
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ครั้งที่  ๑๓ / ๒๕๔๘ 
วันอังคารที่  ๑๓  ธันวาคม  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. 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. ผูชวยศาสตราจารยพิชิต   กิตินนท ผูชวยอธิการบดี 
๒. รศ.สมศักดิ์   ธรรมเวชวิถี ผูชวยอธิการบดี  
๓. อาจารยกษมพงศ   พงษชมพร ผูชวยอธิการบดี 
๔. อาจารยนรินทร  ธรรมารักษวัฒนะ ผูชวยอธิการบดี 
๕. อาจารยพงศทิพย   อินทรแกว ประธานสภาคณาจารย 
๖. นางวรนี   อมรลักษณานนท หัวหนาสํานักงานอธิการบดี 
 
เจาหนาที่งานประชุม 
๑. นางสาววรงคพร   บุญยมัย 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 

ประธานกรรมการกลาวเปดประชุม  แจงที่ประชุมทราบ และพิจารณา           
เร่ืองตางๆ ตามวาระ  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 
 
๑.๑   เรื่อง   การจัดงานรื่นเริงในเทศกาลงานปใหม 

  

 ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติ หามมิใหมีการจําหนายและหามนักศึกษาดื่ม
เครื่องดื่มมึนเมาในสถานศึกษา  ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ                
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๔๘ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ไดมีมติ  หาม คณาจารย บุคลากรและ
นักศึกษาของสถาบันฯ ดื่มเคร่ืองดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลภายในสถาบันฯ  น้ัน            
แตเน่ืองจากในระยะนี้อยูในชวงเทศกาลขึ้นปใหม    ซ่ึงทุกหนวยงานในสถาบันฯ  ไดจัดใหมี
งานรื่นเริงเนื่องในโอกาสดังกลาว  และเพื่อใหงานมีความสนุกสนานตามสมควร  ที่ประชุม   
จึงไดหารือกันในการจัดเลี้ยงเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล สําหรับกรณีการจัดงาน
ร่ืนเริงในเทศกาลขึ้นปใหมและเทศกาลตางๆ ภายในสถาบันฯ  
 

 มติ  ๑.  ใหจัดเลี้ยงเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล ไดเฉพาะในการจัดงาน
ร่ืนเริงในเทศกาลงานปใหม และการจัดงานโดยมีการเชาใชสถานที่ของ
สมาคมศิษยเกาพระจอมเกลาลาดกระบังเทาน้ัน  สวนในเทศกาลปใหม

ขอใหผูบริหาร ........./ 



ขอใหผูบริหารของทุกหนวยงานควบคุม ดูแล บุคลากรในสังกัดใหอยูใน
ขอบเขตและมีความเรียบรอย   

๒. หามนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง  ดื่มเคร่ืองดื่มมึนเมาตางๆ โดยเด็ดขาด 

๓. หามมิใหมีการจัดเลี้ยงเครื่องดื่มมึนเมาตางๆ ในการรับรองแขกของ            
แตละหนวยงานภายในสถาบันฯ  

 

๑.๒   เรื่อง   กําหนดการจัดงานปใหมของหนวยงานตางๆ ภายในสถาบันฯ 

 

หนวยงาน กําหนดวันจัดงาน 
-  สถาบันฯ วันอังคารที่  ๒๐  ธันวาคม ๒๕๔๘ 
-  คณะวิทยาศาสตร วันพุธที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๔๘ 
-  สํานักงานอธิการบดี วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
-  คณะวิศวกรรมศาสตร 
   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   
   บัณฑิตวิทยาลัย  และสํานักหอสมุดกลาง 

วันศุกรที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๔๘ 

-  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 
- ในวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๒.๐๐ น.  ขอเรียนเชิญผูบริหาร

ทุกหนวยงาน  รวมอวยพรเนื่องในเทศกาลขึ้นปใหม แด รองศาสตราจารย ดร.โกศล             
เพ็ชรสุวรรณ  อดีตอธิการบดี สจล. และคณะกรรมการมูลนิธิพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา-
เจาอยูหัว  ณ หองประชุม ช้ัน ๖  อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร   

- ในวันพุธที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๔๘  เวลา ๐๘.๓๐ น.  ขอเรียนเชิญผูบริหาร
ทุกหนวยงาน  รวมอวยพรเนื่องในเทศกาลปใหม  แด  กรรมการสภาสถาบันฯ  ผูทรงคุณวุฒิ
ทุกทาน ณ หองประชุม  A 202  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

- ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.  ขอเรียนเชิญ
ผูบริหารทุกหนวยงานรวมพิธีตักบาตรอาหารแหงเน่ืองในเทศกาลปใหม ณ อาคารกรมหลวง-
นราธิวาสราชนครินทร  โดยขอความกรุณาผูบริหารทุกทานประชาสัมพันธใหบุคลากรใน
หนวยงานทราบดวย 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

๑.๓ เรื่อง การสง ........./ 



๑.๓   เรื่อง   การสง  ส.ค.ส.  เนื่องในเทศกาลปใหม 

 

  ดวยสถาบันฯ  ไดจัดทํา ส.ค.ส.  เน่ืองในเทศกาลขึ้นปใหม มี  ๔  รูปแบบ  
ราคาใบละ ๕.- บาท  จัดซื้อไดที่  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  และสํานักงานสารนิเทศ-
และประชาสัมพันธ จึงขอความรวมมือใหผูบริหารของทุกหนวยงานใช ส.ค.ส. ของสถาบันฯ  
เพ่ือเปนการประชาสัมพันธสถาบันฯ  
 

 มติ  ๑.  ที่ประชุมรับทราบ 

๒. ใหผูบริหารทุกหนวยงานใหความรวมมือในการใช ส.ค.ส. ของสถาบันฯ 
๓. ในปตอไป มอบสํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ  เปนผูจัดทําและ

จําหนาย ส.ค.ส. ของสถาบันฯ  โดยใหมีการจําหนายตลอดทั้งป 
 

๑.๔   เรื่อง   การปรับแผนงบประมาณ รายรับ – รายจาย ประจําป 

 

  ในการขอปรับแผนงบประมาณรายรับ – รายจายประจําป ทั้งจากงบประมาณ

แผนดิน  และงบประมาณรายไดของสถาบันฯ  ใหหนวยงานที่มีความประสงคขอปรับแผนฯ
สรุปคําขอปรับแผนฯ ในภาพรวม  ภายในเดือนมีนาคมของทุกป เพื่อใหการจัดสรร
งบประมาณเปนไปโดยคลองตัวไมเกิดความซ้ําซอน   หรือหากเปนกรณีเรงดวน หรือมีความ
จําเปนตางๆ ในการขอใชงบประมาณที่ไมมีไวในแผน  ใหหนวยงานเสนอขอปรับแผนฯ            
ไดเปนกรณีไป   สําหรับปญหาการแกไขเอกสารคําของบประมาณเพื่อปรับแผนฯ ในระยะที่ 
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทําเอกสารคําของบประมาณเสร็จเรียบรอยแลว  
และอยูระหวางนําเสนอที่ประชุมสภาสถาบันฯ อนุมัติ น้ัน  ประธานจะนําไปพิจารณารวมกับ
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารยธีรมน ไวโรจนกิจ) และผูอํานวยการกองแผนงาน               
เพื่อพิจารณาวิธีการจัดทําเอกสารเพิ่มเติมใหดําเนินการขอปรับแผนไดกอนนําเสนอ              
สภาสถาบันฯ อนุมัติ  ซ่ึงตอไปการจัดทําเอกสารคําของบประมาณจะนําระบบอิเล็กทรอนิคส
มาใช  ดังน้ัน  การปรับแผนฯ จะดําเนินการไดสะดวกขึ้น 

 
 มติ  ๑. ที่ประชุมรับทราบ   

  ๒. ใหทุกหนวยงานเสนอขอปรับแผนงบประมาณ รายรับ – รายจายประจําป

ในภาพรวม   สําหรับกรณีเรงดวน หรือจําเปนใหเสนอขอปรับแผนฯ          
ไดเปนกรณีไป 

๓. มอบรอง ........./ 



  ๓.  มอบรองอธิการบดี (รองศาสตราจารยธีรมน  ไวโรจนกิจ) และ
ผูอํานวยการกองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  พิจารณาวิธีการจัดทํา
เอกสารเพิ่มเติม ในกรณีหนวยงานขอปรับแผนฯ ภายหลังจากจัดทํา
เอกสารคําของบประมาณเสร็จเรียบรอยแลว  เพื่อนําเสนอสภาสถาบันฯ 
อนุมัติในภาพรวมไดตอไป 

 

๑.๕   เรื่อง   มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟา และความปลอดภัยภายในสถาบันฯ  

 

ตามที่สถาบันฯ ไดดําเนินการตามนโยบายการประหยัดพลังงานเพื่อใหเปนไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี  โดยใหพิจารณาถึงความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร  และการ
ดําเนินการจัดการดานการศึกษาใหมีคุณภาพเปนหลักสําคัญ   เน่ืองจากมีนักศึกษารองเรียน
ผานทางเว็ปไซตของสถาบันฯ   เกี่ยวกับความไมปลอดภัย และความไมสะดวกในการศึกษา
หรือจัดทําผลงานวิจัยตางๆ  จึงขอใหทุกหนวยงานพิจารณาดําเนินการ 

๑. การประหยัดพลังงานไฟฟา  ใหนําวิธีการที่ทันสมัยมาชวยในการบริหาร
จัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เชน การใชระบบไฟฟาสองสวางแบบ เปด – ปด อัตโนมัติ   

๒. มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในสถาบันฯ   
 

 มติ  ๑. ที่ประชุมรับทราบ 
๒. มอบทุกหนวยงานพิจารณาปรับปรุงการนําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย           

มาชวยในการประหยัดพลังงาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและการ
จัดการดานการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเปนหลัก เชน การใชระบบไฟฟา
แสงสวางแบบ เปด – ปด อัตโนมัติ   

๓. การรักษาความปลอดภัยภายในสถาบันฯ และบริเวณโดยรอบสถาบันฯ              
ใหทุกหนวยงานพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 

- ติดต้ังโทรทัศนวงจรปด สัญญาณเตือนภัย จุดแจงภัย หรือเหตุราย   
- การจัดทําประกันภัยทรัพยสินสูญหาย หรือถูกโจรกรรม 
- มอบรองศาสตราจารยทวี  เทศเจริญ  (รองอธิการบดี) ประสานและ

ตรวจตราหอพักเอกชน  โดยรอบสถาบันฯ และใหจัดประชุม
นักศึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัยตางๆ ของนักศึกษา   

- สถาบันฯ  จะดําเนินการตั้งดานตรวจสอบการเขา – ออก  ตลอด  

๒๔  ช่ัวโมง 

- มอบอาจารย ........./ 



- มอบอาจารยกษมพงษ  พงศชมพร (ผูชวยอธิการบดี)  จัดทําบัตร
จอดรถยนตของบุคลากรภายในสถาบันฯ  โดยปรับปรุงรูปแบบใหม 
และใชรวมกันทั้งสถาบันฯ  และใหออกบัตรจอดรถยนตใหกับ
บุคลากรของสถาบันฯ  พรอมทั้งคูสมรส และบุตร โดยใหนํา
หลักฐานการครอบครองรถยนตมาแสดง  สําหรับรถยนตจาก
บุคคลภายนอกใหมีการแลกบัตรในการนํารถยนตเขามาภายใน
สถาบันฯ   

- ใหผูบริหารทุกคณะพิจารณาจัดที่จอดรถและจัดทําบัตรจอดรถของ
นักศึกษา โดยใหมีความแตกตางกับบัตรจอดรถของสถาบันฯ 

- มอบอาจารยกษมพงษ  พงศชมพร (ผูชวยอธิการบดี) ศึกษา
แนวทางและงบประมาณ ในการจัดสรางอุโมงคลอดทางรถไฟ   

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ-
ผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๔๘  เมื่อวันอังคารที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘ 

 

 มติ    รับรองรายงานการประชุม  โดยมีขอแกไข  ดังน้ี    

- หนา ๗  วาระ ๑.๖  ดังนี้ 
- เร่ือง ขอเชิญรวมการสัมมนาระดมความคิดกําหนดทิศทางของสถาบันฯ 

ในอีก ๑๐ ป ขางหนา (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๖๐) ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ 
ธันวาคม ๒๕๔๕   แกไขเปน   (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙)  ในวันที่ 
๑๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ 

- ขอ ๑ บรรทัดที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๖๐) แกไขเปน (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๙) 

- ขอ ๒ บรรทัดที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๖๐) แกไขเปน (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๙) 
 
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 
 
๓.๑   เรื่อง   ขอความเห็นชอบวางขอบังคับสถาบันฯ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ........... 
 

สืบเนื่อง ........./ 



 สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๔๘               
มีมติ มอบคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ นําเรื่องกลับไปพิจารณาทบทวนขอบังคับ 
สถาบันฯ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .........   ตามที่สํานักทะเบียนและ
ประมวลผลนําเสนอ  แลวสรุปเปนเร่ืองๆ ใหชัดเจน  และครอบคลุมในประเด็นตางๆ             
กอนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณา  และใหแลวเสร็จในการ
ประชุมครั้งตอไป  น้ัน   จึงเสนอขอความเห็นชอบวางขอบังคับสถาบันฯ วาดวย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ...........  

 
 มติ  มอบสํานักทะเบียนและประมวลผลดําเนินการแกไขระเบียบดังกลาวตาม            

ที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ใหขอเสนอแนะแลวเวียนแจง              
ทุกหนวยงานเพื่อพิจารณาสรุป  กอนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ-
ผูบริหารสถาบันฯ  ครั้งตอไป  ดังนี้ 

  ๑.  ใหตัดขอ ๔๗.๒ การยับยั้งการออกเอกสารทางการศึกษา หรือ การยับยั้ง
การขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร  ทั้งน้ี ตองไมเกิน ๓ ป 

  ๒.  ใหแยกเรื่อง การลงทะเบียนเรียน และการขอผอนผันการชําระเงิน            
โดยใหเพ่ิมเร่ือง การขอผอนผันการชําระเงินในระเบียบ  ตามขอ ๑๐.๖ 
ใหนักศึกษาดําเนินการขอผอนผันการชําระเงินกอนการลงทะเบียนเรียน  
โดยใหคณบดีมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติการผอนผันการชําระเงิน 
และสามารถอนุมัติไดไมเกินวันสุดทายของการเรียนการสอนในภาค
การศึกษานั้นๆ  ถาเกินกําหนดแลวใหสงเร่ืองใหสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลดําเนินการตอไป 

  ๓. ขอ ๒๓.๓.๕  ใหแกไข ยอหนาที่ ๒ ดังน้ี 
   - บรรทัดที่ ๓  “ อาจยื่นเร่ือง... ”   เปน  “ ตองยื่นเร่ือง... ”   

   - บรรทัดที่ ๕   “ ใหแลวเสร็จภายใน ๗ วันทําการนับจากวันที่มีการสอบ ” 

เปน “ แจงลวงหนาหรือทันทีหลังจากวันทราบเหตุดวยวาจา กอนจัดทํา

เอกสารแจงตอไป ” 

  ๔. ขอ ๒๖.๑ และ ๒๖.๒  ใหตัดขอความ  “ ทั้งน้ีไมรวมภาคฤดูรอนของ          

ปการศึกษาสุดทาย ” 

  ๕. ขอ ๓๓.๒.๓ ใหเพ่ิมขอความในบรรทัดสุดทายจาก “ ระดับคะแนน C หรือ 

๒.๐๐ ข้ึนไป ”  เปน  “ ระดับคะแนน C หรือ ๒.๐๐ หรือเทียบเทาข้ึนไป ” 

๖. ขอ ๓๓.๒.๕ ........./ 



  ๖. ขอ ๓๓.๒.๕  ใหแกไขขอความจาก “ จะดําเนินการไดภายใน ๓ ป ”              

เปน “ จะดําเนินการไดภายใน ๕ ป ” 

  ๗. ขอ ๓๔.๕  ใหแกไขขอความจาก “ ใหคณะกรรมการประจําคณะของคณะ

ที่รับเปนผูพิจารณาอนุมัติการยายคณะ ” เปน “ ใหคณะกรรมการประจํา

คณะของแตละคณะกําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติมในการพิจารณาอนุมัติ          
การยายคณะแลวทําเปนประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ” 

  ๘. ใหเพ่ิมในระเบียบน้ีกรณี นักศึกษาของสถาบันฯ ที่สําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรแลวมีความประสงคในการเรียนคณะอื่นๆ เพื่อใหจบการศึกษา
อีกสาขาหนึ่งใหสามารถกระทําได  โดยไมตองผานการสอบ  และใหเทียบ
โอนวิชาได  สําหรับรายละเอียดใหจัดทําเปนประกาศสถาบันฯ ตอไป 

  ๙. ตามขอ ๒๒.๗ ใหขยายความวา เม่ือนักศึกษาของสถาบันฯ สําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรปกติแลว ยังมีความประสงคจะเรียนรายวิชาอื่น
เพ่ิมเติม   นอกเหนือวิชาตามหลักสูตร  ใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียน
เรียนไดแบบรวมเรียน  โดยการวัดผลใหเปนไปตามปกติ  แตผลที่ไดไม
สามารถนํามาคิดรวมเปนระดับคะแนนเพื่อรับปริญญาหรือเกียรตินิยมใดๆ 
รวมทั้งการขอใบอนุญาต ก.ว.  

  ๑๐. ใหเพิ่มในระเบียบน้ี กรณีนักเรียนมัธยมปลายที่มาเรียนลวงหนากับ
สถาบันฯ  ใหหองเ รียนปกติ   ถาเขามาเรียนในสถาบันฯ  ไดแลว                  
ใหสามารถเทียบโอนในรายวิชานั้นๆ ได 

 

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
วาระการประชุมครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๔๘ 
 
๔.๕   เรื่อง  รายงานความกาวหนาการดําเนินงานวิทยาเขตระยอง 
 
 
 ตามที่รองศาสตราจารยศิริวัฒน  โพธิเวชกุล รองอธิการบดี และประธาน
หอการคาจังหวัดระยอง (หัวหนาคณะทํางานจัดต้ังวิทยาเขตระยอง)  ไดเขาประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดําเนินงานของวิทยาเขตระยอง  กับผูวาราชการจังหวัดระยอง และ
คณะทํางานจัดต้ังวิทยาเขตระยอง เม่ือวันที่  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘  จึงขอเสนอรายงาน
สรุปผลการประชุมของคณะทํางานจัดต้ังวิทยาเขตระยอง ครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๘  โดยสรุป ดังน้ี 

๑. งบประมาณ ........./ 



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 และ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทุกภาคสวนภายในจังหวัดระยอง  ประกอบกับการ           
ขอใบ ก.ว. สาขาวิศวกรรมศาสตร  จะตองมีการดําเนินงานในดานตางๆ ใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด  ดังนี้ 

- สรุปการปรับปรุงสถานที่ใหมีลักษณะเดียวกับ สวนกลาง และวิทยาเขต
ระยอง  ในลักษณะภาพ ๓ มิติ  และดําเนินการใหเปนไปโดยไมผิดกับ
ระเบียบการรื้อถอนในที่ราชพัสดุ 

- ปรับปรุงหองสมุดใหไดมาตรฐาน และเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 
- ประสานการเชิญอาจารยระดับอาวุโสมาประจําที่วิทยาเขตระยองพรอม

พิจารณาปรับปรุงบานพักสําหรับอาจารย 
- ประมาณการแผนการใชจายงบประมาณในการดําเนินการกอสราง    

สําหรับการวิเคราะหสิ่งแวดลอม  ใหสถาบันฯ รวมงบประมาณการทํา Digital Chart ไวใน

เง่ือนไขในการเปดการเรียนการสอนโดยจัดใหอยูในอันดับตน                    
 

มติ ที่ประชุม ........./ 



 มติ   ที่ประชุมรับทราบ  และประธานจะนําเรื่องน้ีปรึกษาหารือในรายละเอียด                  
รวมกับผูวาราชการจังหวัดระยองในโอกาสตอไป 

 
๔.๗   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณาการใหความรวมมือในการยกระดับการศึกษา 
                     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  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   ที่ประชุมรับทราบ  และสถาบันฯ มีนโยบายและดําเนินการในเรื่องดังกลาวแลว 
 
๔.๘ เรื่อง  ขอเสนอพิจารณาคําขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 ดวยบัณฑิตวิทยาลัย  ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ          
เ พ่ือโปรดพิจารณาคํารองขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาของนายนิ วัฒน สายหยุด                 

รหัสประจําตวั ........./ 



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   ที่ประชุมไมเห็นชอบใหคืนสภาพการเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ              
นายนิวัฒน  สายหยุด  รหัสประจําตัว ๔๗๐๖๕๒๒๑  หลักสูตรครุศาสตร-
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   
แตถานักศึกษากลับเขามาศึกษาใหม  ใหสามารถเทียบโอนวิชาได 

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



ไมถูกตอง  ประกอบกับสถาบันฯ ไดประกาศผลการสอบของนักศึกษาแลว  จึงเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 มติ    ๑.  ที่ประชุมไมเห็นชอบใหนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  จํานวน ๗ คน 
ลาพักการศึกษา  แตใหโอกาสนักศึกษาไดรับการพิจารณาใหกลับเขามา
ศึกษาใหมในระบบการรับตรง  และใหเทียบโอนวิชาได   

  ๒.  ใหพิจารณาทบทวนระเบียบสถาบันฯ เกี่ยวกับการพนสภาพการเปนนักศึกษา  
กรณีนักศึกษาท่ีมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘  ใหนักศึกษาสามารถ
ศึกษาต อ ได   แต จะ สํ า เ ร็ จการศึกษาไดต อ ง มีคะแนนเฉลี่ ยสะสม                  
ไมตํ่ากวา ๒.๐๐ 

 
วาระการประชุมครั้งที่ ๑๓ / ๒๕๔๘ 

 
 

๔.๑   เรื่อง   ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

 
 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบัน คร้ังที่ ๑๑ / ๒๕๔๗  เม่ือวันที่  
๑๗  กันยายน  ๒๕๔๗  มีมติมอบคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คิดวิธีการจัดการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอั งกฤษพื้ นฐานใหม   โดยใหคํ า นึ งถึ งปญหาที่ เกิ ดขึ้ น ในปจ จุบัน                    
และใหรายงานผลใหที่ประชุมทราบภายใน ๑ เดือน น้ัน   

ภาควิชาภาษาและสังคม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ไดดําเนินการตามมติ
ดังกลาวเรียบรอยแลว   โดยผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม         
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๔๘ เม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๘ ดังน้ี 

๑. ปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  มีสาเหตุมาจากระดับ
ความรูพื้นฐานของนักศึกษาไมเทากัน 

๒. เห็นควรใหมีการจัดกลุมนักศึกษาตามระดับความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป  
และมอบหมายใหคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมดําเนินการ และนําเสนอ
คณะกรรมการประสานงานวิชาการสถาบันฯ พิจารณา 

๓. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  จะปรับรายช่ือวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน        
ทุกคณะ ทุกหลักสูตรจํานวน ๒ รายวิชา ๖ หนวยกิต  คือ  ภาษาอังกฤษ

พ้ืนฐาน ๑ ........./ 



พื้นฐาน  ๑  และภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ๒  ใหเปนช่ือวิชาเดียวกันทุกคณะ  
ซ่ึงเปนการปรับที่ไมกระทบกระเทือนโครงสรางหลักสูตรของทุกหลักสูตร 

๔. การจัดตารางสอนในปการศึกษา ๒๕๔๙  ใหทุกคณะปรึกษาหารือรวมกัน  
โดยใหการจัดการศึกษาวิชาหมวดศึกษาทั่วไปเปนแกนหลักในการ          
จัดตารางสอนดวย 

๕. การดําเนินการจัดกลุมนักศึกษาดังกลาว  จะดําเนินการเฉพาะนักศึกษา
หลักสูตร ๔ – ๕ ป  เทาน้ัน  ไมใชกับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน          

หรือตอเน่ือง 
 ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๔๘  เมื่อวันที่ 

๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘  มีมติเห็นชอบ ใหมีการปรับปรุงหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  โดยทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี (เฉพาะหลักสูตร ๔ ป 
และ ๕ ป) จะตองเรียนวิชา 

-  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  จํานวน   ๓   หนวยกิต 
      FOUNDATION  ENGLISH 1 

-  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  จํานวน    ๓   หนวยกิต 
       FOUNDATION  ENGLISH  2 

สวนรายวิชาที่  ๓  และ  ๔  (ถามี)   ใหเปนไปตามความตองการของแตละ
หลักสูตร   

การปรับปรุงดังกลาวเปนการปรับปรุงกรณีกระทบกระเทือนโครงสราง  ที่ตอง
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร  โดยมิตองเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาพิจารณา  เน่ืองจาก
เปนการปรับปรุง  แกไข  เพ่ิมเติมรายวิชาในหมวดวิชาทั่วไป 

กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี  จึงเสนอขอความเห็นชอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน   

ในการนี้  ที่ประชุมไดมีการพิจารณากันอยางกวางขวาง และประธานแจงวา
สถาบันฯ อยูในระหวางการจัดต้ังศูนยภาษา โดยไดมอบรองศาสตราจารย ดร.รติกร              
วรากูลศิริพันธุ  (รองอธิการบดี) เปนผูดําเนินการ ซ่ึงจะมีการจัดการเรียนการสอนในหลาย
ภาษา เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน เปนตน  และมีกรณีตัวอยางที่ประธานไดรับ
รองเรียนมาจากนักศึกษา  ในการเรียนวิชาพื้นฐานบางวิชาซึ่งมีอาจารยผูสอนหลายทาน   
จึงมีปญหาวาอาจารยผูตรวจขอสอบไมใชอาจารยผูสอน  เปนผลใหคําตอบของนักศึกษาไม
ถูกตอง  และอาจารยผูตรวจแจงนักศึกษาวาอาจารยผูสอนที่สอนนักศึกษานั้นสอนไมถูกตอง 

 

มติ ใหนําเรื่อง ........./ 



มติ  ใหนําเรื่องกลับไปพิจารณาทบทวนและสรุปใหชัดเจน  โดยคณบดีคณะ            
ครุศาสตรอุตสาหกรรมรับจะนําไปปรึกษาหารือเกี่ยวกับขอปญหาตางๆ               
กับอาจารยผูสอนในคณะและประสานกับรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย  
ร.อ. ดร.วีระเชษฐ   ขันเงิน)  กอนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ ในคร้ังตอไป 

 
๔.๒   เรื่อง   ขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ  
 
 
 ดวยสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  เสนอขอความเห็นชอบวางระเบียบ
สถาบันฯ  จํานวน  ๓  ระเบียบ  ดังนี้ 
 

๑. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจัดสรรเงินรายไดสําหรับจายเงิน
สมทบการศึกษา และเงินอุดหนุนสมทบ และการรับบุคลากรเขาศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ........ 
 

• ตามที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ คร้ังที่ ๑๒ / ๒๕๔๘          
มีมติเห็นชอบในหลักการการจัดสรรเงินรายไดของแตละคณะ/สํานัก เพ่ือจายสมทบ
การศึกษาและเงินอุดหนุนสมทบใหแกบุคลากรตามที่คณะวิทยาศาสตรเสนอ น้ัน 
 สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  ไดพิจารณาตรวจสอบและแกไข           
รางระเบียบ สัญญา และแบบฟอรมเรียบรอยแลว  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ พิจารณา  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นควรยกเลิกระเบียบสถาบันฯ วาดวยการยกเวนเงินสมทบ
การศึกษาและเงินอุดหนุนสมทบและการรับบุคลากรเขาศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๓ 
 ๒.  ใหมีผลใชบังคับต้ังแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป 
 ๓ .   ในระเบียบตามขอ  ๕ .   ให มีการสอบเข าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของผูที่เปนบุคลากร  โดยใหบัณฑิตวิทยาลัยแยกกลุมผูที่เปนบุคลากรสอบ
โดยเฉพาะ   
 เห็นควรใหบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบวาสามารถปฏิบัติไดหรือไม           
ถายังปฏิบัติไมไดเห็นควรตัดขอความดังกลาว 
 ๔.  ตามบทเฉพาะกาล ใหบุคลากรที่ไดรับยกเวนเงินสมทบการศึกษา
และเงินอุดหนุนสมทบตามระเบียบสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ ยังคงถือปฏิบัติตามระเบียบเดิม 

๕. สัญญา ........./ 



 ๕.  สัญญาการสนับสนุนเงินรายไดคงเดิม  ยกเวนเร่ืองการปฏิบัติงาน
เพื่อชดใชเวลาตามสัญญา  ใหเหลือ ๑ เทาของระยะเวลาที่ศึกษาโดยไดรับการสนันสนุนเงิน
รายได  (จากเดิมตองชดใชเวลา ๒ เทา) 
 

๒. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดสนับสนุนการตีพิมพ
บทความในวารสาร และการเสนอบทความในการประชุมทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ........ 

• ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ขอหารือกรณีการขอเบิกคา
สนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัยและวิชาการ  โดยไมระบุช่ือหนวยงาน  ซ่ึงไมเปนไปตาม
ระเบียบสถาบัน วาดวย การจายเงินรายไดสนับสนุนการตีพิมพบทความในวารสารและการ
เสนอบทความในการประชุมทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๕  ซ่ึงไดระบุไว ดังน้ี 
 
 ขอ ๔  ในระเบียบน้ี 

“หนวยงาน”  หมายความวา วิทยาเขต คณะ โครงการจัดตั้งคณะที่มีการแบงสวน

ราชการภายในที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันแลว สํานัก บัณฑิต
วิทยาลัย และหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

 
ขอ ๕  คุณสมบัติของบทความที่มีสิทธิไดรับการสนับสนุนตามระเบียบน้ี มีดังน้ี 

๕.๒   เปนบทความที่ตองมีการระบุถึงช่ือหนวยงานและชื่อสถาบัน   
   
 ที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิจัย คร้ังที่ ๔ / ๒๕๔๘ เม่ือวันพุธที่ ๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๘  ไดพิจารณาเรื่องการเบิกจายเงินสนับสนุนดังกลาวแลว มีมติ ดังน้ี 

๑. ขอแกไขขอ ๕.๒ จากเดิม เปนดังน้ี 
“เปนบทความที่ตองมีการระบุช่ือสถาบันโดยจะมีช่ือหนวยงานหรือไมก็ได” 

๒. ตามขอ ๑๐.๓ “ การจายเงินสนับสนุนผูตรวจบทความของวารสารสถาบัน

หรือของหนวยงาน จายในอัตราคนละ ๓๐๐ บาท ”   ใหเบิกจายเงิน

สนับสนุนแกผูตรวจบทความได ในกรณีที่บทความไมผานการพิจารณา        
ใหตีพิมพในวารสารของสถาบัน   

 

๓. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย  การจายเงินรายไดเปนคาสมนาคุณ
วิทยากร  พ.ศ. ........ 
 

• เพื่อเบิกเงินคาสมนาคุณใหวิทยากรในกรณีที่เกินตามที่กระทรวง
กําหนด  หรือไมสามารถเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดินได 

จึงเสนอ ........./ 



 
 จึงเสนอขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ จํานวน  ๓ ระเบียบ  และ
สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  ไดตรวจสอบระเบียบสถาบันฯ ดังกลาวเรียบรอยแลว  

 
มติ    ที่ประชุมใหความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ  ทั้ง  ๓  ระเบียบ  ดังนี้ 

๑. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจัดสรรเงินรายไดสําหรับจายเงินสมทบ
การศึกษา และเงินอุดหนุนสมทบ และการรับบุคลากรเขาศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ........  โดยมีขอแกไข  ดังน้ี 

- ใหเพ่ิมเง่ือนไขวา “ บุคลากรของสถาบันฯ ที่มีความประสงคขอรับ

เงินอุดหนุนสมทบการศึกษา ตองไดรับอนุมัติการสนับสนุนจาก
คณะ / สํานักตนสังกัดกอน ” 

- ใหโอนเงินรายไดจากคณะ / สํานัก  ตนสังกัดของบุคลากรที่ไดรับ
การอนุมัติแลว  ใหคณะที่จัดการเรียนการสอนตอไป  

๒. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดสนับสนุนการตีพิมพบทความ
ในวารสาร และการเสนอบทความในการประชุมทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ........  โดยมีขอแกไข  ดังน้ี 

- ขอ ๕.๒  เปนบทความที่ตองมีการระบุช่ือสถาบันโดยจะมีช่ือ
หนวยงานหรือไมก็ได  ทั้งน้ี  ใหเปนไปตามประกาศของแตละคณะ  
โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 

- ใหผูตรวจบทความสามารถเบิกจายเงินสนับสนุนไดทั้งในกรณีที่
บทความผานและไมผานการพิจารณาใหตีพิมพในวารสาร  และให
เบิกจายไดทันทีที่สงผลงานใหคณะผูตรวจพิจารณาบทความ           
โดยไมตองรอการตีพิมพ 

- ใหเพ่ิมขอความ “ ใหเบิกจายจากกองทุนวิจัยของสถาบันฯ ” 

๓. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดเปนคาสมนาคุณวิทยากร พ.ศ. ..... 
๔. นําเสนอสภาสถาบันฯ ตอไป 
๕. กรณีการลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของสายสนับสนุน ประธาน

กรรมการ รับจะนําไปศึกษาทบทวนระเบียบที่เกี่ยวของ  และจะนําเขา
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ตอไป 

 
๔.๓ เรื่อง    ขอความเห็นชอบปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน 
 

๑. การปรับปรุง ........./ 



๑. การปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนงานภายในสํานักงานคณบดี  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

  
ตามคําสั่งสถาบันที่ ๑๗๔๔ / ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ เร่ือง การ

ปรับปรุงระบบงานหองสมุดคณะและหองสมุดวิทยาเขตชุมพร และคําสั่งสถาบันฯ ที่ ๑๗๔๕ / 
๒๕๔๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ เร่ือง ปรับปรุงการจัดแบงสวนงานในสํานักหอสมุดกลาง  
ซ่ึงมีการโอนยายงานหองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร ไปสังกัดอยูที่สํานักหอสมุดกลาง 
น้ัน  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จึงเสนอขอความเห็นชอบปรับปรุงโครงสรางการจัดแบง
สวนงานของสํานักงานคณบดี  โดยขอเพิ่ม “งานสงเสริมพัฒนาวิชาการ” ดังน้ี 

 
การจัดแบงสวนงาน (เดิม) การปรับปรุงการจัดแบงสวนงาน (ใหม) 

๑. งานบริหารและธุรการ 
๒. งานการเจาหนาที่ 
๓. งานนโยบายและแผน 
๔. งานการเงินและบัญชี 
๕. งานพัสดุ 
๖. งานบริการทางวิชาการและวิจัย 
๗. งานกิจการนักศึกษา 
๘. งานทะเบียน 
๙. งานหองสมุด 

๑. งานบริหารและธุรการ 
๒. งานการเจาหนาที่ 
๓. งานนโยบายและแผน 
๔. งานการเงินและบัญชี 
๕. งานพัสดุ 
๖. งานบริการทางวิชาการและวิจัย 
๗. งานกิจการนักศึกษา 
๘. งานทะเบียน 
๙. งานสงเสริมพัฒนาวิชาการ 

 

โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนและสรางศักยภาพในดานการจัดการเรียน 
การสอนใหกับทุกภาควิชาของคณะสถาปตยกรรมศาสตร และเปนแนวทางของการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพโดยเปดโอกาสดานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก  ทั้งในบทบาท
ของผูใหบริการและผูรับบริการ  เปนการเผยแพรความรูใหแกสังคมโดยสวนรวม และสราง
โอกาสทางการศึกษาและอาชีพดานสถาปตยกรรมและการออกแบบของคณะฯ  ใหเปนที่รูจัก
อยางกวางขวาง  ซ่ึงสงผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืนเม่ือตองออกจากระบบราชการ  มีการ
จัดหารายไดและมีการใชจายตามวัตถุประสงคของการจัดต้ังโครงการศูนยที่เปนระบบและ
สามารถพึ่งพาตนเองไดในอนาคต  ทําใหสามารถสนับสนุนงานวิชาการ วิจัย อีกทั้งสราง
ช่ือเสียงใหกับสถาบันฯ ไดตอไป  โดยมีภารกิจจะดําเนินการ  ๒  โครงการ  ดังนี้ 

๑. โครงการจัดตั้ง “ศูนยขอมูลและสื่อการเรียนรูเพื่อการออกแบบทางดาน

ศิลปะและสถาปตยกรรม” (โครงการระยะที่ ๑)  

๒. โครงการ ........./ 



๒. โครงการจัดต้ัง “ศูนยพัฒนาวิชาชีพดานการออกแบบและวิจัย” 

      (โครงการระยะที่ ๒) 
 

๒. การปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

ดวยบัณฑิตวิทยาลัย  ไดโอนภารกิจเกี่ยวกับงานทะเบียนในระดับบัณฑิตศึกษา   
ไปสังกัดฝายทะเบียนบัณฑิตศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล  ตามคําสั่งสถาบันฯ           
ที่ ๑๗๔๖ / ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๘  จึงเสนอขอความเห็นชอบปรับปรุงโครงสราง
การแบงสวนงานในบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อใหการบริหาร การดําเนินงานในบัณฑิตวิทยาลัย
เปนไปดวยความเรียบรอย  สอดคลอง เหมาะสมตามภารกิจและสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป  
ดังน้ี 

 
 

การจัดแบงสวนงาน (เดิม) การปรับปรุงการจัดแบงสวนงาน (ใหม) 
๑. สํานักงานคณบดี 
๒. ฝายวิจัยและประเมินผล 
๓. ฝายวิชาการและแผนงาน 

๑. สํานักงานคณบดี 
๒. ฝายวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
๓. ฝายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๔. ฝายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  (จัดต้ังเพิ่ม) 

 
โดยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

๑. สํานักงานคณบดี 
มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดานตางๆ เกี่ยวกับการ

บริหารงานทั่วไปของบัณฑิตวิทยาลัย  อันไดแก งานบริหารและธุรการ งานนโยบายและแผน 
งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

๒.  ฝายวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดานตางๆ เกี่ยวกับงานวิจัย

เงินงบประมาณและเงินรายได  งานหลักสูตร  งานประกันคุณภาพการศึกษา  งานการ
จัดการองคความรูในองคกร และงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

๓.  ฝายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดานตางๆ เกี่ยวกับงาน
แตงต้ังอาจารยบัณฑิต งานมาตรฐานวิทยานิพนธ งานรับรองวารสารวิชาการ งานตรวจสอบ
และรับรองผลการศึกษา งานอนุมัติการสําเร็จการศึกษา งานทุนการศึกษา งานฝกอบรม และ
งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

๔. ฝายบริหาร ........./ 



๔.  ฝายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดานตางๆ เกี่ยวกับงาน

วิเคราะหและออกแบบ ระบบ งานพัฒนาโปรแกรม งานดูแลเว็ปไซตและเครื่องแมขาย งาน
จัดทําและรวบรวมสถิติทางการศึกษา งานจัดทําและบริการขอมูล งานพัฒนาและซอมบํารุง
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอร งานประชาสัมพันธ และงานอื่นๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

 
๓. การปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนงานภายในกองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี 

 
  สถาบันฯ ไดมีการพิจารณาทบทวนบทบาท ภารกิจ อํานาจหนาที่ และงาน
ของกองการเจาหนาที่ในสํานักงานอธิการบดี ภายหลังจากที่ไดมีการยกฐานะและแยกงาน
วินัยและนิติการ ไปจัดตั้งเปนสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ (หนวยงานเทียบเทากอง) 
และเพื่อใหสอดคลองในการที่จะปรับปรุงระบบและวิธีการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ตามกรอบแนวทางการพัฒนาระบบราชการที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งมีความพรอม
ในการทํางานที่จะตองเตรียมการรองรับการที่สถาบันฯ จะปรับเปลี่ยนสถานะเปน
สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ  ซ่ึงเห็นสมควรที่จะปรับปรุงการจัดแบงสวนงานภายใน 
โดยมีการเปลี่ยนแปลงในการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ ใหมีการรวมงานที่เกี่ยวของ
สัมพันธกัน รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งในงานที่สมควรและจําเปน จากที่มีอยูเดิม ๕ งาน  
ใหจัดแบงเปน ๔ งาน  ดังนี้ 
 

การจัดแบงสวนงานเดิม การจัดแบงสวนงานที่เสนอขอปรับปรุง 

๑. งานบริหารงานบุคคล 
๒. งานทะเบียนประวัติ 
๓. งานพัฒนาและฝกอบรม 
๔. งานธุรการและสวัสดิการ 
๕. งานอัตรากําลังและระบบงาน 

๑. งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒. งานสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
๓. งานสวัสดิการบุคลากร 
๔. งานธุรการและสารสนเทศบุคลากร 

 
  การปรับปรุงการจัดแบงงานภายในของกองการเจาหนาที่ดังกลาว มีแนวทาง
ในการจัดรวมงานที่มีลักษณะเกี่ยวของสัมพันธกันไวที่หนวยงานเดียวกัน เพ่ือลดความ
ซํ้าซอนและขั้นตอนการทํางาน  และมุงหมายเสริมสมรรถนะในการดําเนินงานสําคัญที่ควร
ตองมีการพัฒนา ไดแก งานดานการพัฒนาบุคคล (Human Resource Development) งาน
ดานการจัดสวัสดิการภายในที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางาน และงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากร  

ผลของการ ........./ 



  ผลของการปรับปรุงการจัดแบงงานภายในกองการเจาหนาที่ ตามที่ขอเสนอ
มานี้ จะทําใหมีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการนําเทคโนโลยี-
สารสนเทศมาใชงานในดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน             
ตามแนวทางของการพัฒนาหนวยงานภาครัฐยุคใหมเปน E-Government ตลอดจนมีการ
ดําเนินงานที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รองรับตอการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
และเปนการเตรียมความพรอมในการที่สถาบันฯ จะปรับเปลี่ยนเปนสถาบันอุดมศึกษาใน
กํากับของรัฐตอไป 

  โดยหนวยงานภายในกองการเจาหนาที่ ตามที่เสนอขอปรับปรุงเปน ๔ งาน 
กําหนดใหมีหนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในแตละงาน  ดังนี้ 

  ๑.  งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

 มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) โดยรวมของสถาบันฯ             
ทั้งขาราชการ พนักงานสถาบัน พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางรายเดือนที่จางดวย
เงินรายได และลูกจางช่ัวคราว (ยกเวนลูกจางชาวตางประเทศ และลูกจางประจําตัว
ผูเช่ียวชาญชาวตางประเทศ) งานการประชุมของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน รวมทั้งในการออกคําสั่งตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและการ
แตงต้ังตําแหนงบริหาร  และงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

  ๒.  งานสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 

 มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) รวมถึงการพัฒนาระบบและวิธี
ปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การขอกําหนดและปรับปรุงการจัดแบงหนวยงานที่
ปฏิบัติงานดานสนับสนุนวิชาการ การประชุมของคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการ
สงเสริมการพัฒนาบุคลากร รวมถึงคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ   
และงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

  ๓.  งานสวัสดิการบุคลากร 

 มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตางๆ ที่เกี่ยวกับการ
วางแผน การดําเนินงาน และการประสานงานสวัสดิการของบุคลากร การพัฒนาและ
เสริมสรางสภาพแวดลอมในการทํางาน การประชุมของคณะกรรมการสวัสดิการ/
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ/คณะกรรมการพิจารณาการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ/
คณะกรรมการบานพักทางราชการ รวมถึงคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร  และงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

๔. งานธุรการ ........./ 



  ๔.  งานธุรการและสารสนเทศบุคลากร 

 มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานดานสารสนเทศบุคลากร และงานในการจัดใหบริการทั่วไป
จากฐานขอมูลบุคลากร ของกองการเจาหนาที่ รวมทั้งเร่ืองที่ไมไดกําหนดเปนหนาที่ของงาน
อื่นในกองการเจาหนาที่  และงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
มติ   ๑.  การปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนงานภายในสํานักงานคณบดี  

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

- มอบคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร  (ผูชวยศาสตราจารยนพปฎล  
สุวัจนานนท)  จัดประชุมปรึกษาหารือรวมกับคณบดีทุกคณะ  พิจารณา
การปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนงาน  และการกําหนดภาระงานใหม
ของแตละคณะ  เพื่อใชเปนโครงสรางเดียวกันในทุกคณะตอไป   

- มอบคุณเพิ่มสุข  สุภาเจริญ  หัวหนางานกองการเจาหนาที่ สํานักงาน-
อธิการบดี  เปนผูประสานงานในเรื่องดังกลาวตอไป 

๒.  การปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย 
-  ที่ประชุมใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ  ตอไป 

๓. การปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนงานภายในกองการเจาหนาที่ 
สํานักงานอธิการบดี 

-  ที่ประชุมใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ ตอไป   

 

๔.๔ เรื่อง    การปรับคาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘  ไดมีมติ 
๑. อนุมัติในหลักการใหปรับเ พ่ิมอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย              

ตามแนวทางเดียวกับการปรับปรุงคาตอบแทนภาคราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๙ 
มีนาคม ๒๕๔๗ (เร่ือง มาตรการปรับคาตอบแทนของขาราชการ) และมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๗ (เร่ือง การปรับปรุงคาตอบแทนเพื่อชวยเหลือการครองชีพ
ขาราชการระดับตนระยะเฉพาะหนา)  ทั้งน้ี  ภายในวงเงินงบประมาณ ๓๖๑.๕๘ ลานบาท  
โดยใหกระทรวงศึกษาธิการทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ  เพ่ือใชเงิน
เหลือจายหรือปรับแผนการใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘  
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

๒. เห็นชอบ ........./ 



๒. เห็นชอบตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ในการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือเปนคาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยใหมปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และการ
จัดสรรงบประมาณเพิ่ม  สําหรับการเลื่อนขั้นตามหลักเกณฑไมเกินรอยละ ๔ เชนเดียวกับ
องคการมหาชน องคกรอิสระ และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

๓. การปรับปรุงคาตอบแทนการจางพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อใหสัมพันธกับ
การปรับปรุงคาตอบแทนภาคราชการในโอกาสตอไป  ใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการ
เพ่ือขอรับการจัดสรรเปนคราวๆ ไป 

ทั้งน้ี  ที่ประชุมสภาสถาบันฯ ไดมีมติอนุมัติ ดังน้ี 
- เม่ือวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๘ ไดมีมติ อนุมัติใหจายเงินคาครองชีพแก

พนักงานสถาบัน ในอัตราคนละ ๑,๐๐๐ บาทตอเดือน ต้ังแตวันที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘   

- เม่ือวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๘  อนุมัติขยายเวลาการจายเงินคาครองชีพ
แกพนักงาน โดยใหยกเลิกหลักเกณฑการจายที่กําหนดไวเดิม  และให
จายแกพนักงานสถาบันทุกคน ในอัตราคนละ ๑,๐๐๐ บาทตอเดือน  
จนกวาจะมีการปรับปรุงการจัดสรรคาใชจายในการจางพนักงานสถาบัน 
หรือมีการปรับอัตราคาจางของพนักงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ 

 
จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 
๑.  การจายเงินคาครองชีพแกพนักงานสถาบัน ในอัตราคนละ ๑,๐๐๐ บาทตอ

เดือน ตามมติสภาสถาบันฯ เม่ือวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๘ และเม่ือวันที่ ๒๑ กันยายน 
๒๕๔๘ โดยจายจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน สวนที่กันไวเปนคาจัดสวัสดิการ
สําหรับพนักงานสถาบัน และสวนที่เปนคาจางพนักงานสถาบันเหลือจายใหจายไดจนถึง
เดือนธันวาคม ๒๕๔๘  โดยเปนเงินคาครองชีพเพ่ิมพิเศษที่จายนอกเหนือจากการปรับอัตรา
คาจางพนักงานสถาบันตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘  และใหยกเลิกใน
การจายเงินคาครองชีพแกพนักงานสถาบันตามมติสภาสถาบันฯ   ต้ังแตวันที่ ๑ มกราคม 
๒๕๔๙ เปนตนไป 

๒.  ใหมีการจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวแกพนักงานสถาบันระดับตน 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ (ตามแนวทางเรื่อง การปรับปรุง
คาตอบแทนเพื่อชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตนระยะเฉพาะหนา ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๗)  โดยใหพนักงานสถาบันที่มีอัตราคาจางไมถึง 
๑๐,๐๐๐ บาท  ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวในอัตราเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท  เมื่อรวมกับ

คาจาง ........./ 



คาจางตองไมเกินเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท  สําหรับผูที่ไดรับการบรรจุใหมในเดือนใด           
ใหจายเงินคาครองชีพตามอัตราสวนของจํานวนวันที่ไดปฏิบัติงานในเดือนนั้น  ในลักษณะ
เชนเดียวกับการจายคาจางในเดือนแรกบรรจุ  ทั้งน้ี  ตั้งแตวันที่  ๑  มกราคม ๒๕๔๙           
เปนตนไป 

 
มติ   ๑. ที่ประชุมใหความเห็นชอบ  

- ใหปรับอัตราคาจางพนักงานสถาบันฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี  โดยใหมี
ผลยอนหลังต้ังแตเดือนเมษายน ๒๕๔๗ 

- ให จ า ย เ งิน เ พ่ิ มการครองชีพ ช่ั วค ราวแกพ นักงานระดั บต น                  
(ตามหลักเกณฑเดียวกับการปรับปรุงคาตอบแทนเพื่อชวยเหลือการ
ครองชีพขาราชการระดับตนระยะเฉพาะหนา ตามมติคณะรัฐมนตรี) 

 ๒. ใหยกเลิกการจายเงินคาครองชีพช่ัวคราวแกพนักงานสถาบันฯ ในอัตรา
เดือนละ ๑,๐๐๐.- บาท ต้ังแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๙  (ตามมติสภา
สถาบันฯ เม่ือวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๘ และเม่ือวันที่ ๒๑ กันยายน 
๒๕๔๘)  โดยไมตองเรียกคืนคาครองชีพช่ัวคราวที่ไดจายแลว 

 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอื่นๆ 
 
 
๕.๑   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณาอนุมัติการใชเงินคงคลัง 

 
 

ดวยสถาบันฯ  ไดมีโครงการจะปรับปรุงอาคารสถานที่ ดังน้ี 
๑. ปรับปรุงโรงอาหารอาคารสมเด็จพระเทพฯ  เฟส ๑   

จํานวนเงิน  ๑,๘๐๐,๐๐๐.-  บาท   
๒. กอสรางโรงอาหารหลังอาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา เฟส ๓   

จํานวนเงิน  ๗,๒๐๐,๐๐๐.- บาท 
๓. ปรับปรุงบริเวณทางเดินพลาซา เพ่ือทําเปนบูธรานคา  

จํานวนเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐.- บาท 
๔. ปรับปรุงหองประชุมผูบริหาร ช้ัน ๖  อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

จํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
๕. ปรับปรุงหองเรียนอาคารสมเด็จพระเทพฯ (ไมรวมครุภัณฑ)  

จํานวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
๖. กอสรางหลังคาทางเดิน  จํานวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐.-  บาท 

- บริเวณ ........./ 



- บริเวณทางเชื่อมคณะวิศวกรรมศาสตรและคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
- บริเวณทางเขาคณะวิศวกรรมศาสตร 
- บริเวณทางเดินคณะวิทยาศาสตร 
- บริเวณขางตึกภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

๗. ปรับปรุงบริเวณโดยรอบ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สํานักหอสมุดกลาง 
จํานวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท 

๘. จัดซ้ือรถตูโตโยตา ไฮเอช ๑๖ ที่น่ัง ๑ คัน จํานวนเงิน ๑,๐๙๐,๐๐๐.- บาท 
๙. จั ด ทํ า โ ค ร ง ก า ร ร ะ บ บ สนั บ ส นุ น ก า ร จั ด เ ก็ บ แ ล ะ ก า ร บ ริ ก า ร

ทรัพยากรสารนิเทศในหองสมุดดวยเทคโนโลยี RFID  

จํานวนเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
 

รวมเปนคาใชจายทั้งสิ้น  ๓๒,๕๙๐,๐๐๐.-  บาท  (สามสิบสองลานหาแสน            
เกาหม่ืนบาทถวน) 

 
 

มติ  ที่ประชุมใหความเห็นชอบการใชเงินคงคลังในการดําเนินการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ภายในสถาบันฯ  ดังนี้ 
๑. ปรับปรุงโรงอาหารอาคารสมเด็จพระเทพฯ  เฟส ๑   

จํานวนเงิน  ๑,๘๐๐,๐๐๐.-  บาท   
๒. กอสรางโรงอาหารหลังอาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา เฟส ๓   

จํานวนเงิน  ๗,๒๐๐,๐๐๐.- บาท 
๓. ปรับปรุงบริเวณทางเดินพลาซา เพ่ือทําเปนบูธรานคา  

จํานวนเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐.- บาท 
๔. ปรับปรุงหองประชุมผูบริหาร ช้ัน ๖  อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

จํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
๕. ปรับปรุงหองเรียนอาคารสมเด็จพระเทพฯ (ไมรวมครุภัณฑ)  

จํานวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
๖. กอสรางหลังคาทางเดิน   

- บริเวณทางเชื่อมคณะวิศวกรรมศาสตรและคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
- บริเวณทางเขาคณะวิศวกรรมศาสตร 
- บริเวณทางเดินคณะวิทยาศาสตร 
- บริเวณขางตึกภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

โดยใหเพ่ิม ........./ 
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