
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

คร้ังที่  ๑๑ / ๒๕๔๘ 
วันอังคารที่  ๘  พฤศจิกายน  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.ทวี    เทศเจริญ รองอธิการบดี กรรมการ 
๖. รศ.ดร.รัตติกร   วรากูลศิริพันธุ รองอธิการบดี กรรมการ 
๗. รศ.ศิริวัฒน   โพธิเวชกุล รองอธิการบดี กรรมการ 
๘. รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ   ขันเงิน รองอธิการบดี กรรมการ 
๙. รศ.ดร.ถวิล   พึ่งมา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 

๑๐. ผศ.นพปฎล   สุวัจนานนท คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
๑๑. ผศ.พีระวุฒิ   สุวรรณจันทร แทนคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   กรรมการ 
๑๒. อาจารย ดร.วัฒนชัย   พงษนาค คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   กรรมการ 
๑๓. รศ.ดร.ธรีวัฒน   มงคลอัศวรัตน คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
๑๔. รศ.ดร.บุญวัฒน   อัตชู คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๑๕. ผศ.ดร.จารุวัตร   เจริญสุข คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
๑๖. รศ.ดร.มนัส   สังวรศิลป ผูอํานวยการสํานักวิจัย- 
  และบริการคอมพิวเตอร กรรมการ 
๑๗. ผศ.กิติพงค   มะโน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
๑๘. รศ.ดร.อิทธิชัย  อรุณศรีแสงไชย ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
๑๙. นางวิภาพร  อินทรสุวรรณ ผูอํานวยการกองกลาง เลขานุการ 
 
กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม เน่ืองจากติดภารกิจราชการ 
๑. รศ.ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน รองอธิการบดี กรรมการ 
 

ผูเขารวมประชุม ........./ 



ผูเขารวมประชุม 
๑. อาจารยพิชิต   กิตตินนท ผูชวยอธิการบดี 
๒. อาจารยนาตยา   มนตรี ผูชวยอธิการบดี 
๓. รศ.สมศักดิ์   ธรรมเวชวิถี ผูชวยอธิการบดี  
๔. อาจารยกษมพงศ   พงษชมพร ผูชวยอธิการบดี 
๕. ผศ.รุงตะวัน   พนากุลชัยวิทย ผูชวยอธิการบดี 
๖. รศ.ดร.อภินันท   ธนชยานนท ผูชวยอธิการบดี 
๗. ผศ.ดร.จินดา   เจริญพรพาณิชย ผูชวยอธิการบดี 
๘. อาจารยพงศทิพย   อินทรแกว ประธานสภาคณาจารย 
๙. นางวรนี   อมรลักษณานนท หัวหนาสํานักงานอธิการบดี 
 
เจาหนาที่งานประชุม 
๑. นางสาวพิมพลออ   กรพิพัฒน 
๒. นายฉัตรชัย   คําภาพรพนัธุ 
๓. นางสาววรงคพร   บุญยมัย 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 

ประธานกรรมการกลาวเปดประชุม  และพิจารณาเรื่องตางๆ ตามวาระ  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 
 
๑.๑ เรื่อง กฐินพระราชทาน ประจําปพุทธศักราช ๒๕๔๘ 
 
 ตามที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ได รับ            
พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานผาพระกฐิน ใหนําไป
ถวายแดพระภิกษุสงฆที่จําพรรษา  ณ วัดสระแกว  อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว  
เม่ือวันศุกรที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๔๘ น้ัน    ในการนี้  สถาบันฯ ไดถวายจตุปจจัยไทยธรรม
โดยเสด็จพระราชกุศล เปนจํานวนเงิน  ๗๙๔,๕๒๔.๕๕  บาท  (เจ็ดแสนเกาหม่ืนส่ีพันหารอย
ยี่สิบสี่บาทหาสิบหาสตางค)  และจังหวัดสระแกวไดถวายจตุปจจัยสมทบเพิ่มอีกเปนจํานวน
เงิน ๕๕,๔๗๓.- บาท (หาหม่ืนหาพันส่ีรอยเจ็ดสิบสามบาทถวน)   รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน  
๘๔๙,๙๙๗.๕๕  บาท  (แปดแสนสี่หม่ืนเกาพนัเการอยเกาสิบเจ็ดบาทหาสิบหาสตางค) 

สําหรับป ........./ 



 
 สําหรับในปพุทธศักราช ๒๕๔๙  สถาบันฯ  เห็นสมควรขอพระราชทาน              
ผาพระกฐิน เพื่อนําถวายพระภิกษุสงฆที่จําพรรษา ณ วัดศาลาปูน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไดติดตอขอจองไวเรียบรอยแลว  ทั้งน้ี เปนไปตามมติ           
ที่ประ ชุมคณะกรรมการผูบ ริหารสถาบันฯ  ครั้ งที่  ๓  /  ๒๕๔๘  ซ่ึ ง มีมติ เห็นชอบ                    
ใหขอพระราชทาน  ผาพระกฐิน  ประจําป  ๒๕๔๘  เพื่ อ จัดถวาย  ณ  วัดศาลาปูน                    
จ.พระนครศรีอยุธยา ไวเปนลําดับแรกแตเน่ืองจากไดมีหนวยงานอื่นติดตอขอจองไวกอนแลว   
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ ตอไป 

 

๑.๒ เรื่อง การจัดต้ังมหาวิทยาลัยชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์
 
  
 ตามที่นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร)  เห็นชอบการจัดต้ัง
มหาวิทยาลัยชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  เม่ือครั้งเดินทางไปตรวจราชการที่ จังหวัดชุมพร              
โดยวัตถุประสงคเพ่ือยกฐานะและพัฒนาสถานศึกษา  โดยการหลอมรวมสถาบันอุดมศึกษา
ในจังหวัดชุมพรข้ึนเปนมหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสูการเปนศูนยการเรียนรู ทางดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ภาษา สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีทางการเกษตร ศูนยถายทอด
เทคโนโลยีสําหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และเปนแหลงบมเพาะสําหรับผูประกอบการ
ทางดานการเกษตร อุตสาหกรรม ทั้งในจังหวัดชุมพร และจังหวัดใกลเคียง  โดยมอบหมาย
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการตอไป 
 ในการนี้  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดจัดประชุมคณะทํางาน
พิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  ครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๘  
เม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘  ซ่ึงที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดต้ังมหาวิทยาลัยชุมพรเขตร-
อุดมศักดิ์  โดยวิธีการรวมสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยูในจังหวัดชุมพร  คือ  สถาบันเทคโนโลยี-
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  วิทยาเขตสารสนเทศชุมพร  และมหาวิทยาลัยแมโจ  
วิทยาเขตชุมพร  สวนการพิจารณาสถาบันอุดมศึกษาอื่นในจังหวัดชุมพร  ไดแก  วิทยาลัย-
พลศึกษา  และวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มอบใหจังหวัด
ชุมพรพิจารณาประสานการดําเนินการและจัดทําโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมพรเขตร- 
อุดมศักดิ์  เสนอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาดําเนินการตอไป  
 ประธานแจงที่ประชุมทราบวา  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชุมพร  
(พรรคประชาธิปตย) ไดจัดทํารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เรียบรอย
แลว  และอยูระหวางการนําเสนอเขาพิจารณาในสภาผูแทนราษฎรเพื่อใหความเห็นชอบ   

ซึ่งจังหวัด ........./ 



ซ่ึงจังหวัดชุมพร และราษฎรในจังหวัดชุมพร  มีความประสงคใหจัดต้ังมหาวิทยาลัยชุมพร-
เขตรอุดมศักดิ์โดยเร็ว และประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยดังกลาว
เชนเดียวกัน  โดยมอบ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.รุง แกวแดง)          
เปนผูดําเนินการในเรื่องดังกลาวตอไป ซ่ึงขณะนี้ รองศาสตราจารยเกรียงศักดิ์ สุวรรณโพธิ์ศรี  
รองอธิการบดี  กําลังศึกษาและติดตามการดําเนินงานดังกลาวอยางเรงดวนแลว   
 สําหรับรางพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร-
ลาดกระบัง  ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ  และเม่ือสรุปผลการ
พิจารณาเรียบรอยแลว  จะนําเผยแพรใหบุคลากรของสถาบันฯ ทราบตอไป 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

๑.๓ เรื่อง รายงานการเขาสัมมนาและฝกอบรมโครงการพัฒนาองคความรู             
ดานกฎหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน              
ของเจาหนาที่ 

 
 
 ดวย กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี  ขอเสนอรายงานสรุปสาระสําคัญจาก
การสัมมนาและฝกอบรม โครงการพัฒนาองคความรูดานกฎหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  เม่ือวันที่ ๘  กันยายน ๒๕๔๘ เวลา ๘.๓๐ – 

๑๖.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสถาบันฝกอบรม  สํานักงาน ก.พ. ดังน้ี 
๑. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๔๙  ได มีการ

ปรับเปลี่ยนการขออนุมัติงบประมาณรายจาย จากเดิม  ซ่ึงอนุมัติตาม 
“แผนงาน” เปน “แผนงบประมาณ” เพ่ือใหสอดคลองกับแผนการบริหาร

ราชการแผนดิน และการใช “ผลผลิต” เปนหนวยกํากับการใชจายแทน 

“งาน” เพ่ือใหสอดคลองกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม

ยุทธศาสตร 
๒. มอบอํานาจการบริหารงบประมาณรายจายใหสวนราชการเพิ่มเติม และใช

ระบบอิเล็กทรอนิกสเปนเคร่ืองมือในการจัดการงบประมาณเพื่อใหเกิด
ความสะดวกและรวดเร็วในการประมวลและรายงานผล  โดยกําหนด
ระเบียบวาดวย การบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหสวนราชการ         
ถือปฏิบัติ  ซ่ึงมีผลบังคับต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘  เปนตนไป 

๓. ใหผูบริหาร ........./ 



๓. ใหผูบริหารของทุกสวนราชการรวมรับผิดชอบ และดูแลการปฏิบัติและการ
ดําเนินงานในระบบ GFMIS ใหเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

โดยจะตองจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนการเบิกจาย ต้ังแตปงบประมาณ 
๒๕๔๙ เปนตนไป  โดยเปรียบเทียบรายจายจริงกับแผนการใชจาย และ
เปรียบเทียบแผนผลการปฏิบัติงานดวย 

๔. การเบิกจายเงินกันไวเบิกจายเหลื่อมป ใหเบิกจายตามโครงสรางรหัสเดิม 
๕. ใหเตรียมความพรอมในการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ ๒๕๔๙ และปตอๆ ไป อยางรวดเร็ว คลองตัว มีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับหลักการบริหารเงินสด (Cash Flow) และเริ่มดําเนินการ

จัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ ได ต้ังแตตนปงบประมาณ และผูกพัน
งบประมาณใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑  (ธันวาคม ๒๕๔๘) 

 

 จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพ่ือทราบ  และแจงทุก
หนวยงานทราบและถือปฏิบัติ  พรอมท้ังเรงรัดบุคลากรที่เกี่ยวของดําเนินงานและเบิก
จายเงินงบประมาณใหเปนไปตามแผน  หรือเร็วกวาแผนฯ ที่ไดกําหนดไวรวมกัน    
                
 มติ   ที่ประชุมรับทราบ และมอบผูบริหารทุกหนวยงานเรงรัดดําเนินการจัดซ้ือ / จัดจาง 

และผูกพันงบประมาณ ใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ (ธันวาคม ๒๕๔๘) 
  

๑.๔   เรื่อง   การดําเนินงาน “ ธนาคารสมอง ” 
 

สืบเน่ืองจากพระราชดํารัสในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถฯ            
เม่ือวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ เร่ือง “ ธนาคารสมอง ”  โดยเปนการนําผูเกษียณอายุราชการ  

ซ่ึงมีความรู ความสามารถ มาชวยงานเพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศ น้ัน 
 
ในการนี้  คณะรัฐมนตรีไดดําเนินการเพื่อสนองพระราชดํารัสดังกลาว              

โดยมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)  
ทําหนาที่เปนหนวยทะเบียนกลางธนาคารสมอง ต้ังแตปพุทธศักราช ๒๕๔๔ เปนตนมา         
เพ่ือเปนศูนยรวมผูทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุราชการแลว  และขณะนี้มีผูทรงคุณวุฒิสมัครเปน
วุฒิอาสาธนาคารสมองแลว จํานวน ๒,๖๗๕ คน 

 

เพ่ือใหการ ........./ 



 เพื่อใหการดําเนินงาน “ ธนาคารสมอง ”  บรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  สศช.   

ไดขอความอนุเคราะหสถาบันฯ  สงรายชื่อพรอมที่อยูของขาราชการที่ เกษียณอายุ                
ปพุทธศักราช ๒๕๔๘  ในสังกัด  เพ่ือ สศช. ไดดําเนินการเชิญข้ึนทะเบียนเปนวุฒิอาสา
ธนาคารสมองตอไป   
 

 มติ  ๑. ที่ประชุมรับทราบ   
  ๒. มอบกองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี  ดําเนินการจัดสงรายช่ือ

พรอมที่อยู ของขาราชการที่ เกษียณอายุ  ปพุทธศักราช  ๒๕๔๘               
ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(สศช.) ทราบโดยดวนตอไป 

 
๑.๕   เรื่อง   หลักเกณฑและวิธีดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 

การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
 
 
 ดวยสํานักงาน ก .พ.  แจงประกาศคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ               
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการกูเงินจากสวัสดิการภายในสวนราชการของสวนราชการอื่นหรือ
สถาบันการเงิน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การจัดสวัสดิการภายในสวน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  เพื่อทราบและเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป   
 
 มติ     ที่ประชุมรับทราบ 

 

๑.๖   เรื่อง   ขอความรวมมือจัดสวัสดิการโครงการคอมพิวเตอรแบบพกพาเพื่อครไูทย 
 
 
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) รวมกับ บริษัท เอเซอร (ประเทศไทย) จํากัด และธนาคารกรุงศรี-
อยุธยา จํากัด  จัดโครงการคอมพิวเตอรแบบพกพาแกครู อาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา  เพ่ือเปนการเสริมสรางและพัฒนาดานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรูใหบุคลากร 
โดยสนับสนุนใหมีคอมพิวเตอรในราคายอมเยา มีคุณภาพและได รับการบริการที่ดี                 
มีรายละเอียดพอสังเขป ดังน้ี 

๑. คอมพิวเตอรพกพารุน : Acer aspire 3003 NWLCi 

๒. ราคา  ๒๘,๘๘๐.- บาท  (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

๓. ผอนชําระ ........./ 



๓. ผอนชําระ  ๔  ป  เดือนละ  ๗๖๑.- บาท 
๔. คุณสมบัติ  ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา  ใหสิทธิทานละ  ๑  เครื่อง 
๕. ระยะเวลาโครงการ รุนที่ ๑  วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘   

๖. เขารวมโครงการไดที่ www.kboshop.com 
 

ในการนี้ สกสค. จึงขอความรวมมือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร-
ลาดกระบัง  รวมจัดสวัสดิการพรอมประชาสัมพันธโครงการดังกลาวดวยตอไป 
 
 มติ     ที่ประชุมรับทราบ 

 

๑.๗   เรื่อง   แจงเปลี่ยนวันเสด็จฯ แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตร 
 
 
 ด ว ยสํ า นั ก ร าช เ ลข าธิ ก า ร  แจ ง ว า สม เด็ จพ ร ะ เทพ รัตนร าชสุ ด า ฯ                  
สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนวันเสด็จฯ แทนพระองคไป
พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา-
ธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  และสถาบันเทคโนโลยี-         
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ประจําปการศึกษา ๒๕๔๗  จากเดิมในวันพฤหัสบดีที่ ๘              
และวันศุกรที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘  เปนวันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ ในชวงเชา  และวัน
พฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ ทั้งชวงเชาและชวงบาย  (สวนสถานที่คงเดิม)   
 
 มติ     ที่ประชุมรับทราบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ ตอไป 

 

๑.๘   เรื่อง   รถโดยสารบริการรับ – สง  ภายในสถาบันฯ 
 
 

ดวยสถาบันฯ  ไดจัดรถโดยสารบริการรับ – สง  เพ่ือเปนสวัสดิการสําหรับ

บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันฯ  แลว  ดังนี้ 
๑.  เสนทางเดินรถ คือ พระจอมเกลาลาดกระบัง - ตลาดหัวตะเข  
๒.  อัตราคาโดยสาร 

-  รถตู            ราคา  ๗.-  บาท 
-  รถสองแถว   ราคา   ๕.-  บาท 

  
 มติ     ที่ประชุมรับทราบ 

๑.๙ เรื่อง ........./ 

http://www.kboshop.com/


๑.๙   เรื่อง   คาตอบแทนประจําตําแหนงดานการบริหารและดานวิชาการ 
 
 

สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๔๘  
วันอังคารที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๔๘  เร่ือง  คาตอบแทนประจําตําแหนงดานการบริหารและ
ดานวิชาการ  ซ่ึงสถาบันฯ ไดดําเนินการวางฎีกาขอเบิก - จายเงินไปท่ีกรมบัญชีกลาง น้ัน   
ขณะน้ี  กรมบัญชีกลางไดอนุมัติและโอนคาตอบแทนเขาบัญชีใหเรียบรอยแลวต้ังแตเดือน
ตุลาคม ๒๕๔๘  ยกเวนกรณีผูดํารงตําแหนงรองคณบดี / รองผูอํานวยการสํานัก ที่มีจํานวน
เกินตามที่กฎหมายกําหนด (เกิน ๓ ทาน)  ซ่ึงจะเบิก – จายคาตอบแทนจากเงินรายได         

ของสถาบันฯ น้ัน  จะดําเนินการโอนคาตอบแทนเขาบัญชีใหในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๘ 
โดยยอนหลังใหต้ังแตเดือนตุลาคม ๒๕๔๘ เปนตนไป 
  
 มติ     ที่ประชุมรับทราบ 

 

๑.๑๐   เรื่อง   การจัดประชุมรวมกันระหวางสภาสถาบันฯ และคณะผูบริหารของสถาบันฯ 
 

  
 สืบเน่ืองจากการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๔๘  เม่ือวันพุธที่  ๑๙  
ตุลาคม  ๒๕๔๘  ไดมีมติเห็นชอบใหจัดประชุมรวมกันระหวางสภาสถาบันฯ และคณะ
ผูบริหารของสถาบันฯ เพื่อกําหนดนโยบายในการจัดทําแผนพัฒนาสถาบันฯ ฉบับที่ ๑๐ 
(พ.ศ. ๒๕๕๐ – พ.ศ. ๒๕๖๐) ดังน้ี 

- ประชุมสภาสถาบันฯ   ในวันที่ ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๔๘   
- ประชุมเพ่ือกําหนดนโยบายในการจัดทําแผนพัฒนาสถาบันฯ ฉบับที่ ๑๐  
 (พ.ศ. ๒๕๕๐ – พ.ศ. ๒๕๖๐)  ในวันที่ ๑๗  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

โดยจะเปนการประชุมสัมมนานอกสถานที่  สําหรับรายละเอียดกําหนดการและสถานที่
จะแจงใหทราบตอไป 
  
 มติ     ที่ประชุมรับทราบ 

 

๑.๑๑   เรื่อง   แจงกําหนดการงานเลี้ยงสังสรรค  การเยี่ยมชมสถานที่  และรับฟงการ
บรรยายผลกระทบจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 
  

- รวมงาน ........./ 



-  รวมงานเลี้ยงพบปะสังสรรคและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวาง
หนวยงานภายในเขตลาดกระบัง อาทิ สมาชิกสภาเขตลาดกระบัง 
สํานักงานเขตลาดกระบัง นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ชุมชน
ลาดกระบัง และสถาบันฯ  ในวันพุธที่  ๙  พฤศจิกายน ๒๕๔๘  เวลา 
๑๘.๐๐ น.  ณ  โรงแรมแกรนดอินคํา  

-  รวมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก คุณสมชัย  สวัสดีผล กรรมการ     

สภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ   ในโอกาสไดรับตําแหนงผูอํานวยการ-     
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  
เวลา  ๑๗.๐๐  น.  ณ  โรงแรมอิมพีเรียล ควีน ปารค 

- เยี่ยมชมทาอากาศยานสุวรรณภูมิรวมกับสภาสถาบันฯ  ในวันพุธที่ ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๘  เวลา ๑๐.๐๐ น.  และแจงความประสงคการเขา
เยี่ยมชมทาอากาศยานฯ ไดที่กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

- รวมฟงการบรรยายเกี่ยวกับผลกระทบจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

โดย นายสมชัย  สวัสดีผล  กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ  
(ผู อํ านวยการท าอากาศยานสุ วรรณภูมิ )   ใน วันจันทรที่  ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญสถาบันฯ 

  
 มติ     ที่ประชุมรับทราบ 

 

๑.๑๒   เรื่อง   แจงเลื่อนวันจัดงานปใหม ประจําปพุทธศักราช ๒๕๔๙ 

 

 ขอเลื่อนกําหนดการจัดงานเนื่องในโอกาสขึ้นปใหม ประจําปพุทธศักราช ๒๕๔๙  
จากเดิมวันศุกรที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘  เปนวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
  
 มติ     ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ-
ผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๔๘  เมื่อวันอังคารที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๔๘ 

 

มติ รับรอง ........./ 



 มติ    รับรองรายงานการประชุม  โดยใหแกไข  ดังนี้    

- หนา ๙  ขอ ๗  ใหแกไข “ รศ.รอ.ดร.วีระเชษฐ ” เปน “ รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ ”  
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม   
 

๓.๑   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณาขั้นตอนและระยะเวลาในการนําเสนอหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี   

 
 

สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ คร้ังที่ ๖ / ๒๕๔๘            
และครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๔๘ มีมติ มอบรองศาสตราจารย รอยเอก ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน              
รองอธิการบดี  พิจารณาลดขั้นตอนและระยะเวลาในการนําเสนอหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
ใหแลวเสร็จภายในไมเกิน ๔ เดือน แลวนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ 
ตอไป น้ัน   ในการนี้   ไดดําเนินการพิจารณาในเรื่องดังกลาว  โดยผานความเห็นชอบจาก  
ที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ คร้ังที่ ๑๐ / ๒๕๔๘  เม่ือวันอังคารที่  ๑๑  
ตุลาคม  ๒๕๔๘ เรียบรอยแลว กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี  จึงขอเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพ่ือโปรดพิจารณา  

๑. ข้ันตอนการเสนอหลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง (กรณีกระทบกระเทือน
โครงสราง ระดับปริญญาตรี 

๒. ข้ันตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุง (กรณีไมกระทบกระเทือนโครงสราง) 
ระดับปริญญาตรี 

๓. การแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรใหม หลักสูตรปรับปรุง (กรณี
กระเทือนโครงสราง) ระดับปริญญาตรี 

๔. การแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรแกไขปรับปรุงระดับปริญญาตรี 
ในกรณีการแกไขปรับปรุงไมกระทบกระเทือนโครงสรางหลักสูตร 

 
 มติ    ๑.  ที่ประชุมใหความเห็นชอบ และใหนําขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตร              

ที่นําเสนอไปใชปฏิบัติไดทันที  ดังนี้ 
๑.๑ ใหปรับข้ันตอนการพิจารณาหลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง กรณี

กระทบกระเทือนโครงสราง  จากขั้นตอนที่ ๐ – ๗ เปน ๑ - ๘  

ข้ันตอน และกรณีไมกระทบกระเทือนโครงสราง จากขั้นตอนที่ ๐ – ๕ 

เปน ๑ – ๖ ข้ันตอน 

๑.๒ กรณี ........./ 



๑.๒  กรณีคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรใหแกไขปรับปรุงหลักสูตร             
ใหดําเนินการ ดังน้ี 
- เม่ือดําเนินการแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามมติคณะกรรมการ

พิจารณาหลักสูตรเรียบรอยแลว  ใหนําเสนอรางหลักสูตรดังกลาว
ต้ังแตข้ันตอนที่ ๑ ตามลําดับ  

- ใหมีมติมอบผูแทนจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  เปนผูดูแลการ
แกไขปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการฯ  
แลวจัดทําเปนบันทึกเวียนแจงใหคณะกรรมการฯ รับทราบตอไป  

๑.๓ ใหพิจารณาหลักสูตรตามขั้นตอนที่นําเสนอ ใหแลวเสร็จภายใน            
๔ - ๖  เดือน  โดยมีเง่ือนไขดังน้ี 
- กรณีผานการพิจารณาใหความเห็นชอบโดยไมมีการแกไขปรับปรุง 

ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน  ๔  เดือน 
- กรณีคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรมีการแกไขปรับปรุงหลักสูตร  

ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน  ๖  เดือน 
๒. มอบรองศาสตราจารยธีรมน  ไวโรจนกิจ  รองอธิการบดี  พิจารณาเรื่อง

การเปดหลักสูตรใหมที่ไมไดบรรจุไวในแผน  เพ่ือใหทันกับความตองการ
ในสภาวการณปจจุบัน  โดยใหพิจารณากําหนดกรอบระยะเวลาในการ
นําเสนอหลักสูตรใหม  เพื่อสภาสถาบันฯ พิจารณาอนุมัติใหบรรจุไวในแผน               
ไดมากกวาปละ ๑ ครั้ง  หรือใหดําเนินการปรับแผนไดตามความจําเปน 

๓. มอบรองศาสตราจารย รอยเอก ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน รองอธิการบดี         
ทําบันทึกเวียนแจงใหผูเกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน    
ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่ ไ ม มี วิ ช า สื บ เ น่ื อ ง                    
ไมกระทบกระเทือนวิชากอน - หลัง ใหดําเนินการไดตามความจําเปนไม
ตองนําเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร  เชน  
การสลับวิชาที่อยูในหลักสูตร โดยเปนการสลับการเรียนการสอนจากภาค
การศึกษาที่ ๑ เปนภาคการศึกษาที่ ๒ เปนตน  

 

ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
 
๔.๑   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณาขั้นตอนในการนําเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ดวยบัณฑติ ........./ 



 ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําขั้นตอนในการนําเสนอหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  ซ่ึงผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย          
คร้ังที่ ๓ / ๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๔๘  เรียบรอยแลว  จึงขอเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพ่ือโปรดพิจารณาขั้นตอนการนําเสนอหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา   
 
 มติ    ที่ประชุมใหความเห็นชอบ และใหนําขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตร              

ที่นําเสนอไปใชปฏิบัติไดทันที  ดังนี้ 
๑ .   กรณีคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรใหแก ไขปรับปรุงหลักสูตร             

ใหดําเนินการ ดังน้ี 
- เม่ือดําเนินการแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามมติคณะกรรมการพิจารณา

หลักสูตรเรียบรอยแลว  ใหนําเสนอรางหลักสูตรดังกลาวตั้งแตข้ันตอน
ที่ ๑  ตามลําดับ  

- ใหมีมติมอบผูแทนจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  เปนผูดูแลการแกไข
ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการฯ  แลวจัดทําเปน
บันทึกเวียนแจงใหคณะกรรมการฯ รับทราบตอไป  

๒. ใหพิจารณาหลักสูตรตามขั้นตอนที่นําเสนอ ใหแลวเสร็จภายใน ๔ - ๖  
เดือน  โดยมีเง่ือนไขดังน้ี 

- กรณีผานการพิจารณาใหความเห็นชอบโดยไมมีการแกไขปรับปรุง              
ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน  ๔  เดือน 

- กรณีคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรมีการแกไขปรับปรุงหลักสูตร   
ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน  ๖  เดือน 

 
๔.๒ เรื่อง  ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
 
 
 ดวย คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เสนอขอความ
เห็นชอบหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร  ดังนี้ 
 -  คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน ๑ หลักสูตร 

• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘) 

 

 

- คณะเทคโนโลยี ........./ 



 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จํานวน ๒ หลักสูตร 
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทาง

การเกษตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๘) 
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘) 

ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรไดดําเนินการเรียบรอยแลว ปรากฎวาหลักสูตรดังกลาว 
มีเน้ือหาและโครงสรางเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการที่กําหนดไว  เห็นสมควร
อนุมัติใหใชหลักสูตรดังกลาวเพื่อการเรียนการสอนได  และกองบริการการศึกษาได
ตรวจสอบแลว 
 
 มติ    ที่ประชุมใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ ตอไป 
 
๔.๓ เรื่อง  ขอความเห็นชอบรางหลักสูตรและแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิ 
 
 
 ดวยคณะวิศวกรรมศาสตร และคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ขอความเห็นชอบ
รางหลักสูตร และแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
จํานวน  ๔ หลักสูตร เพ่ือที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ โปรดพิจารณา ดังน้ี  
 
คณะวิศวกรรมศาสตร   จํานวน  ๑  หลักสูตร 
 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม   

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘)    
 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   จํานวน  ๓  หลักสูตร 
 
-   หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการศึกษาการออกแบบ (หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๔๘)    
- หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาครุศาสตรวิศวกรรม   
 (หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๔๘)     
-  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาสภาพแวดลอมภายใน  

(หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๔๘)   
 

หลักสูตรดังกลาว  ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ  และกองบริการ
การศึกษา  ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว   
 

มติ ๑. ที่ประชุม ........./ 



 
 มติ    ๑.  ที่ประชุมใหความเห็นชอบรางหลักสูตรตามที่เสนอ   
  ๒.  ใหแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนกรรมการพิจารณาหลักสูตร 

ดังน้ี   
-   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘)    
๑. รศ.ธีรศิลป   ทุมวิภาต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

๒. ผศ.ดร.นิพนธ  เจริญกิจการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
๓. นายมงคล   จันทรชูเกียรติ โรงกลั่นนํ้ามัน บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
    สํารอง 
๔. ดร.สุธี   ผูเจริญชนะชัย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส- 
   และคอมพิวเตอรแหงชาติ 
๕. นายโกวิท  บุณยพุกกณะ บริษัท  วิศววุธ  จํากัด 

 
-   หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการศึกษาการออกแบบ  
 (หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๔๘)    

๑. รศ.ดร.ศักดิ์   กองสุวรรณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี 

๒. ผศ.ดร.ปานเพชร   ชินินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 

๓. รศ.สุชาติ  ศิริสุขไพบูลย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 สํารอง 
๔. รศ.ประศาสน   คุณะดิลก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

๕. รศ.นพคุณ   นิศามณี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 

- หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาครุศาสตรวิศวกรรม  
(หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๔๘)     
๑. รศ.ดร.ศักดิ์  กองสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๒. ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

๓. รศ.จีระศักดิ์  ชาญวุฒิธรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 สํารอง 
๔. รศ.ดร.ไพบูลย  เกียรติโกมล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๕. รศ.สุชาติ  ศิริสุขไพบูลย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 

- หลักสตูร ........./ 



-  หลักสูตรค รุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต   สาขาวิชาการศึกษา -
สภาพแวดลอมภายใน  (หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๔๘)   
๑. รศ.ดร.ศักดิ์  กองสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๒. ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

๓. รศ.สุชาติ  ศิริสุขไพบูลย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สํารอง 
๔. รศ.ประศาสน   คุณะดิลก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

๕. รศ.นพคุณ   นิศามณี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

  ๓.  มอบคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  พิจารณาแกไขช่ือแขนงวิชาตางๆ           
ของคณะใหมีความหมายชัดเจน โดยระบุใหตรงกับหลักสูตรที่สอน เชน 
ครุศาสตรวิศวกรรมโทรคมนาคม เปนตน  เนื่องจากบางแขนงวิชามีช่ือ
ตรงกับคณะอื่นๆ  ซ่ึงอาจกอใหเกิดความสับสนกับบุคคลภายนอกได  

 
๔.๔   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณาแกไขปญหาการลงทะเบียนเรียนดวยระบบ Internet 

 
 
ดวยสถาบันฯ  ไดมีกําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนประจําภาคการศึกษา 

ที่ ๒ / ๒๕๔๘ ดวยระบบ Internet  ไดต้ังแตวันที่  ๒๒ – ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๔๘  แตเน่ืองจาก

ในวันศุกรที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซ่ึงเปนวันลงทะเบียนเรียนวันสุดทาย มีนักศึกษาจํานวน
หน่ึงไมสามารถลงทะเบียนเรียนผานระบบ Internet ได  จึงไดรองเรียนผานทาง Website 

ของสถาบันฯ  เพื่อใหสถาบันฯ พิจารณาแกไขปญหาดังกลาว น้ัน 
ในการนี้  สํานักทะเบียนและประมวลผล  ขอเสนอปญหาของนักศึกษาตามที่ได

รองเรียนผาน Website ของสถาบันฯ ดังน้ี 

๑. นักศึกษาไมสามารถลงทะเบียนได  เน่ืองจากระบบลงทะเบียนขัดของ  
และมักเกิดขึ้นทุกครั้งในชวงเวลาการลงทะเบียน 

๒. นักศึกษามีความเขาใจวาสถาบันฯ ดําเนินการใหระบบการลงทะเบียนทาง 
Internet ขัดของ  เพราะตองการเงินคาปรับการลงทะเบียนเรียนลาชา 

จํานวน ๓๐๐.- บาท 
๓. เน่ืองจากการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป  นักศึกษาตองรอผล

การสอบของภาคการศึกษาที่ผานมา  ซ่ึงการประกาศผลการสอบทาง 
Internet จะอยูในชวงเวลาเดียวกับการลงทะเบียน จึงมีผูเขามาใชระบบ

ดังกลาวเปนจํานวนมาก จึงอาจเปนผลใหระบบ Internet เกิดการขัดของ 

สําหรับ ........./ 



สําหรับการแกไขปญหาในเบื้องตน  อธิการบดี  ไดสั่งการใหขยายเวลาการ
ลงทะเบียนเรียน ถึงวันศุกรที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘  โดยไมตองชําระคาปรับการลงทะเบียน
เรียนลาชา  และสํานักทะเบียนและประมวลผลไดประกาศใหรับทราบโดยทั่วกันแลว 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบัน 
เพ่ือโปรดพิจารณาแนวทางการแกไขการลงทะเบียนเรียนดวยระบบ  Internet  ตอไป  
 
 มติ    ๑.   มอบผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอรดําเนินการ ดังน้ี 

-  นําเรื่องกลับไปพิจารณาแนวทางการแกไขปญหาระบบการลงทะเบียนเรียน               
   ในระยะยาว  
-  รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามโครงการ สรางพื้นฐานทาง

ฮารดแวร และซอฟทแวรสําหรับ E – University 
แลวนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ในการประชุมครั้งตอไป 

๒.  ใหทุกหนวยงานรวมกันพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยหนวยงาน
ใดมีความตองการนําระบบสารสนเทศไปใชในการทํางาน และใน
หนวยงานนั้นมีศักยภาพในการพัฒนาระบบดังกลาวได  และสามารถ
รองรับการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแลวใหมอบ
สํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร เปนฐานขอมูลกลางในการใหบริการกับ
หนวยงานภายในสถาบันฯ ตอไป  

 
๔.๕   เรื่อง   ขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ 
 

 
 ดวยกองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี  และสํานักงานสารนิเทศและ
ประชาสัมพันธ  เสนอขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ  จํานวน  ๒  ระเบียบ  ดังนี้ 
 
๑.  ระเบียบสถาบันฯ วาดวย  การจายเงินรายไดเปนคาจางพิมพเอกสาร พ.ศ. .......... 
 
 เน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ คร้ังที่ ๙ / ๒๕๔๘               
เม่ือวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๘  มีมติเห็นชอบใหจัดทําระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงิน
รายไดเปนคาจางพิมพเอกสาร พ.ศ. .......... โดยไมตองผานองคการคาคุรุสภา น้ัน ในการนี้  
กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี  ไดดําเนินการเรียบรอยแลว  จึงเสนอขอความ
เห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ วาดวย  การจายเงินรายไดเปนคาจางพิมพเอกสาร 
พ.ศ. ..........               
 

มติ ๑.ที่ประชมุ ........./ 



 มติ   ๑. ที่ประชุมใหความเห็นชอบ  โดยมีขอแกไข ดังน้ี 

   -  ขอ ๕ (๑)  ใหแกไข คําวา  “ และ ”  เปน  “ หรือ ” 

  ๒. นําเสนอสภาสถาบันฯ  ตอไป 
  ๓. มอบงานโรงพิมพ  กองกลาง  ดําเนินการ ดังน้ี  
   -  จัดทําสรุปประเภทงานพิมพที่โรงพิมพสามารถดําเนินการได   
   -  จัดทําสรุปตนทุนตอหนวยของคาใชจายในการจัดพิมพงาน 
   แลวเวียนแจงใหทุกหนวยงานทราบและถือปฏิบัติเปนหลักเกณฑเดียวกันตอไป 
   
๒.  ระเบียบสถาบันฯ วาดวย  กองทุนประชาสัมพันธพระจอมเกลาลาดกระบัง พ.ศ. ....... 

 

 เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและเปนแนวทางปฏิบัติ  ในการนําเงินรายไดทั้งจาก
ภายในและภายนอกสถาบันฯ  ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการสนับสนุนการผลิตส่ือตางๆ              
เพ่ือเผยแพรช่ือเสียง ผลงาน และกิจกรรมตางๆ ของสถาบันฯ  และสามารถตรวจสอบได   
สํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ  จึงเสนอขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ            
วาดวย กองทุนประชาสัมพันธพระจอมเกลาลาดกระบัง พ.ศ. .........  
 ในการนี้  ประธานแจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเผยแพรผลงานของสถาบันฯ 
ผานสถานีโทรทัศนชอง ๑๑ ซ่ึงจะเริ่มเผยแพรต้ังแตวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ น้ัน             
ใหผูบริหารทุกหนวยงานประสานกับผูชวยศาสตราจารย รุงตะวัน  พนากุลชัยวิทย                 
ผูชวยอธิการบดี  เกี่ยวกับกําหนดการและเรื่องที่ตองจัดเตรียมไวสําหรับดําเนินการถายทํา
ผลงานวิจัยของสถาบันฯ โดยสถานีโทรทัศน ชอง ๑๑  โดยเร็วตอไป 
 
 มติ   ๑. ที่ประชุมใหความเห็นชอบ  โดยมีขอแกไข ดังน้ี 

   -   ขอ ๕ (๒)  ใหแกไขขอความ “ ที่ไดรับจากบริษัท บีลิงค มีเดีย จํากัด ” 

เปน “ ที่ไดรับจากผูที่เขามาดําเนินการในกิจการโทรทัศน

วงจรปดในสถาบันฯ ” 

   - ขอ ๗  (๔) ใหแกไขขอความ “จํานวนไมเกิน ๒ คน” เปน “หนวยงานละ ๑ คน” 

   - ขอ ๘  ใหแกไขความตาม (๓)  ดังนี้ 
 -  ใหคณะกรรมการฯ  เปนผูตรวจสอบ ประเมิน 
 -  ใหบุคลากรของสํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธเปนผูจัดทํา

รายงานตางๆ เพ่ือเสนอสภาสถาบันฯ ทราบทุกสิ้นปงบประมาณ 
  ๒. นําเสนอสภาสถาบันฯ  ตอไป 

๔.๖ เรื่อง ขอเสนอ ........./ 



๔.๖   เรื่อง   ขอเสนอความเห็นชอบวางขอบังคับสถาบันฯ 

 

สืบเน่ืองจากที่ประชุมสภาสถาบันฯ  ครั้งที่ ๕ / ๒๕๔๘  และครั้งที่ ๖ / ๒๕๔๘  
ไดมีมติ ดังน้ี   

“……ใหสถาบันฯ จัดระบบตรวจสอบการลงทะเบียนที่แนนอน และมีการ

ประกาศใหนักศึกษาที่ยังมิไดลงทะเบียนทราบลวงหนา กอนวันประกาศการพนสภาพ” และ   

“.....ใหสถาบันฯ พิจารณาแกไขขอบังคับของสถาบันฯ ที่เกี่ยวของกับการ

ลงโทษนักศึกษาที่ดื่มสุรา หรือของมึนเมาในสถาบันฯ เชน ใหมีการระบุการลงโทษ            
สถานหนัก  เม่ือนักศึกษามีการดื่มสุราหรือของมึนเมาจนครองสติไมอยู ”   

ในการนี้  สํานักทะเบียนและประมวลผล  ไดพิจารณาดําเนินการแลว  
เห็นสมควรใหยกเลิก ขอบังคับสถาบันฯ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
โดยดําเนินการจัดทํา รางระเบียบสถาบันฯ ข้ึนใหม  เพื่อใหมีความสมบูรณ ชัดเจน และมี
แนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมตอไป   สํานักทะเบียนและประมวลผล  จึงเสนอขอความ
เห็นชอบวางขอบังคับสถาบันฯ  วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .......  และกองการ
เจาหนาที่ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว  

 

 มติ   มอบคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณาทบทวนขอบังคับสถาบันฯ          
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .......   ตามที่สํานักทะเบียนและ
ประมวลผลนําเสนอ  แลวนําสรุปขอเสนอแนะหรือประเด็นสําคัญตางๆ กลับมา
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ในคร้ังตอไป 

 

๔.๗   เรื่อง   ขอความเห็นชอบโครงการจัดต้ังสํานักงานตรวจสอบภายใน 
 

ตามที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลข า ราชการพลเรื อน                    
ในสถาบันอุดมศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง คร้ังที่ ๕ / 
๒๕๔๘  เม่ือวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘  มีมติใหงานตรวจสอบภายในจัดทําเอกสาร
รายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงโครงสรางและระบบการทํางานเพื่อเพิ่มคุณภาพ             
และประสิทธิภาพในการรองรับบทบาทและภารกิจที่ตองปฏิบัติและเปนหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่ไมใช “งาน” ทั้งน้ี ใหมีหนาที่ในการรายงานผลการตรวจสอบตออธิการบดี            

และสภาสถาบันฯ ดวย  โดยเสนอตอสถาบันฯ  เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ 
ตอไป  และเม่ือไดรับความเห็นชอบแลว ใหเสนอขอกําหนดตําแหนงหัวหนาหนวยงาน

ดังกลาว ........./ 



ดังกลาวเปนระดับ ๗ – ๘ สําหรับการแตงต้ังใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ม.         

ไดกําหนดไว น้ัน 
ในการนี้  งานตรวจสอบภายใน  เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดต้ัง

สํานักงานตรวจสอบภายใน  โดยเปนการปรับปรุงโครงสรางการบริหาร การแบงสวนราชการ               
เพ่ือรองรับบทบาท ภารกิจที่ตองปฏิบัติและสงเสริมใหองคกรมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี               
มีการบริหารงานโปรงใส ตรวจสอบได โดยไดเปรียบเทียบแนวทางการปฏิบัติการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เพื่อประกอบการพิจารณาดังกลาว  
 

 มติ   ๑.  ที่ประชุมใหความเห็นชอบ  โดยปรับโครงสรางใหสํานักงานตรวจสอบ
ภายในอยูภายใตสังกัดของคณะกรรมการตรวจสอบ  และรายงานโดยตรง
ตอสภาสถาบันฯ 

  ๒. นําเสนอสภาสถาบันฯ ตอไป 
   

๔.๘   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณามาตรการติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา-          
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

ดวยกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี  ไดจัดทํามาตรการติดตามเรงรัดการใช
จายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ของสถาบันฯ  เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕๔๙  หรือแลวเสร็จกอนที่กําหนดไวในแผนฯ ดังกลาวตอไป   จึงขอเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

๑. อนุมัติมาตรการติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒. มอบทุกหนวยงานเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามมาตรการ
และแผนการใชจ ายงบประมาณ  แผนการจัด ซ้ือ จัดจาง  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และหรือเร็วกวาแผนดังกลาว 

 

มติ   ที่ประชุมอนุมัติมาตรการติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๔๙  และใหทุกหนวยงานเรง รัดการเบิกจาย

งบประมาณ ........./ 



งบประมาณใหเปนไปตามมาตรการและแผนการใชจายงบประมาณ แผนการ
จัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และหรือเร็วกวาแผน 

 

๔.๙   เรื่อง   ขอความเห็นชอบการปรับแผนฯ เพื่อรองรับการจัดทํางบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 ดวยกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี  ขอความเห็นชอบการปรับแผนการรับ
นักศึกษาตามหลักสูตรที่บรรจุอยูในแผนฯ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔                 

 
มติ   ที่ประชุมใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ ตอไป 

 

๔.๑๐   เรื่อง   ขอความเห็นชอบประกาศสถาบันฯ 
 

 
 ดวยกองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี  เสนอขอความเห็นชอบประกาศ
สถาบันฯ  จํานวน  ๓  ประกาศ  ดังนี้ 
 
๑.  ประกาศสถาบันฯ เรื่อง อัตราคาตอบแทนนักศึกษาชวยปฏิบัติงาน 
 
 มติ   ๑. ที่ประชุมใหความเห็นชอบ  โดยมีขอแกไข ดังน้ี 

   -   ขอ ๔. ใหแกไขขอความ  “ ในอัตราวันละ ๒๐๐ บาทตอคน ” เปน                

                 “ ในอัตราวันละไมเกิน ๒๐๐ บาทตอคน ” 

๒.  นําเสนอสภาสถาบันฯ ตอไป 
 
 
๒.  ประกาศสถาบันฯ  เรื่อง อัตราคาใชจายในการเลี้ยงรับรอง และเอกสารที่ใชในการ

เบิกจายการเลี้ยงรับรอง 
 
 มติ   ที่ประชุมใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ ตอไป 
 
 
๓.  ประกาศสถาบันฯ เรื่อง อัตราคาใชจายในการจัดประชุมภายในประเทศ 
 
 มติ   ๑. ที่ประชุมใหความเห็นชอบ  โดยมีขอแกไข ดังน้ี 

   -   ขอ ๒ (๖)  (๖.๑) และ (๖.๒) ใหแกไขขอความ ดังน้ี 

“ ในอัตรา  ........./ 



 “ ในอัตราไมเกิน ๒,๐๐๐ บาทตอหอง ” เปน “ ในอัตราไมเกิน ๒,๐๐๐ 

บาทตอหองตอวัน ”    

๒. นําเสนอสภาสถาบันฯ ตอไป 
 

๔.๑๑  เรื่อง  ขอเสนอพิจารณาการเลื่อนวันสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๔๘ 
 

 
 ดวยสํานักทดสอบกลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ขอให
มหาวิทยาลัย / สถาบัน  พิจารณาเลื่อนวันสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๔๘  ไมใหตรง
กับวันสอบ O-NET และ A-NET  เพื่อเปนการใหสิทธิ์แกนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูใน

มหาวิทยาลัย / สถาบัน  ซ่ึงตองการสมัครเขามหาวิทยาลัยแหงใหม  และเพื่อเปนการลด
ปญหาการรองเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นไดตอไป   
 กําหนดการสอบประจําภาค ๒ / ๒๕๔๘ ของสถาบันฯ และกําหนดการสอบ  
O-NET และ A-NET  มีดังน้ี 
 
ระยะเวลาการสอบปลายภาค 
๒ /๒๕๔๘  ซ่ึ งประกาศใน
ปฏิทินการศึกษา ประจําป
การศึกษา ๒๕๔๘ 

กําหนดการทดสอบ 
O - NET 

กําหนดการทดสอบ 
A - NET 

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ – ๑๐ 

มีนาคม ๒๕๔๙ 

วันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ 

๒๕๔๙ 

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ถึง ๑ 
มีนาคม ๒๕๔๙ 

 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร-
สถาบันฯ เพ่ือโปรดพิจารณาการเลื่อนกําหนดการสอบปลายภาคดังกลาว  เพ่ือหนวยงานที่
เกี่ยวของไดดําเนินการตอไป 

 
มติ   ๑.   มอบคณบดีทุกคณะ  นําเรื่องกลับไปปรึกษาหารือกันภายในคณะ            

โดยพิจารณาความเหมาะสมในการเลื่ อนกําหนดวันสอบปลาย            
ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๔๘  เฉพาะนักศึกษาชั้น ปที่ ๑ เทานั้น 

 ๒. มอบรองศาสตราจารยทวี  เทศเจริญ  รองอธิการบดี  จัดทําสรุปรายช่ือ
นักศึกษาสถาบันฯ และวัน เวลา ที่เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาแกไขกรณีกําหนดการแขงขันกีฬาตรงกับวันสอบกลางภาค
การศึกษาที่ ๒ / ๒๕๔๘ 

๓. ใหนําเสนอ ........./ 



 ๓. ใหนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพื่อพิจารณาในครั้ง
ตอไป 

  

๔.๑๒  เรื่อง  การจัดทําปฏิทินการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๔๙ 

 

 ดวยผู อํ านวยการสํ า นักทะเบียนและประมวลผล  ขอเสนอที่ประ ชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  พิจารณาใหทุกคณะไดเรงรัดการสงผลการศึกษาของ
นักศึกษาใหสํานักทะเบียนและประมวลผลโดยเร็ว  และเห็นควรใหเปดภาคศึกษา ๑ / ๒๕๔๙  
เร็วข้ึนจากเดิม ซ่ึงจะเปดภาคการศึกษาประมาณตนเดือนมิถุนายน เปนประมาณปลายเดือน
พฤษภาคม  เพื่อใหกรอบระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมตางๆ มีความ
เหมาะสมตอไป 
 

มติ   มอบผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  ดังนี้ 
 ๑.  จัดทําปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙  แลวนําเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการผู บ ริหารสถาบันฯ  เ พ่ือ พิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งตอไป 

 ๒. ในการจัดตารางสอบของนักศึกษา ใหมีหลักเกณฑ ดังน้ี 
 -  จัดวิชาที่มีนักศึกษาเขาสอบจํานวนมากไวในชวงแรกของการสอบ  

เพ่ือใหอาจารยไดมีเวลาตรวจขอสอบไดมากขึ้น 
 -  สําหรับวิชาเลือกที่มีนักศึกษาเขาสอบจํานวนนอย  ใหจัดวันสอบไว

ในชวงทายของการสอบ   
 

๔.๑๓ เรื่อง ขอเสนอพิจารณาการจัดนิทรรศการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง  
  คร้ังที่ ๓ ประจําป ๒๕๔๙ 
 

 
ตามที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดรับการ

จัดสรรงบประมาณแผนดิน เปนจํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หน่ึงลานหาแสนบาทถวน)  
สําหรับโครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการพระจอมเกลาลาดกระบัง ครั้งที่ ๓ / 
๒๕๔๙  โดยที่ผานมา  สถาบันฯ มีนโยบายใหจัดงานนิทรรศการฯ ดังกลาวในวันครบรอบ
คลายวันสถาปนาสถาบันฯ  ในการนี้  ที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ไดมีมติ
ใหเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  เพื่อโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. ใหจัด ........./ 



๑. ใหจัดนิทรรศการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง  และ / หรือ การประชุม
ระดับประเทศ 

๒. กําหนดวันจัดงาน 
๓. กําหนด Theme 

 
ประธานกรรมการไดมอบนโยบายวา  ในการจัดนิทรรศการเพื่อนําเสนอ

ผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐตางๆ ของสถาบันฯ  เผยแพรสูสาธารณชน น้ัน  ใหเปนการ
ดําเนินการรวมกันของทุกหนวยงานในการจัดงานใหเปนไปในภาพรวมของสถาบันฯ   และมี
ระยะเวลาการจัดงานอยางนอย  ๓  วัน  และใหพิจารณาถึงปจจัยแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันฯ อาทิ ตรงกับวันสําคัญตางๆ เชน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ            
ทรงครองราชยครบ ๖๐ ป  ในปพุทธศักราช ๒๕๔๙ เปนตน  เพ่ือใหการนําเสนอผลงานมี
รูปแบบและแนวทางที่เหมาะสม มีความสมบูรณในทุกๆ ดาน และเกิดประโยชนตอสวนรวม
โดยทั่วกัน 
 

มติ   ๑. ที่ประชุมเห็นชอบใหจัดนิทรรศการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง  
ครั้งที่ ๓ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๔๙ 

 ๒.  มอบรองศาสตราจารย รอยเอก ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน รองอธิการบดี 
ดําเนินการจัดเตรียมงาน  และจัดทําแผนการจัดงาน  นําเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพ่ือพิจารณาครั้งตอไป     

 

๔.๑๔   เรื่อง   สรุปผลการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนาสถาบันฯ  

 

 ดวยรองศาสตราจารย ดร.รัตติกร  วรากูลศิริพันธุ  รองอธิการบดี และ
เลขานุการสภาสถาบันฯ  ไดสรุปผลการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาสถาบันฯ  เม่ือวันที่ ๒  กันยายน  ๒๕๔๘  ณ  The Tide Resort Hotel  

จังหวัดชลบุรี  จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  พิจารณาประเด็นที่
เกี่ยวของกับหนวยงาน  เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการของแตละคณะ / สํานัก เสนอสภาสถาบันฯ 
ตอไป 
 

มติ มอบผูบรหิาร ........./ 



มติ   มอบผูบริหารทุกหนวยงานนําเรื่องกลับไปพิจารณาทบทวนในประเด็นที่
เกี่ยวของกับหนวยงาน   และสรุปประเด็นที่สําคัญนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ในคร้ังตอไป 

 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอื่นๆ 
  
๕.๑   เรื่อง   มติสภาสถาบันฯ  เรื่อง  ขอหารือการแตงต้ังรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 

 ตามที่ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๔๘ เม่ือวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘   
เร่ือง  ขอหารือการแตงต้ังรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร  ไดมีมติ  ดังนี้ 

๑. ใหคณะวิทยาศาสตรถอนเร่ืองน้ี  กลับไปทบทวนใหม  โดยใหปฏิบัติตาม
มติสภาสถาบันฯ  ครั้งที่ ๔ / ๒๕๔๘ เม่ือวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๘  ที่ให
กําหนดจํานวนรองคณบดีในแตละคณะไมเกิน  ๖  ทาน 

๒. หากคณะวิทยาศาสตรยังยืนยันเหมือนเดิม ที่จะขอแตงต้ังรองคณบดี ๙  
ทาน  ใหนําเขาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  โดยใหเชิญคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร  เขาช้ีแจงเหตุผลความจําเปนตอสภาสถาบันฯ 

 
และใหอธิการบดีแจงในที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เกี่ยวกับ             

มติสภาสถาบันฯ  ครั้งที่ ๔ / ๒๕๔๘  เม่ือวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๔๘  ที่ใหกําหนดจํานวน
รองคณบดีในแตละคณะไมเกิน  ๖  ทาน  เพื่อที่จะไดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 

 
มติ   ๑.  ที่ประชุมรับทราบ  และใหถือปฏิบัติเปนหลักการเดียวกันในการแตงต้ัง

รองคณบดีทุกคณะ  ใหแตงต้ังไดไมเกินคณะละ  ๖  ทาน 
 ๒.  สําหรับกรณีการแตงต้ังรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร  ถาคณะมีความ

จําเปนในการแตงต้ังรองคณบดีเกินกวาจํานวนที่กําหนดไว  ใหคณะ
จัดทําหนังสือแจงสถาบันฯ เพ่ือบรรจุเปนวาระนําเขาเสนอสภาสถาบันฯ 
พิจารณา และขอเชิญคณบดีคณะวิทยาศาสตร  เขาช้ีแจงเหตุผลความ
จําเปนตอที่ประชุมสภาสถาบันฯ ตอไป 

 
 
 
 
 

๕.๒ เรื่อง กําหนด ........./ 
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