัง วาดวย การจายเงินรายไดเปนคาเบี้ยประชุม พ.ศ. ..........  ในอัตราดังตอไปน้ี 

(๑) กรรมการหรืออนุกรรมการจากภายในสถาบัน 
ประธานกรรมการ ประธานอนุกรรมการ ๓๗๕.- บาท 
กรรมการ  อนุกรรมการ ๓๐๐.- บาท 
เลขานุการ  ผูชวยเลขานุการ ๓๐๐.- บาท 

(๒) กรรมการหรืออนุกรรมการจากภายนอกสถาบัน  ใหจ าย                
คาเบี้ยประชุมในอัตราสองเทาของอัตราคาเบี้ยประชุมตาม (๑) 

 
มติ  ที่ประชุมใหความเห็นชอบ  โดยมีขอแกไขและเพิ่มเติมขอความ ดังน้ี 
 

๑. ใหแกไขคาเบี้ยประชุมตามขอ ๒ ดังน้ี 
 (๑)  กรรมการหรืออนุกรรมการจากภายในสถาบัน 
  ประธานกรรมการ ประธานอนุกรรมการ ๗๕๐.- บาท 

กรรมการ ......./ 



  กรรมการ  อนุกรรมการ ๖๐๐.- บาท 
  เลขานุการ  ผูชวยเลขานุการ ๖๐๐.- บาท 
 (๒) กรรมการหรืออนุกรรมการจากภายนอกสถาบัน  ใหจายคาเบี้ยประชุม

ในอัตราสองเทาของอัตราคาเบี้ยประชุมตาม (๑) ยกเวนกรรมการ
สภาสถาบันฯ 

 ๒.  ใหเพิ่มขอความในระเบียบดังน้ี  “กรณีผูเขารวมประชุมแทน  โดยรับ
มอบหมายเปนลายลักษณอักษร  ใหจายคาเบี้ยประชุมใหกับผูที่ไดรับมอบหมายนั้นตาม

อัตราคาเบี้ยประชุมขางตน  และใหนําหนังสือมอบหมายมาประกอบการเบิกจายตอไป” 
 ๓. นําเสนอสภาสถาบันฯ ตอไป 

 
๔.๓   เร่ือง   ขอเสนอพิจารณาการจายเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวแกลูกจางรายเดือน 

 จากเงินรายไดสถาบันฯ  
 
 
 ด วยที่ ป ร ะ ชุมคณะกรรมการบริ ห า ร ง านบุ คคลข า ร าชการพล เ รื อน                  
ในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  เม่ือวันที่  ๒๗  
กันยายน  ๒๕๔๘  มีมติ 
 
 ๑ .   เห็นสมควรให มีการจ ายเงินเพิ่ มการครองชีพ ช่ัวคราวแกลูกจ าง             
รายเดือนที่จางดวยเงินรายไดของสถาบันฯ  ตามหลักเกณฑ ดังน้ี 
   -  กรณีอัตราคาจางไมเกินเดือนละ ๑๐,๕๐๐.- บาท  ใหไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพช่ัวคราวเดือนละ ๑,๐๐๐.- บาท  แตเม่ือรวมคาจางแลวตองไดรับเงินไมเกิน          
เดือนละ  ๑๐,๕๐๐.-  บาท 
   -  กรณีอัตราคาจางไมถึงเดือนละ  ๗,๓๕๐.-  บาท  ใหไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพช่ัวคราวเพิ่มข้ึนใหมีจํานวนรวมกับคาจางเปนเดือนละ ๗,๓๕๐.- บาท 
 ๒.  การจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวดังกลาวใหจายจากเงินรายไดสถาบัน  
และมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ 
 ๓.  มอบหมายใหรองอธิการบดีที่กํากับดูแลกองแผนงาน ปรับงบประมาณ       
เงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙   
 ๔. ใหหนวยงานนโยบายและแผนของทุกหนวยงานระดับคณะ / สํานัก /          
วิทยาเขต  ประสานงานกับกองแผนงาน  ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อโอนเงินในงบประมาณ             
เงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

ทั้งน้ี  อัตรา ......./ 



 ทั้งน้ี  อัตราการจายเงินเพิ่มการครองชีพดังกลาว เปนไปตามหลักเกณฑ
เดียวกับมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๔๘  ซ่ึงเห็นชอบมาตรการ
ปรับคาตอบแทนภาคราชการ ปงบประมาณ ๒๕๔๙  โดยมีการปรับปรุงเงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราวใหขาราชการและลูกจางประจํา   
 

 
มติ    ที่ประชุมใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ ตอไป 
 

๔.๔ เรื่อง   ขอเสนอพิจารณาคํารองขอขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษา 
                ระดับบัณฑิตศึกษา (คร้ังที่ ๕) 
 
 
 ดวยบัณฑิตวิทยาลัย  ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ          
เพื่อโปรดพิจารณาคํารองขอขยายเวลาการศึกษา (คร้ังที่ ๕) ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา จํานวน ๓ ราย  ดังน้ี 
 ๑. นายวิทยา     ทิพยสุวรรณพร (ปที่ ๗) รหัสประจําตัว  ๔๑๐๖๐๐๒๑ 
 ๒. นายสมปอง    วิเศษพานิชกิจ (ปที่ ๗) รหัสประจําตัว  ๔๑๐๖๐๐๒๒ 
 ๓. นายไพบูรณ    ตูประกาย (ปที่ ๗) รหัสประจําตัว  ๔๑๐๖๐๐๒๔ 
 
 เน่ืองจากไดศึกษาครบตามหลักสูตรในเวลา  ๕  ปการศึกษา  และไดขอขยาย
เวลาการศึกษาจนครบ  ๔  ภาคการศึกษาแลว   โดยขณะนี้อยูระหวางรอผลการตอบรับการ
ลงตีพิมพบทความสุดทาย 
 
 การพิจารณาใหขยายเวลาการศึกษาเปนอํานาจของสภาสถาบันฯ ตามระเบียบ
สถาบันฯ  วาดวย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  (ฉบับที่  ๒ )               
พ.ศ. ๒๕๔๑  ตามขอ ๘.๒ (๑)  ความวา 
 
 “ สําหรับผูจบปริญญาโท  ตองศึกษาใหสําเร็จตามหลักสูตรภายในเวลาไมเกิน 

๕ ปการศึกษา  ในกรณีที่เรียนครบตามหลักสูตรที่กําหนดไวและใชเวลาเรียนครบ ๕ ปแลว  
แตยังไมสําเร็จการศึกษาเนื่องจากรอผลการตอบรับการลงตีพิมพบทความสุดทายในการขอ
สําเร็จการศึกษา  สามารถขอขยายเวลาการศึกษาไดคร้ังละ ๑ ภาคการศึกษา  และใหขยาย
เวลาการศึกษาไดไมเกิน ๔ ภาคการศึกษา  หากขอขยายเวลาการศึกษาครบแลว            
แตยังไมสําเร็จการศึกษา  การขอขยายเวลาการศึกษาครั้งตอไปใหสภาสถาบันฯ พิจารณา
เปนรายๆ ไป ” 

 
 

มติ ๑.ที่ประชมุ ......./ 



มติ    ๑.  ที่ประชุมใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ ตอไป 
 ๒.  มอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และความเปนไป

ไดในการจัดทําหลักสูตรโดยไมตองลงทะเบียนเรียน  ในกรณีที่ศึกษาครบ
ตามหลักสูตรที่กําหนดและขอขยายเวลาการศึกษาครบแลว  โดยรอสอบ
วิทยานิพนธเทานั้น 

 
๔.๕  เรื่อง   ขอเสนอพิจารณากําหนดหลักเกณฑในการขออนุมัติใชเงินรายไดสะสม 

(เงินคงคลัง)  เพิ่มเติม 
 
 ตามที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ คร้ังที่ ๘ / ๒๕๔๘ มีมติเห็นชอบ
หลักเกณฑในการขออนุมัติใชเงินรายไดสะสม (เงินคงคลัง) แลว น้ัน   
 เน่ืองจากมีกรณีที่หนวยงานไดรับอนุมัติใหใชเงินคงคลังประจําปเรียบรอยแลว  
ปรากฎวาไมสามารถดําเนินงานตามกิจกรรมที่ไดขออนุมัติไดทันภายในปงบประมาณนั้นๆ  
เน่ืองจากมีผลกระทบทั้งจากปจจัยภายในและภายนอก  ในการนี้  กองแผนงาน สํานักงาน-
อธิการบดี   จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา
หลักเกณฑในการขออนุมัติใชเงินรายไดสะสม (เงินคงคลัง) เพ่ิมเติม ดังน้ี 

๑. ใหหนวยงานที่ไดรับการอนุมัติใหใชเงินคงคลัง  สามารถใชเงินคงคลัง         
น้ันไดตอไป  จนกวาจะเสร็จส้ินกิจกรรมที่ไดขออนุมัติไว  โดยไมตองนําเสนอสภาสถาบันฯ  
เพ่ือขออนุมัติใหม   
 ทั้งน้ี  หนวยงานนั้นๆ  จะตองดําเนินการปรับแผนการใชจายเงินคงคลัง  
เสนออธิการบดี  เพื่อพิจารณาอนุมัติกอน 

๒. กําหนดใหหลักเกณฑการขออนุมัติใชเงินคงคลังมีผลบังคับใช  ต้ังแตเดือน
กรกฎาคม ๒๕๔๘  เปนตนไป 

 
 
มติ   ที่ประชุมใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ ตอไป 

 
๔.๖  เรื่อง   ขอเสนอพิจารณาการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๔๘ (รอบ ๑๒ เดือน) 
 
 ดวยฝายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสถาบันเทคโนโลยี-
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  
เพ่ือโปรดพิจารณา  ดังนี้ 

๑. ใหความ ......./ 



๑. ใหความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๔๘ 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๒. กรณีที่รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ดังกลาว ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ และสภาสถาบันฯ เรียบรอยแลว          
ถามีตัวช้ีวัดบางตัวที่ตองการขอมูลเพิ่มเติม ซึ่งเปนผลดีตอคะแนน          
ที่จะไดรับ  น้ัน  ใหพิจารณามอบหมายใหฝายเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการของสถาบันฯ  ดําเนินการปรับปรุงขอมูลใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้น  โดยการนําเสนออธิการบดีใหความเห็นชอบกอนนําสงสํานักงาน 
ก.พ.ร. ภายในวันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๔๘   

 
 
มติ     ๑. ที่ประชุมใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ ตอไป 
 ๒.  มอบหนวยงานที่เกี่ยวของรวบรวมขอมูลสงให รองศาสตราจารย ดร.เสนห 
  เอกะวิภาต รองอธิการบดี ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘  ดังนี้ 

- กองบริการการศึกษา รวบรวมขอมูลจํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร 
  ในระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ 
- กองกิจการนักศึกษา  รวบรวมขอมูลจํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 
-  กองอาคารสถานที่  รวบรวมขอมูลมาตรการประหยัดพลังงาน 
 

๔.๗  เรื่อง   ขอเสนอพิจารณามาตรการการจัดซ้ือจัดจางและการติดตามผลการจัดซ้ือ
จัดจาง ดวยเงินรายไดสถาบันฯ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ 

 
 
 ดวยกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ-
ผูบริหารสถาบันฯ เพ่ือโปรดพิจารณา  ดังนี้ 

๑. ใหความเห็นชอบมาตรการในการจัดซ้ือจัดจางและการติดตามผลการจัดซ้ือ
จัดจางดวยเงินรายไดสถาบันฯ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙  เพื่อให           
ทุกหนวยงานไดทราบ และถือปฏิบัติตอไป 

๒. กรณีการอนุมัติใหใชมาตรการในการจัดซ้ือจัดจางและการติดตามผลการ
จัดซ้ือจัดจางดวยเงินรายไดสถาบันฯ  ในปงบประมาณถัดไป  ขอเสนอให
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ อนุมัติการใชมาตรการดังกลาวไดตอไป 

 
 
มติ  ๑. ที่ประชุมใหความเห็นชอบ 

๒. มอบงาน ......./ 
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