
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ครั้งที่  ๑๒ / ๒๕๔๘ 
วันอังคารที่  ๒๙  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. อาจารยสัญลักษณ  กิ่งทอง แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 

๑๐. รศ.บุญสนอง   รัตนสุนทรากุล แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
๑๑. รศ.ดร.รวีวรรณ  ชินะตระกูล คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   กรรมการ 
๑๒. อาจารย ดร.วัฒนชัย   พงษนาค คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   กรรมการ 
๑๓. รศ.ดร.ธีรวัฒน   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. รศ.สมศักดิ์   ธรรมเวชวิถี ผูชวยอธิการบดี  
๒. อาจารยกษมพงศ   พงษชมพร ผูชวยอธิการบดี 
๓. ผศ.อนุชิต   จารุวนาวัฒน ผูชวยอธิการบดี 
๔. อาจารยนรินทร  ธรรมารักษวัฒนะ ผูชวยอธิการบดี 
๕. รศ.ดร.อภินันท   ธนชยานนท ผูชวยอธิการบดี 
๖. อาจารยสมประสงค   รุงเรือง ผูชวยอธิการบดี 
๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดา  เจริญพรพาณิชย ผูชวยอธิการบดี 
๘. อาจารยนาตยา   มนตรี ผูชวยอธิการบดี 
๙. อาจารยพงศทิพย   อินทรแกว ประธานสภาคณาจารย 
๑๐. นางรวมพร   อินทรประสงค ประธานชมรมขาราชการและลูกจาง 
 
เจาหนาที่งานประชุม 
๑. นางสาวพิมพลออ   กรพิพัฒน 
๒. นางสาววรงคพร   บุญยมัย 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 

ประธานกรรมการกลาวเปดประชุม  และพิจารณาเรื่องตางๆ ตามวาระ  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 
 
๑.๑  เรื่อง  ขอเสนอตารางคาเฉลี่ยของตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอก 
                  ระดับอุดมศึกษาในภาพรวม 
 
 ดวยสํานักงานประกันคุณภาพและบริหารองคความรู   ขอเสนอตาราง  
คาเฉล่ียของตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาในภาพรวมและจําแนก
สถานศึกษา ตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินภายนอก (สมศ.) ไดจัดสงให
สถาบันฯ   
 

 มติ  ๑.  ที่ประชุมรับทราบ 

๒. มอบ รองศาสตราจารย ดร.เสนห  เอกะวิภาต  รองอธิการบดี        

- ตรวจสอบ ........./ 



- ตรวจสอบขอมูล ประจําปพุทธศักราช ๒๕๔๕ ในภาพรวม       
ใหถูกตอง  แลวนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  
เพ่ือทราบตอไป 

- ในการจัดเก็บขอมูลสําหรับปตอไป  ใหตรวจสอบขอมูลตางๆ  
ดวยความชัดเจน ถูกตอง และครบถวนกอนดําเนินการตอไป 

- ขอมูลที่ไมเคยรวบรวมหรือจัดทําไว ใหดําเนินการจัดทําให
เรียบรอย  เชน มาตรฐาน ๒ ดานการเรียนรู การจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เปนตน 

- ใหแจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกทําการประเมิน 
สถาบันฯ ใหครบทุกเรื่อง  หรือใหบันทึกไวเปนหลักฐานวา            
คณะกรรมการฯ  ไมสามารถประเมินในเรื่องใดใหสถาบันฯ            
ไดบาง 

๓. มอบรองศาสตราจารย ดร.เสนห เอกะวิภาต รองอธิการบดี สํานัก-
ทะเบียนและประมวลผล  บันฑิตวิทยาลัย  กองแผนงาน สํานักงาน-
อธิการบดี  และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมกันพิจารณาวิธีการจัดเก็บ
ขอมูลใหมีความถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว  โดยใหนําระบบเทคโนโลยี-
สารสนเทศมาชวยในการบริหารจัดการตอไป       

 

๑.๒  เรื่อง  ขอเสนอระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ไดจัดสงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
จํานวน  ๕  ระเบียบ  มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป  ดังนี้ 

๑. วาดวย การประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒. วาดวย การปฏิบัติของผูกํากับการสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๓. วาดวย การปฏิบัติของผูเขาสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๔. วาดวย การจัดกิจกรรมสหกรณในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๕. วาดวย การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๓ เรื่อง ........./ 



๑.๓   เรื่อง   ขอเสนอสรุปผลการประชุมระดมความคิด เรื่อง ทิศทางการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
 
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดจัดประชุมระดม
ความคิด  เร่ือง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา เม่ือวันที่ ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๔๘ ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีประเด็นในการประชุม ดังน้ี 

๑. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาไทย ในชวง ๕ – ๑๕ ป 

๒. แนวทางการดําเนินงานเพื่อไปสูคุณภาพและมาตรฐานตามทิศทางที่กําหนด 
๓. หนวยงานที่รับผิดชอบ   
โดย  สกอ .  ได เ ชิญผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา   มาใหขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา  เพื่อใชเปน
ขอมูลในการจัดทํา Roadmap ดานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาไดตอไป  

ในการนี้  กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี  จึงขอเสนอสรุปผลการ
ประชุมระดมความคิดดังกลาว  ตามที่ สกอ. แจงเพื่อทราบและเปนประโยชนในการพัฒนา
นโยบายของสถาบันฯ ตอไป 
                
 มติ   ที่ประชุมรับทราบ  

  

๑.๔  เรื่อง  ขอเสนอมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับและตรวจสอบราชการใสสะอาด 
 
 
 ดวยสํานักงานหัวหนาสํานักงานอธิการบดี  ขอแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
กํากับและตรวจสอบราชการใสสะอาด  ดังนี้ 

๑. ในการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๘ วันจันทรที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘  มีมติให
ความเห็นชอบการปรับแผนกลยุทธของสถาบันฯ (พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑) 

๒. ในการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๔๘ วันจันทรที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘  มีมติ
ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๔๙ 

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ   
 
 
 

๑.๕ เรื่อง ........./ 



๑.๕  เรื่อง  ขอเสนอรายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ : มาตรการปองกัน 
        และปราบปราม การทุจริตในวงราชการ และมติคณะรัฐมนตรี 
 เรื่อง  แผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาด ประจําป ๒๕๔๘ 
 
 
 ดวยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดจัดสงรายงาน
ผลตามคํารับรองการปฏิบั ติราชการ : มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต            

ในวงราชการ และมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง แผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาด ประจําป 
๒๕๔๘ ใหสํานักงาน ก.พ. เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป  เรียบรอยแลว น้ัน  จึงขอเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  เพื่อทราบ 
 
 มติ     ที่ประชุมรับทราบ 

 

๑.๖    เรื่อง    ขอเชิญรวมการสัมมนาระดมความคิดกําหนดทิศทางของสถาบันฯ ในอีก              
                      ๑๐ ป ขางหนา (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๖๐) ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๕ 
 
 ขอเรียนเชิญผูบริหารสถาบันฯ เขารวมการประชุมสัมมนา ดังน้ี 

๑. ดวยกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี  ไดดําเนินการจัดสัมมนาเพื่อระดม
ความคิดกําหนดทิศทางของสถาบันฯ ในอีก ๑๐ ป ขางหนา (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๖๐)  ในวัน

อาทิตยที่ ๑๑ และวันจันทรที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๘  ณ รอยัล ฮิลล รีสอรท จังหวัดนครนายก  
จึงขอเชิญคณะผูบริหารสถาบันฯ และหัวหนาภาควิชาทุกคณะเขารวมการสัมมนาดังกลาว 

๒. ขอเชิญรวมการประชุมระดมความคิดกําหนดทิศทางของสถาบันฯ ในอีก 
๑๐ ป  ขางหนา (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๖๐)  ระหวางสภาสถาบันฯ และคณะผูบริหารสถาบันฯ 

ในวันศุกรที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๔๘   ณ บางปะกง ริเวอรไซต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  
โดยนําขอสรุปจากการสัมมนาในวันอาทิตยที่ ๑๑ และวันจันทรที่ ๑๒ 

ธันวาคม ๒๕๔๘  เปนขอมูลประกอบในการพิจารณา  เพ่ือกําหนดเปนแผนกลยุทธและ
แผนพัฒนาสถาบัน  ซ่ึงจากเดิมกําหนดระยะเวลาการประชุมไว ๒ วัน ประกอบดวยการ
ประชุมสภาสถาบันฯ และประชุมระดมความคิดฯ  แตเน่ืองจากไดมีการเปลี่ยนกําหนดวัน
ประชุมสภาสถาบันฯ เปนวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๘  จึงลดระยะเวลาเหลือ ๑ วัน  
 
 มติ     ที่ประชุมรับทราบ 

 

๑.๗ เรื่อง ........./ 



 
๑.๗    เรื่อง    พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา  ๒๕๔๗  
 

 ดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา            
โปรดเกลาฯ เสด็จฯ แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ประจําปการศึกษา ๒๕๔๗              
ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ ชวงบาย ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค        
บางนา - ตราด กรุงเทพฯ  น้ัน   จึงขอเชิญผูบริหารเขาเฝารับเสด็จ และรวมพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว  โดยแตงเคร่ืองแบบปกติขาว และสวมครุยแสดง
วิทยฐานะ  โดยชุดครุยจะมี  ๒  แบบ  คือ  สําหรับกรรมการสภาสถาบันฯ  และสําหรับ
คณาจารยทั่วไป   

 

 มติ     ที่ประชุมรับทราบ 

 

๑.๘    เรื่อง    การดําเนินการหองประชุมอิเล็คทรอนิคส   
 

ตามที่สถาบันฯ มีนโยบายในการจัดทําหองประชุมอิเล็คทรอนิคส  น้ัน  ขณะนี้  
สถาบันฯ  ไดดําเนินการ ดังน้ี 

๑. จัดหาคอมพิวเตอรโนตบุคเรียบรอยแลว  จํานวน ๓๖ เคร่ือง และอยูระหวาง
การจัดทําสัญญา  โดยจะเริ่มติดต้ังประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๔๘   

๒. ติดตั้งระบบไมโครโฟน  มีกลองสําหรับบันทึกภาพและเสียง สําหรับเผยแพร
ทาง Network  โดยมีระบบงดเสียงในระหวางการเผยแพรได 

  ในระหวางการประชุมจะบันทึกมติที่ประชุม  พรอมรับรองรายงานการประชุม          
ในระหวางการประชุมไดทันที  และบันทึกลงบนซีดี – รอม  เพ่ือมอบผูบริหารตอไป 

 

 มติ     ๑.  ที่ประชุมรับทราบการดําเนินงานหองประชุมอิเล็คทรอนิคส 
  ๒. สถาบันฯ จะนําเทปบันทึกการถายทอดการบรรยายผลกระทบจาก             

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เม่ือวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘   
   เผยแพรทาง  Website   ของสถาบันฯ ใหทราบโดยทั่วกัน   
 
 

๑.๙ เรื่อง ........./ 



๑.๙   เรื่อง   ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมโดยรอบสถาบันฯ 
 

๑.   การถมคลองแขกเพื่อจัดทําเปนที่อยูอาศัยของชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน
และคลองตัน 

 
ตามที่การรถไฟแหงประเทศไทย  จะทําการถมคลองแขก (บริเวณสถานีรถไฟ

หัวตะเข) เพ่ือสรางที่พักรองรับชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน – คลองตัน เน่ืองจากพื้นที่เดิมจะมี

การสรางทางใหมเช่ือมกับสนามบินสุวรรณภูมิ  ซ่ึงการยายชุมชนขนาดใหญมาตั้งในบริเวณ
ดังกลาว  อาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และความไมเหมาะสมตางๆ  เชน ปญหาการจราจร 
อาชญากรรม ปญหายาเสพติด ปญหาเร่ืองนํ้าทวมที่เกิดจากการถมคลอง  ฯลฯ  ซ่ึงบริเวณ
โดยรอบเปนสถานศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล - อุดมศึกษา  มีหนวยงานราชการตางๆ และมี
ชุมชนเดิมอยูแลว   

สถาบันฯ  จึงไดนําเรื่องดังกลาวกราบเรียน นายกสภาสถาบันฯ  ซ่ึงทานได
กรุณาประสานกับ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม (พลเอกชัยนันท  เจริญศิริ)             
มาประชุมรวมกับ ผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย  อธิบดีกรมทางหลวง  และผูเกี่ยวของ
ภายในเขตลาดกระบัง สํานักงานเขตลาดกระบัง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โรงเรียน 
หัวหนาชุมชน และสถาบันฯ  เปนตน  เพื่อปรึกษาหารือหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน             
เม่ือวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หองประชุม ๖๐๖ สถาบัน-
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

โดยมีผลสรุป  คือ  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม ไดสั่งระงับการถม
คลองแขก  และจะนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  ซ่ึงเปนผูกํากับดูแลการรถไฟ
แหงประเทศไทยใหจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมตอไป 
 

๒.   ผลกระทบจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  และการกอสรางทางเขาสถาบันฯ           
จากถนนมอเตอรเวย 
 

 สถาบันฯ ไดเรียนเชิญรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคมชมทัศนียภาพ
โดยรอบสถาบันฯ บนดาดฟา อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  เพื่อพิจารณา
ผลกระทบจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิในหลายๆ ดาน  อาทิ  ผลกระทบตออาคารที่มีความ
สูงเกิน ๔๕ เมตร  เชน อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร  อาคารคอนโดมิเนียม (ที่พัก
อาศัยของบุคลากรสถาบันฯ)  โดยอาจตองมีการทุบอาคารบางสวน  ผลกระทบทางดานเสียง  
เน่ืองจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีระยะทางถึงสถาบันฯ ประมาณ  ๓  กิโลเมตรเทานั้น   
จึงมีความจําเปนตองพิจารณาแกไขปญหาจากผลกระทบดังกลาวโดยเรงดวน   ทั้งน้ี  

สถาบันฯ ........./ 



สถาบันฯ  ไดดําเนินการขอเปดทางเขาสถาบันฯ จากถนนมอเตอรเวย บริเวณสนามกีฬา 
พระจอมเกลาลาดกระบัง  เพ่ือลดปญหาการจราจรและเพื่อความสะดวกในการเดินทาง          
มาสถาบันฯ ตอไป 
     ในการนี้  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม  (พลเอกชัยนันท  เจริญศิริ)  
รับจะไปดําเนินการและพิจารณาเรื่องงบประมาณในการแกไขปญหาใหตอไป 

 

 มติ     ที่ประชุมรับทราบ และขอใหทุกหนวยงานเตรียมความพรอมในการรองรับ  
เพ่ือการแกไขปญหาดังกลาว เชน คณะวิศวกรรมศาสตร ในการพิจารณา        
ทุบอาคารบางสวนที่มีความสูงเกินกําหนด 

 

๑.๑๐    เร่ือง    พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน 
ประจําป ๒๕๔๘ 

 
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  ไดแจงวา สํานักงาน ก.พ. 

และสวนราชการตางๆ ไดดําเนินการจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลัง
ของแผนดิน มาอยางตอเน่ืองต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๒  เพื่อเปนการถวายความจงรักภักดีและ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิไดของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  และให
ขาราชการไดแสดงความมุง ม่ันแนวแน ที่จะเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน                  
และปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและเกิดความมั่นคงตอประเทศชาติตอไป 

จึงขอเชิญชวนใหสวนราชการทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคดําเนินการจัดพิธี 
ณ ที่ ต้ังหนวยงาน  โดยมีหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานเปนประธานในพิธี            
และกลาวนําขาราชการและเจาหนาที่ถวายสัตยปฏิญาณ  ในวันศุกรที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ที่ต้ังสวนราชการของตน  สําหรับหนวยงานในภูมิภาค ใหพิจารณาจัดพิธี
ในวัน เวลา และสถานที่เชนเดียวกับหนวยงานสวนกลาง  หรือในวันพระราชพิธีเฉลิม                  
พระชนมพรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๔๘) ตามที่เห็นสมควร 

 

 มติ     ๑. ที่ประชุมรับทราบ   
  ๒. มอบกองกลาง สํานักงานอธิการบดี จัดเตรียมเกี่ยวกับงานพิธีการตางๆ   
 ๓.   มอบกองกิจการนักศึกษา นํานักศึกษาเขารวมพิธี  
 ๔. มอบสํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ  ดําเนินการประชาสัมพันธ 
  ใหบุคลากรรับทราบโดยทั่วกัน 
 

ระเบียบ ........./ 



ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ-
ผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๔๘  เมื่อวันอังคารที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘ 

 

 มติ    รับรองรายงานการประชุม  โดยมีขอแกไข  ดังน้ี    
- หนา ๒๗  วาระ ๔.๔ เร่ือง ขอเสนอพิจารณาแกไขปญหาการลงทะเบียนเรียน

ดวยระบบ Internet  ใหเพ่ิมมติ  “มอบสํานักทะเบียนประมวลผล 

รวมกับบัณฑิตวิทยาลัย  พิจารณาดําเนินการพัฒนาระบบการ
ลงทะเบียนทาง Internet ของบัณฑิตศึกษา  ใหเปนระบบเดียวกับ

ระดับปริญญาตรี ”    
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม   
 

๓.๑   เรื่อง   ขอความเห็นชอบวางขอบังคับสถาบันฯ วาดวย การศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. .......... 

 
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  จึงเสนอ
ขอความเห็นชอบวางขอบังคับสถาบันฯ  วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .......             
ในการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ คร้ังที่ ๑๑ / ๒๕๔๘  ซ่ึงที่ประชุมมีมติ            
มอบคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณาทบทวนขอบังคับสถาบันฯ วาดวย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. .........   ตามที่สํานักทะเบียนและประมวลผลนําเสนอแลวนําสรุป
ขอเสนอแนะหรือประเด็นสําคัญตางๆ พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ 
ในคร้ังตอไป    

สํานักทะเบียน ........./ 



 สํานักทะเบียนและประมวลผล  จึงเสนอขอความเห็นชอบวางขอบังคับสถาบันฯ           
วาดวย  การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ..........  
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีขอเสนอแนะหลายประการ เชน 

๑. ตามขอ ๔๗.๒  “การยับยั้งการออกเอกสารทางการศึกษา หรือ การยับยั้ง

การขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งน้ี  ตองไมเกิน ๓  ป”  ควรพิจารณา

หาคําที่มีความหมายเดียวกันมาใชแทน คําวา “ ยับยั้ง ”  เพ่ือใหมีความ

เหมาะสม 
๒. ตามขอ ๒๓.๔  พิจารณาใหมีลําดับช้ันในการลงโทษ  เพ่ือใหเหมาะสมกับ

ความผิดของนักศึกษา 
๓. ใหพิจารณาหมวดที่ ๓  คุณสมบัติการรับเขาเปนนักศึกษา 
๔. หมวดที่ ๕  ขอ ๑๐ .๖  พิจารณาระยะเวลาในการลงทะเบียนกรณี               

พนกําหนดการลงทะเบียนลาชา  ซ่ึงกําหนดไววา “..... ใหแลวเสร็จกอน            

วันสอบปลายภาควันแรกของภาคการศึกษา” 

๕. พิจารณากําหนดเวลาแจงการขาดสอบ  จํานวนหนวยกิต และผลการศึกษา
ในการเทียบโอนหนวยกิต 

๖. ข้ันตอนในการดําเนินการหรือปฏิบัติของกรรมการคุมสอบตอนักศึกษา           
ที่ทุจริตการสอบ  เปนตน 

 ประธานที่ประชุมเสนอวา  เน่ืองจากขอบังคับดังกลาวมีประเด็นสําคัญๆ เปน
จํานวนมาก  และตองพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ  จึงเห็นสมควรใหนํากลับไปพิจารณา
และสรุปประเด็นสําคัญกอนนําเขาพิจารณาในที่ประชุมครั้งตอไป 

 
 มติ    มอบคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  นําเรื่องกลับไปพิจารณาทบทวน          

แลวสรุปเปนเร่ืองๆ ใหชัดเจน  และครอบคลุมในประเด็นตางๆ  กอนนําเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณา และใหแลวเสร็จในการ
ประชุมครั้งตอไป 

 

๓.๒   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณาการจัดทําระเบยีบสถาบันฯ และแบบฟอรมตางๆ  
         ใหเปนภาษาอังกฤษ   

 
สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ คร้ังที่ ๖ / ๒๕๔๘            

มีมติ มอบรองศาสตราจารย รอยเอก ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน รองอธิการบดี  พิจารณาศึกษา
หาขอมูล และนําเสนอท่ีประชุมครั้งตอไป น้ัน  จึงไดนําเสนอเรื่องดังกลาวพิจารณาในที่

ประชุม ........./ 



ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ คร้ังที่ ๑ / ๒๕๔๘ เม่ือวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ 
ซ่ึงที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

๑. ใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจในการจัดทําระเบียบและแบบฟอรม
ตางๆ  เพื่อใหเปนภาษาอังกฤษ  จํานวน  ๒  ชุด  ดังนี้ 
๑.๑  กรรมการที่ทําหนาที่เลือกสรรระเบียบสถาบันฯ และแบบฟอรม            

ที่เกี่ยวของกับนักศึกษานานาชาติ  เพื่อใหจัดทําเปนภาษาอังกฤษ
ซ่ึงประกอบดวย  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายวิชาการ
ทุกคณะ รองคณบดีบัณฑิตศึกษาทุกคณะ รองผูอํานวยการฝาย
วิชาการสํานักทะเบียนและประมวลผล ประธานกรรมการหลักสูตร
นานาชาติที่มีการเปดดําเนินการ  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
เจาหนาที่กองบริการการศึกษา 

๑.๒  กรรมการที่ทําหนาที่ดําเนินการแปลระเบียบและแบบฟอรมตางๆ          
ที่กรรมการชุดแรกไดคัดเลือกแลวประกอบดวย  ผูเ ช่ียวชาญ
ทางดานภาษา ผู เ ช่ียวชาญทางดานกฎหมาย คณาจารยจาก
ภาควิชาภาษาและสังคม 

๒. ใหนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี  จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

ผูบริหารสถาบันฯ  เพ่ือโปรดพิจารณามอบหมายรองอธิการบดีที่ เกี่ยวของ  รวมกับ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรนานาชาติของทุกคณะ  โครงการวิทยาลัยนานาชาติ  และสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล  เพื่อดําเนินการจัดทําระเบียบ และแบบฟอรมตางๆ ใหเปน
ภาษาอังกฤษตอไป 

 
 มติ    ที่ประชุมใหความเห็นชอบมอบผูเกี่ยวของดําเนินการจัดทําระเบียบ และ

แบบฟอรมตางๆ ใหเปนภาษาอังกฤษ  ดังนี้ 
  ๑. มอบรองศาสตราจารย ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน  รองอธิการบดี 
  ๒.  มอบคณบดีทุกคณะ  และผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  

พิจารณามอบหมายรองคณบดี / รองผูอํานวยการสํานัก  หรือผูที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตรนานาชาติของทุกหนวยงาน  และใหแจง
รายช่ือดังกลาวที่ รองศาสตราจารย ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน  รองอธิการบดี              
เพ่ือดําเนินการตอไป 

๓. มอบสํานักงาน ........./ 



  ๓. มอบสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ ดําเนินการดูแลและตรวจสอบ       
การจัดทําระเบียบและแบบฟอรมใหถูกตอง   

๔. ใหตัดขอความ “คณาจารยจากภาควิชาภาษาและสังคม” ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการประสานงานวิชาการ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๘ เม่ือวันที่ ๑ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๘  ตามขอ ๑.๑ กรรมการที่ทําหนาที่ดําเนินการแปล
ระเบียบและแบบฟอรมตางๆ  ที่กรรมการชุดแรกไดคัดเลือกแลว
ประกอบดวย  ผูเช่ียวชาญทางดานภาษา ผูเช่ียวชาญทางดานกฎหมาย 
คณาจารยจากภาควิชาภาษาและสังคม

 
๓.๓  เรื่อง  ขอเสนอรายงานผลการดําเนินการตามระบบโครงการสรางพื้นฐานทาง

ฮารดแวรและซอฟทแวร สําหรับ E - University 
 

สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๔๘           
มีมติตามขอ  “....๒. มอบผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอรดําเนินการ ดังน้ี 

-  นําเรื่องกลับไปพิจารณาแนวทางการแกไขปญหาระบบการลงทะเบียนเรียน               
ในระยะยาว  

-  รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามโครงการ สรางพื้นฐานทาง

ฮารดแวร และซอฟทแวรสําหรับ E – University  
แลวนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ในการประชุมครั้งตอไป ” น้ัน 
 ในการนี้  สํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร  ไดรายงานผลการดําเนินการ 

ตามระบบโครงการสรางพื้นฐานทางฮารดแวร และซอฟทแวร สําหรับ E – University              
เพ่ือที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ รับทราบเรียบรอยแลว                

 
 มติ    ที่ประชุมรับทราบการรายงานความกาวหนาในการดําเนินการตามระบบ

โครงการสรางพื้นฐานทางฮารดแวร และซอฟทแวร สําหรับ E – University   

ซ่ึงขณะนี้  ไดดําเนินการติดตั้งซอฟทแวร และฮารดแวรตามโครงการดังกลาว
เรียบรอยแลว และอยูระหวางการถายโอนขอมูลจาก Server เดิม สู Serverใหม  

โดยการถายโอนขอมูลจะแลวเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๙              
แตสําหรับระบบการลงทะเบียนเรียน  คาดวาจะแลวเสร็จใชงานไดประมาณ
เดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๔๙  หรือกอนเปดภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๔๙  
สําหรับกรณีระบบ Bank ใหปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูที่เกี่ยวของในโอกาส

ตอไป 

ระเบียบวาระ ........./ 



ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
 
๔.๑   เรื่อง   ขอความเห็นชอบวางระเบียบและประกาศสถาบันฯ  
 
 ดวยสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  เสนอขอความเห็นชอบวางระเบียบ
สถาบันฯ  จํานวน  ๒  ระเบียบ และขอความเห็นชอบประกาศสถาบันฯ จํานวน ๔ เร่ือง ดังน้ี 
 
 ๑.  ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การขอใชสถานที่ภายในสถาบัน  พ.ศ. ........ 

• เพ่ือใหมีหลักเกณฑและอัตราคาบํารุงการใชสถานที่ภายในสถาบัน เชน 
หอประชุมสถาบันฯ หองประชุม ศูนยกีฬาพระจอมเกลาลาดกระบัง เปนตน   
 
และเสนอขอความเห็นชอบประกาศสถาบันฯ จํานวน ๓ เร่ือง ตามระเบียบสถาบันฯ ขอ ๑ ดังน้ี 

๑. ประกาศสถาบันฯ  เ ร่ือง  การใชห องบรรยายศูนย เ รียนรวม                 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

๒. ประกาศสถาบันฯ เร่ือง การขอใชหอประชุม 
๓. ประกาศสถาบันฯ เร่ือง อัตราคาบริการหองประชุม อาคารกรมหลวง-

นราธิวาสราชนครินทร 
๔. ประกาศสถาบันฯ เร่ือง อัตราคาใชจายและเอกสารที่ใชในการ-

เบิกจายในการเดินทางและการศึกษาดูงาน  ตามระเบียบสถาบันฯ  
วาดวย  การจายเงินรายไดเปนคาใชจายในการเดินทางและการศึกษา
ดูงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 ๒.  ระเบียบสถาบันฯ วาดวย เงินที่ไดจากการจําหนายพัสดุและการขาย
แบบกอสรางอาคาร พ.ศ. ........... 

• เพ่ือใหมีหลักเกณฑเกี่ยวกับเงินที่ไดจากการจําหนายพัสดุที่จัดหามา
ดวยเงินรายได และการขายแบบกอสรางอาคารที่สรางดวยเงินรายไดของสถาบันฯ  
 

จึงเสนอขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ จํานวน  ๒ ระเบียบ  และวาง
ประกาศสถาบันฯ จํานวน ๔ เร่ืองดังกลาว  
 

 มติ    ที่ประชุมใหความเห็นชอบวางระเบียบและประกาศสถาบันฯ ดังน้ี 
๑.  ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การขอใชสถานที่ภายในสถาบัน  พ.ศ. ........ 
   และประกาศสถาบันฯ จํานวน ๔ เร่ือง ตามระเบียบสถาบันฯ วาดวย  
 การขอใชสถานที่ภายในสถาบัน พ.ศ. ...........  ดังน้ี 

๑. ประกาศ ........./ 



๑. ประกาศสถาบันฯ  เ ร่ือง  การใชหองบรรยายศูนย เ รียนรวม                 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

๒. ประกาศสถาบันฯ เร่ือง การขอใชหอประชุม 
๓. ประกาศสถาบันฯ เร่ือง อัตราคาบริการหองประชุม อาคารกรมหลวง-

นราธิวาสราชนครินทร 
๔. ประกาศสถาบันฯ เร่ือง อัตราคาใชจายและเอกสารที่ใชในการ-

เบิกจายในการเดินทางและการศึกษาดูงาน  ตามระเบียบสถาบันฯ  
วาดวย  การจายเงินรายไดเปนคาใชจายในการเดินทางและ
การศึกษาดูงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย เงินที่ไดจากการจําหนายพัสดุและการขายแบบ
กอสรางอาคาร พ.ศ. ........... 

๓. นําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติระเบียบสถาบันฯ  และ
รับทราบประกาศสถาบันฯ ตอไป 

๔. มอบกองอาคารสถานที่  และงานพัสดุ กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  
ประสานกับคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   เ น่ืองจากครุศาสตร
อุตสาหกรรม  มีโตะ – เกาอี้ ซ่ึงขนยายมาจากสํานักงานคณะกรรมการ- 

การอุดมศึกษา  ถาอยูในสภาพที่สามารถใชประโยชนไดใหพิจารณา
นํามาใชงานตอไป 

     
๔.๒ เรื่อง    ขอเสนอพิจารณาขอเสนอแนะตามมติสภาสถาบันฯ 
 
 

๑. การสมทบทุนเขากองทุนประชาสัมพันธพระจอมเกลาลาดกระบัง 
 

 สืบเน่ืองจากที่ประชุมสภาสถาบันฯ คร้ังที่ ๗ / ๒๕๔๘  เม่ือวันพุธที่ ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๘ มีมติ อนุมัติใหวางระเบียบสถาบันฯ วาดวย กองทุนประชาสัมพันธ   
พระจอมเกลาลาดกระบัง พ.ศ. ...........   โดยมีขอเสนอแนะวา  ควรจะมีการพิจารณาเงิน
สนับสนุนจากหนวยงานระดับคณะ / สํานัก  สมทบเขากองทุนฯ  เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป น้ัน 
 

 

ในการนี้ ........./ 



 ในการนี้  สํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ  จึงขอเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาการสนับสนุนเงินรายไดจากคณะ / 
สํ า นั กสมทบ เข า กอ งทุ นป ร ะช าสั ม พันธ พ ร ะ จอม เกล า ล าดก ร ะบั ง ใ นแต ล ะป                    
ตามมติสภาสถาบันฯ ดังกลาวตอไป 
 

๒. การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙  
 ใหสํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ 

 
 ดวยที่ประชุมสภาสถาบันฯ คร้ังที่ ๕ / ๒๕๔๘ เม่ือวันที่ ๒๑ กันยายน 
๒๕๔๘  มีมติ เห็นชอบใหจัดต้ังสํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ  ประกอบกับสถาบันฯ 
ไดมีคําสั่งที่ ๑๗๔๓ / ๒๕๔๘  เม่ือวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ เร่ือง กําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบของสํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ   โดยใหเปนหนวยงานกลางของ
สถาบันฯ ในการทําหนาที่และรับผิดชอบการดําเนินงานประชาสัมพันธสถาบันฯ  ผานสื่อการ
ประชาสัมพันธในรูปแบบและชองทางตางๆ  สูสาธารณชนทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ  
จึงมีความจําเปนตองใชงบประมาณในการพัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ                    
ในทุกๆ ดาน  เพ่ือรองรับการประชาสัมพันธทั้งในเชิงรุก  และเชิงรับ  ใหเกิดประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงคตอไป 
 ในการนี้  สํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ ไดรับงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ ในสวนของงานประชาสัมพันธ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  
ซ่ึงเปนงบประมาณในเบื้องตนประมาณ ๔๒๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหม่ืนหน่ึงพันบาทถวน)    
 จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  เพื่อโปรดพิจารณา
จัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๔๙  เปนจํานวนเงิน  ๗,๑๗๑,๗๖๔.- บาท               
(เจ็ดลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหน่ึงพันเจ็ดรอยหกสิบส่ีบาทถวน) และมอบกองแผนงาน 
สํานักงานอธิการบดี  เพื่อดําเนินการปรับแผนฯ ใหตอไป   
 
 มติ    ที่ประชุมใหความเห็นชอบ  ดังนี้ 
 ๑.  ในปงบประมาณ ๒๕๔๙ ใหใชเงินรายไดจากทุกหนวยงาน รอยละ ๑.๕  

สมทบเขากองทุนประชาสัมพันธพระจอมเกลาลาดกระบัง  เพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงานของสํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ  และมอบกอง
แผนงาน สํานักงานอธิการบดี  โอนเงินงบประมาณจากหมวดสํารองจาย
ใหสํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธเพ่ือดําเนินการตอไป 

๒. สําหรับ ........./ 



  ๒. สําหรับในปงบประมาณถัดไป  ใหใชวิธีจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได
ของทุกหนวยงานในภาพรวม  เพื่อนํามาบริหารจัดการสวนกลาง  โดยให
จัดทําสรุปภารกิจการใหบริการจากสวนกลางใหทุกหนวยงานทราบตอไป 

  ๓. นําเสนอสภาสถาบันฯ 
 

๔.๓   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณาการดําเนินการในระบบสารสนเทศงานสารบรรณ 
 
 
ดวยคณะทํางานระบบสารเทศงานสารบรรณ  ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

ผูบริหารสถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณาระบบสารสนเทศงานสารบรรณ  ตามที่ผูชวยอธิการบดี 
(อาจารยนรินทร  ธรรมารักษวัฒนะ)  ไดดําเนินการปรับปรุงระบบเพื่อรองรับงานสารบรรณ
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  โดยมีหลักในการปฏิบัติ ดังน้ี 

๑.  กรณีเอกสารจากหนวยงานภายนอกทุกฉบับที่มีมาถึงสถาบันฯ กองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี  จะดําเนินการ ดังน้ี 

-  คัดแยกเอกสารและลงทะเบียนรับเร่ือง    
- สแกนเอกสารทุกฉบับ  เพื่อสงผานระบบสารสนเทศใหกองหรือ

หนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อดําเนินการตอไป 
๒.  กรณีหนวยงานที่ได รับเอกสารจากกองกลางทางระบบสารสนเทศ              

งานสารบรรณแลว  ใหนําเสนอเรื่องตอผูบริหารที่สังกัด  โดยใชแบบฟอรมตามที่กําหนดไว
ใหตอไป   

ในการนี้  เพื่อใหการดําเนินงานในระบบสารสนเทศงานสารบรรณ  เปนไปดวย
ความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค   คณะทํางานระบบสารสนเทศ  จึงขอความรวมมือ 
ทุกหนวยงาน  ดังนี้ 

๑. ตรวจสอบ และรับหนังสือท่ีสงมาจากหนวยงานตางๆ ของสถาบันฯ        
อยางสม่ําเสมอทุกวัน 

๒. ใหคณะทํางานระบบสารสนเทศสารบรรณของทุกหนวยงานถือเปนหนาที่
ในการรับเอกสารทางระบบสารสนเทศสารบรรณและดําเนินการตอไปโดย
เครงครัด  เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของสถาบันฯ 

๓. ใหเจาหนาที่งานสารบรรณ หรือคณะทํางาน หรือผูรับผิดชอบในการรับ
เอกสารทุกหนวยงาน  มีหนาที่ในการพิจารณานําเสนอเรื่องตอผูบริหาร 
หรือการปฏิบัติตามที่หนวยงานตนเร่ืองแจง 

 

๔. หากหนวยงาน ........./ 



๔. หากหนวยงานใดไมสามารถใชงานในระบบสารสนเทศงานสารบรรณได  
ขอใหแจงผูดูแลระบบ (สํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร)  และ
คณะทํางานฯ  ในหนวยงานทราบโดยดวน  ทั้งน้ี  เพื่อใหการใชงาน
เปนไปอยางตอเน่ือง 

 
 มติ    ๑.  ที่ประชุมใหความเห็นชอบใหใชระบบสารสนเทศงานสารบรรณตามที่เสนอ  

และมอบอาจารยนรินทร  ธรรมารักษวัฒนะ  จัดประชุมผูเกี่ยวของที่
ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศสารบรรณ  เพื่อช้ีแจงใหมีความชัดเจนและ
เขาใจถูกตองตรงกันในการปฏิบัติงานตอไป 

  ๒. ใหเร่ิมใชระบบสารสนเทศงานสารบรรณตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๔๙           
เปนตนไป 

  ๓. การจัดการเอกสารในระบบสารสนเทศงานสารบรรณ  ใหดําเนินการ ดังน้ี 
-   เอกสารที่ระบุสงถึงคณะ  ใหจัดสงที่คณะโดยตรง  เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปดวยความรวดเร็ว 
-   เอกสารที่ระบุสงถึงสถาบันฯ ใหสงที่งานสารบรรณกลางดําเนินการ 
- การใชลายเซ็นต Electronic  ในบางกรณียังใชไมได เชน การลาทาง 

Electronic เปนตน เน่ืองจากยังไมมีการประกาศใชกฎหมายที่

เกี่ยวของ   
- งานสารบรรณคณะ  ใหจัดอุปกรณคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพ เครื่อง

สแกนเนอร   ในระดับภาควิชาใชเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับลง
โปรแกรมเพียงอยางเดียว   สําหรับคณะที่มีเคร่ืองถายเอกสารของ 
Fuji Xerox ที่ไดจากการประมูลกลาง จะมีระบบ Scan เอกสารได            

โดยมีความเร็วในการ Scan  ๕๐ หนาตอนาที 

- ในการดําเนินการระบบสารสนเทศงานสารบรรณ  จะมีการพัฒนาให
สามารถเชื่อมโยงกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการ  ซ่ึงสามารถ
ใชประกอบการพิจารณาผลงานของผูปฏิบัติงานไดตอไป  

    
๔.๔   เรื่อง   ขอความเห็นชอบ โครงการสนับสนุนการจัดเกบ็และการบริการ

ทรัพยากรสารนิเทศในหองสมุด ดวยเทคโนโลยี RFID 
 
ตามที่ประชุมสภาสถาบันฯ คร้ังที่ ๔ / ๒๕๔๘ เม่ือวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๘  

ไดมีมติ อนุมัติใหปรับปรุงโครงสรางการบริหาร สํานักหอสมุดกลางตามที่สถาบันฯ              

เสนอ นั้น ........./ 



เสนอ น้ัน  ในการนี้  เพ่ือใหการบริหารจัดการทรัพยากรและการบริการมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองตามปรัชญาและวิสัยทัศนของสถาบันฯ  

สํานักหอสมุดกลาง  จึงเสนอขอความเห็นชอบ  โครงการสนับสนุนการจัดเก็บ
และการบริการทรัพยากรสารนิเทศในหองสมุด ดวยเทคโนโลยี RFID โดยใชงบประมาณของ

สถาบันฯ  โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 
๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ  ของระบบหองสมุดอัตโนมัติใหมี

ความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
๒. เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน  จากการนําเทคโนโลยีมาอํานวย

ความสะดวกไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
๓. เปนการนําเทคโนโลยีทันสมัยมาชวยลดขั้นตอนการทํางานที่มีความซ้ําซอน 
๔. ชวยเพิ่มเวลาในการทํางานดานอื่นๆ ของบุคลากรในหองสมุด  โดยสามารถ 

แบงเบาภาระในการทํางานจากขั้นตอนเดิมที่ตองใชบุคลากรในการใหบริการ 
๕. เพ่ิมประสิทธิภาพในดานการใหความคุมครองหนังสือและทรัพยากรอื่นๆ              

ของหองสมุด 
๖. เปนการเพิ่มกระบวนการบริการใหกับระบบหองสมุดอัตโนมัติใหมีการ

ทํางานเต็มประสิทธิภาพ  และครบวงจรในการใหบริการอยางสูงสุด 
๗. ชวยประหยัดงบประมาณในการจัดหาหนังสือหรือทรัพยากรสารนิเทศอื่นๆ 

ของหองสมุด 
๘. เพ่ิมเวลาการใหบริการและลดจํานวนบุคลากรสําหรับการใหบริการ 
 

งบประมาณ  สําหรับการดําเนินการระบบ RFID 

 ชุดอุปกรณยืม – คืน อัตโนมัติแบบตู (Library Circulation Station จํานวน ๑ ระบบ  

เปนจํานวนเงิน   ๑๔,๖๗๗,๑๐๐.-  บาท  (สิบสี่ลานหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหน่ึงรอยบาทถวน)   
 

มติ    ๑.   ที่ประชุมใหความเห็นชอบดําเนินการโครงการสนับสนุนการจัดเก็บและ

การบริการทรัพยากรสารนิเทศในหองสมุด ดวยเทคโนโลยี RFID 

 ๒. มอบผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  รองศาสตราจารย ดร.อภินันท          
ธนชยานนท  ผูชวยอธิการบดี และผูที่มีความรูเกี่ยวกับ Tag  RFID 

พิจารณาการจัดหา Tag RFID จากแหลงที่มีราคาเหมาะสม 

 

 

๔.๕ เรื่อง ........./ 



 
๔.๕   เรื่อง  รายงานความกาวหนาการดําเนินงานวิทยาเขตระยอง 
 
 
 ตามที่รองศาสตราจารยศิริวัฒน  โพธิเวชกุล รองอธิการบดี และประธาน
หอการคาจังหวัดระยอง (หัวหนาคณะทํางานจัดต้ังวิทยาเขตระยอง)  ไดเขาประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดําเนินงานของวิทยาเขตระยอง  กับผูวาราชการจังหวัดระยอง และ
คณะทํางานจัดตั้งวิทยาเขตระยอง เม่ือวันที่  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘  จึงขอเสนอรายงาน
สรุปผลการประชุมของคณะทํางานจัดต้ังวิทยาเขตระยอง ครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๘  โดยสรุป ดังน้ี 

๑. งบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี จํานวน ๕๔.๑ ลานบาท  
ขณะน้ีอยูระหวางรอการอนุมัติ  ซ่ึงจังหวัดระยองจะเรงดําเนินการประสานงานใหตอไป 

๒. งบประมาณของผูวาราชการ CEO จํานวน ๔๐๐ ลานบาท น้ัน ขณะนี้  

ผูวาราชการจังหวัดระยอง ไดรับการจัดสรรงบประมาณ เปนจํานวนเงิน  ๗  ลานบาท 
เทานั้น  ซ่ึงคณะทํางานจัดตั้งวิทยาเขตระยอง  จะประสานความรวมมือในการสนับสนุนดาน
งบประมาณกับภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน จังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด 
องคการบริหารสวนตําบล หอการคาจังหวัดตอไป  

๓. ผูแทนของนิคมอุตสาหกรรม  ไดเสนอสถานที่ของ “วิทยาลัยเทคนิค            

มาบตาพุด” ตําบลหวยโปง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง มาเพื่อพิจารณา  เน่ืองจากมีจํานวน

นักศึกษานอย ประมาณ ๕๐๐ คน มีพื้นที่ ๒๐๐ ไร มีขาราชการ ๔ คน และพนักงาน ๒๐ คน 
 
 ที่ประชุมฯ ไดขอใหสถาบันฯ พิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 
 ๑.  ใหสถาบันฯ จัดทําหนังสือถึงจังหวัดระยองขอใชพื้นที่ ในการจัดต้ัง            
วิทยาเขตระยอง  ประกอบดวยพื้นที่ทัณฑสถานเปดหวยโปง และสถานีทดสอบพืชไร ตําบล
หวยโปง กรมวิชาการเกษตร ประมาณ ๓๐๐ – ๕๐๐ ไร  ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดระยอง            

จะประชุมปรึกษาหารือในเร่ืองดังกลาวรวมกับเจาของพื้นที่ และธนารักษจังหวัดตอไป 
๒. ใหสถาบันฯ  สรุปการปรับปรุงในภาพรวมของโรงเรียนมาบตาพุด-         

พันพิทยาคาร เพ่ือใหเปดการเรียนการสอนได  และเพื่อใหจังหวัดระยองไดดําเนินการ           
และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทุกภาคสวนภายในจังหวัดระยอง  ประกอบกับการ           
ขอใบ ก.ว. สาขาวิศวกรรมศาสตร  จะตองมีการดําเนินงานในดานตางๆ ใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด  ดังนี้ 

- สรุปการปรับปรุงสถานที่ใหมีลักษณะเดียวกับ สวนกลาง และวิทยาเขต
ระยอง  ในลักษณะภาพ ๓ มิติ  และดําเนินการใหเปนไปโดยไมผิดกับ
ระเบียบการรื้อถอนในที่ราชพัสดุ 

- ปรับปรุง ........./ 



- ปรับปรุงหองสมุดใหไดมาตรฐาน และเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 
- ประสานการเชิญอาจารยระดับอาวุโสมาประจําที่วิทยาเขตระยองพรอม

พิจารณาปรับปรุงบานพักสําหรับอาจารย 
- ประมาณการแผนการใชจายงบประมาณในการดําเนินการกอสราง    

สําหรับการวิเคราะหสิ่งแวดลอม  ใหสถาบันฯ รวมงบประมาณการทํา Digital Chart ไวใน

เง่ือนไขในการเปดการเรียนการสอนโดยจัดใหอยูในอันดับตน                    
 

 มติ   ขอนําไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 

๔.๖ เรื่อง  ขอเสนอพิจารณา  “ โครงการเรียนลวงหนาสําหรับประเทศไทย ” 
 
 
 ดวยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) มูลนิธิ
บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  (บวท . )  มูลนิธิพัฒนา                    
ผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
และคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกันจัดสัมมนา “โครงการเรียนลวงหนาสําหรับ

ประเทศไทย” เม่ือวันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๔๘  โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี 

๑. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงานโครงการเรียนลวงหนา 
ระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงเรียนที่
รวมมือกับมหาวิทยาลัย และโรงเรียนที่รวมมือในเขตภูมิภาคที่เตรียมจะเริ่มดําเนินการ
โครงการเรี ยนลวงหน า  นําโดยมหาวิทยาลัย เ ชียงใหม  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับโรงเรียนที่รวมมือ 

๒. เปดโอกาสใหมหาวิทยาลัย และโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และสวน
ภูมิภาคอื่นๆ ที่สนใจไดรับทราบแนวทางการดําเนินการของโครงการเรียนลวงหนา เพ่ือเปน
ขอมูลในการตัดสินใจเขารวมโครงการ 

๓. รายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการนํารองโครงการเรียน
ลวงหนาใหกับคณะกรรมการ คณะทํางาน และคณะที่ปรึกษาของโครงการเรียนลวงหนา  
เพ่ือระดมสมองเกี่ยวกับแนวทางขยายโครงการนํารอง โครงการเรียนลวงหนา  ทั้งในเขต
กรุงเทพมหานครและในสวนภูมิภาค การพัฒนาระบบกลาง  โครงการเรียนลวงหนาของ
ประเทศ และการประสานเชื่อมโยงกับองคกรที่เกี่ยวของ  
 
   

คณะวทิยาศาสตร ........./ 



 คณะวิทยาศาสตร  สจล. จึงไดนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วิชาการ เพื่อพิจารณา “ โครงการเรียนลวงหนาสําหรับประเทศไทย ”  ซ่ึงเปนกิจกรรมที่เปด

โอกาสใหนักเรียนในโรงเรียนมัธยมไดเรียนวิชาระดับมหาวิทยาลัยที่ตนมีความถนัดสูง            
และเมื่อนักเรียนสอบผานวิชาที่เรียนไดเกณฑที่กําหนด จะไดรับ “หนวยกิต” ในวิชานั้น   

เม่ือเขาเปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เขารวมโครงการ  ทั้งน้ี   เพื่อเปนแนวทางหนึ่งในการ
จัดการเพื่อใหไดมาซึ่งนักศึกษาที่มีคุณภาพ  และมีความตั้งใจที่จะศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยี-          
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   
 ในการนี้  ที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ  ไดมีมติ  ใหนําเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพ่ือโปรดพิจารณาโครงการดังกลาวตอไป              
 

 มติ   ๑.  ที่ประชุมใหความเห็นชอบ ในการดําเนินการ “ โครงการเรียนลวงหนาสําหรับ

ประเทศไทย ”    

  ๒.  มอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร  สรุปขอมูลที่เกี่ยวของ และนํารายละเอียด
สําหรับการดําเนินงานในโครงการดังกลาว  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ-
ผูบริหารสถาบันฯ ในคร้ังตอไป 

  

๔.๗   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณาการใหความรวมมือในการยกระดับการศกึษา 
                     ใหประชากรวัยแรงงาน 

 
 
ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดจัดประชุมเพ่ือแสวงหาความรวมมือ

ในการยกระดับการศึกษาใหประชากรวัยแรงงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เม่ือวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘  โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ ๒              
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ จํานวน ๕ ขอ ดังน้ี 

๑. การเขาถึงกลุมเปาหมายที่หลากหลายและทั่วถึง 
๒. ตอบโจทยในใจผูเรียน (เนนการเรียนรูที่มุงแกปญหา สรางชีวิตใหม สะสม

ผลการเรียนและเทียบโอนได) 
๓. ขยายแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย (เปดโอกาสและชองทางการเรียนรูสูทุกคน) 
๔. ผนึกกําลังภาคีเครือขาย (สงเสริม สนับสนุนใหเครือขายจัดการศึกษาอยางทั่วถึง) 
๕. บริการเปยมดวยคุณภาพ (ปรับปรุงระบบบริการ มุงบริการที่มีคุณภาพ) 

ทั้งน้ี  ........./ 



ทั้งน้ี  ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหความรวมมือในการ
ดํ า เนินงานดั งกล าว   โดยเฉพาะเรื่ อ งความเชี่ ยวชาญและทรัพยากรที่ มี อยู ใน
สถาบันอุดมศึกษา 

สกอ.  จึงมีนโยบายใหสถาบันอุดมศึกษาใหความรวมมือกับสํานักบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการยกระดับการศึกษา           
ใหประชากรวัยแรงงานตามความพรอม ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพของแตละสถาบัน 
ตามที่จะมีการประสานงานมาดวย  เพื่อเปาหมายสําคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
สูความยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลตอไป 
 

 มติ   ขอนําไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

  

 

๔.๘ เรื่อง  ขอเสนอพิจารณาคําขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 ดวยบัณฑิตวิทยาลัย  ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ          
เ พ่ือโปรดพิจารณาคํารองขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาของนายนิ วัฒน สายหยุด                 
รหัสประจําตัว ๔๗๐๖๕๒๒๑  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  เน่ืองจากชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนลาชา  
โดยไดชําระเงินเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘  ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๔๖๕๐ / ๒๙  
จํานวนเงิน  ๒๑,๑๙๕.- บาท  (สองหมื่นหน่ึงพันหน่ึงรอยเกาสิบหาบาทถวน)  และบัณฑิต-
วิทยาลัยไดประกาศใหพนสภาพการเปนนักศึกษา ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๘ 
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ แลว   
 

 มติ   ขอนําไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

  

๔.๙ เรื่อง  ขอเสนอพิจารณาคําขอลาพักการศึกษาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
 
 ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ  เพื่อโปรดพิจารณาคําขอลาพักการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๔๘  ของนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จํานวน  ๗  คน ดังน้ี 
 
 

ชื่อ - สกุล ........./ 



 ชื่อ – สกุล รหัส ชั้นปที่ ภาควิชา / สาขา 
๑.  นายรุงนิรันดร   อยูโพธิ์ ๔๗๐๔๐๗๘๓ ๒ บริหารธุรกิจ / เทคโนโลยีการจัดการ  
๒.  นายประเสริฐศักดิ์ พลายนันท ๔๗๐๔๐๖๙๙  ๒ บริหารธุรกิจ / บริหารธุรกิจเกษตร 
๓.  นายทรัพย  สินสวัสดิ์ ๔๗๐๔๐๒๗๑ ๒ พืชสวน 
๔.  นายวัฒนชัย  ชูศรี ๔๖๐๔๐๔๔๖  ๓ เทคโนโลยีการผลิตพืช / พืชไร 
๕.  นายพงศธร  กัลยาณลาภ ๔๖๐๔๐๖๒๐  ๓ เทคโนโลยีการผลิตสัตว 
๖.  นายพรพงษ  โครตทะจักร ๔๖๐๔๐๖๒๑  ๓ เทคโนโลยีการผลิตสัตว 
๗.  นายจิรวัฒน  สมสมัคร ๔๖๐๔๐๗๔๒ ๓ วิทยาศาสตรการประมง   
 
 เน่ืองจากในการสอบปลายภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๔๘  นักศึกษาดังกลาว            
มีสุขภาพไมแข็งแรงสมบูรณ  ประกอบกับมีความเครียดเปนผลใหไมสามารถเตรียมตัว            
ในการสอบไดอยางเต็มที่  ทําใหผลการสอบในภาคการศึกษาดังกลาวไมดีเทาที่ควร  
 
 ในการนี้  ฝายทะเบียนการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดตรวจสอบ
เอกสารและหลักฐานประกอบคําขอลาพักการศึกษาแลว  ปรากฎวา  เอกสารใบรับรองแพทย
ไมถูกตอง  ประกอบกับสถาบันฯ ไดประกาศผลการสอบของนักศึกษาแลว  จึงเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 มติ   ขอนําไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

  

๔.๑๐ เรื่อง  ขอเสนอพิจารณาในหลักการการจัดสรรเงินรายไดสําหรับจายเงินสมทบ
การศึกษา และเงินอุดหนุนสมทบ และการรับบุคลากรเขาศึกษา 

  ในระดับบัณฑิตศึกษา  
 
 
 ดวยคณะวิทยาศาสตร  ไดเสนอรางระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจัดสรรเงิน
รายไดสําหรับจายเงินสมทบการศึกษาและเงินอุดหนุนสมทบ และการรับบุคลากรเขาศึกษา 
ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ............  ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร 
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๔๘ เม่ือวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ไดมีมติ ใหความเห็นชอบแลว น้ัน 
 
 ในการนี้  สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  ไดตรวจสอบระเบียบดังกลาว
เรียบรอยแลว   จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  เพื่อโปรดพิจารณาใน
ประเด็นสําคัญ ซ่ึงมีความเกี่ยวเนื่องกับการใชงบประมาณของทุกหนวยงาน ดังน้ี 

“ เม่ือบุคลากร ........./ 



 “ เม่ือบุคลากรของคณะใดสามารถสอบเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ

สถาบันฯ ได  คณะตนสังกัดจะตองจัดสรรเงินของคณะ  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสมทบ
ใหกับบุคลากรดังกลาวดวย ”  ตามความในขอ ๔  ขอ ๖ และขอ ๗  ตามลําดับ ดังน้ี 

 “การจัดสรรเงิน”  หมายความวา  การจัดสรรเงินรายไดของแตละคณะ / สํานัก 

สําหรับจายเปนเงินสมทบการศึกษาและเงินอุดหนุนสมทบใหแกบุคลากร 
 ขอ ๖ ใหทุกคณะจัดสรรจํานวนบุคลากรที่จะรับเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
เปนจํานวนไมเกินรอยละ ๕ ของจํานวนนักศึกษาที่คณะเปดรับในแตละภาคการศึกษา 
 ขอ ๗ ใหทุกคณะ / สํานัก จัดสรรเงินใหแกบุคลากรตามขอ ๖ สําหรับจายเงิน
สมทบการศึกษาและเงินอุดหนุนสมทบ ตลอดระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไวในแตละ
หลักสูตร ทั้งน้ี จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานที่บุคลากร
สังกัดในแตละปการศึกษานั้น ๆ 
  
 จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา             
ในหลักการการจัดสรรเงินสมทบฯ ดังกลาว  เพ่ือสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ จะได
ดําเนินการตอไป   
 

 มติ   ที่ประชุมใหความเห็นชอบ  และมอบสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบดําเนินการ
นําเสนอรางระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจัดสรรเงินรายไดสําหรับจายเงินสมทบ
การศึกษาและเงินอุดหนุนสมทบ และการรับบุคลากรเขาศึกษา ในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ............ ในการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ           
ครั้งตอไป 

  

๔.๑๑   เรื่อง   ขอความเห็นชอบโครงการ  “ จัดต้ังศูนยวิจัยและบริการวิทยาศาสตร ” 
 
 
ดวยคณะวิทยาศาสตร  ขอเสนอความเห็นชอบโครงการจัดต้ังศูนยวิจัยและ

บริการวิทยาศาสตร  เปนหนวยงานภายใตคณะวิทยาศาสตร มีฐานะเทียบเทาภาควิชา          
โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี 

๑. เพ่ือเปนศูนยวิจัยและบริการวิทยาศาสตรของคณะฯ ซ่ึงใหบริการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัย  เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอก 

๒. เพื่อสนับสนุนการวิจัยของอาจารย การทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท และเอก การทําโครงงานพิเศษของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 

๓. เพ่ือรับผิดชอบตอการบริการขอมูลทางวิชาการแกสังคม 

๔. เพ่ือสนับสนุน ........./ 



๔. เพ่ือสนับสนุนความรวมมือระหวาง สถาบันอุดมศึกษา หนวยงานของรัฐ 
เอกชน โดยใหขาวสารทางวิชาการ ความรู ความชวยเหลือ และแนะนําเทคโนโลยี เพ่ือเปน
ประโยชนตอหนวยงานที่สนใจ 

๕. เพ่ือความรวมมือทางวิชาการ กับสถาบันอุดมศึกษา  ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  ที่จะนําไปสูการปรับปรุงการเรียน การสอน และงานวิจัย ใหไดมาตรฐานยิ่งข้ึน 
 

ประมาณการคาใชจาย 
หมวดรายจาย งบประมาณ     

ป พ.ศ.๒๕๔๗ 
๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒  

คาจางชั่วคราว 
คาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ 
คาสาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน 
เงินรายจายอื่นๆ 

๖๒๐,๓๐๐ 
๑,๐๗๐,๐๐๐ 

๐ 
๐ 
๐ 

๕๙๓,๖๐๐ 
๑,๒๔๖,๗๐๐ 

๐ 
๐ 
๐ 

๖๐๐,๐๐๐ 
๑,๖๐๐,๐๐๐ 

๐ 
๐ 
๐ 

๖๐๐,๐๐๐ 
๑,๘๐๐,๐๐๐ 

๐ 
๐ 
๐ 

๖๐๐,๐๐๐ 
๒,๐๐๐,๐๐๐ 

๐ 
๐ 
๐ 

๖๐๐,๐๐๐ 
๒,๒๐๐,๐๐๐ 

๐ 
๐ 
๐ 

๓,๖๑๓,๙๐๐ 
๙,๙๑๖,๗๐๐ 

๐ 
๐ 
๐ 

รวมงบดําเนินการ (๑) ๑,๖๙๐,๓๐๐ ๑,๘๔๐,๓๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๑๓,๕๓๐,๖๐๐ 

คาครุภัณฑ 
ที่ดิน 
ส่ิงกอสราง 

๓,๔๑๒,๘๐๐ 
๐ 
๐ 

๑,๕๕๘,๘๐๐ 
๐ 
๐ 

๑,๖๖๐,๐๐๐ 
๐ 
๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 
๐ 
๐ 

๐ 
๐ 
๐ 

๐ 
๐ 
๐ 

๖,๙๓๑,๖๐๐ 
๐ 
๐ 

รวมงบลงทุน (๒) ๓,๔๑๒,๘๐๐ ๑,๕๕๘,๘๐๐ ๑,๖๖๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๖,๙๓๑,๖๐๐ 

รวมทั้งหมด (๑) + (๒) ๕,๑๐๓,๑๐๐ ๓,๓๙๙,๑๐๐ ๓,๘๖๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒๐,๔๖๒,๒๐๐ 
 

 
ประมาณการรายได 

หมวด รายไดป 
๒๕๔๖ 

๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 

รายได ๑,๐๗๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๙๗๐,๐๐๐ ๓,๒๖๗,๐๐ ๓,๕๙๓,๗๐๐ ๓,๙๕๓,๐๗๐ ๔,๓๔๘,๓๗๗ 
 
 
 

 มติ   ๑.  ที่ประชุมใหความเห็นชอบ    

๒. ใหแกไขวัตถุประสงคตาม ขอ ๑ จาก “....... ซ่ึงใหบริการจัดการเรียนการ

สอนและการวิจัย  เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก”  เปน  “เพ่ือ

สงเสริมสนับสนุน”  

๓. มอบคณบดีคณะวิทยาศาสตรดําเนินการรางระเบียบสถาบันฯ เพื่อเปน
หลักเกณฑในการใชบริการศูนยวิจัยและบริการวิทยาศาสตร  แลวนําเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ กอนนําเสนอสภาสถาบันตอไป 

  

ระเบียบวาระ ........./ 
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