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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.ดุษณี  ธนะบริพัฒน รองอธิการบดี กรรมการ 

๑๐. ศ.ดร.ถวิล   พึ่งมา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
๑๑. ผศ.นพปฎล   สุวัจนานนท คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
๑๒. รศ.ดร.รวีวรรณ  ชินะตระกูล คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   กรรมการ 
๑๓. รศ.ดร.วิรัตน   ภูวิวัฒน แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   กรรมการ 
๑๔. รศ.ดร.ธีรวัฒน   มงคลอัศวรัตน คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
๑๕. รศ.ดร.บุญวัฒน   อัตชู คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๑๖. ผศ.ดร.จารุวัตร   เจริญสุข คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
๑๗. รศ.สุภาวดี  รัตนมาศ แทนผูอํานวยการสํานักวิจัย- 
  และบริการคอมพิวเตอร กรรมการ 
๑๘. ผศ.กิติพงค   มะโน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
๑๙. รศ.ดร.อิทธิชัย  อรุณศรีแสงไชย ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
๒๐. นางวิภาพร  อินทรสุวรรณ ผูอํานวยการกองกลาง เลขานุการ 
 
 

ผูเขารวมประชุม ........./ 



 
ผูเขารวมประชุม 
๑. อาจารยพิชิต   กิตินนท ผูชวยอธิการบดี 
๒. อาจารยกษมพงศ   พงษชมพร ผูชวยอธิการบดี  
๓. อาจารยนรินทร  ธรรมารักษวัฒนะ ผูชวยอธิการบดี 
๔. รองศาสตราจารย ดร.อภินันท  ธนชยานนท ผูชวยอธิการบดี 
๕. อาจารยสมประสงค    รุงเรือง ผูชวยอธิการบดี 
๖. อาจารยพงศทิพย   อินทรแกว ประธานสภาคณาจารย 
๗. นางรวมพร   อินทรประสงค ประธานชมรมขาราชการและลูกจาง 
 
เจาหนาที่งานประชุม 
๑. นางสาวพิมพลออ    กรพิพัฒน 
๒. นายฉัตรชัย   คําภาพรพนัธุ 
๓. นางสาววรงคพร   บุญยมัย 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 

ประธานกลาวเปดประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 
 
๑.๑    เรื่อง   ขอลาออกจากการดํารงตําแหนงกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 
 ดวยอาจารยกฤติยา  ชุณหชีวาโฉลก  กรรมการประจําคณะโดยการเลือกจาก
คณาจารยประจําของคณะสถาปตยกรรมศาสตร  ขอลาออกจากตําแหนงต้ังแตวันที่  ๑  
ธันวาคม  ๒๕๔๘  เ น่ืองจากได รับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชา                   
ศิลปอุตสาหกรรม  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  และกองการเจาหนาที่ไดตรวจสอบแลว              
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  เพื่อทราบ 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพ่ือทราบตอไป 

 
 

๑.๒ เรื่อง ขอแจง ........./ 



๑.๒    เร่ือง   ขอแจงนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการอุดมศึกษา 

 
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดจัดประชุมระดม-

ความคิด เร่ือง  “ แนวทางการยกระดับมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา ” รวมกับ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต  ฉายแสง) เม่ือวันพฤหัสบดีที่  ๑๑  
พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  และ  สกอ. อยูระหวางดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา-
อุดมศึกษาของชาติ น้ัน         

สกอ.  จึงขอสงสรุปการประชุมระดมความคิดการดําเนินการตามนโยบายของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมาเพื่อทราบและเปนแนวทางในการดําเนินงานของ
สถาบันฯ  ดังนี้ 

สรุปสภาพปญหามี  ๓  ประการ คือ 
๑. ปญหาดานตัวปอน  การศึกษาขั้นพื้นฐานมีความออนแอโดยเฉพาะดานครู

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ  ทําใหมีผลถึงคุณภาพของผูที่จะ
เขามาเรียนในระบบอุดมศึกษา  ซ่ึงมีแนวทางแกไขในหลายประเด็น เชน 
การรื้อระบบการผลิตครู และระบบการเรียนการสอน 

๒. ปญหาในเชิงนโยบาย  ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในภาพรวมยังไม
ชัดเจน ขาดการประสานเชื่อมโยงการวางแผนรวมกัน  มีความซ้ําซอนใน
การบริการ  การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญจัดต้ังดวยเหตุผลทาง
การเมืองมิไดคํานึงถึงคุณภาพ  ขาดความสนใจที่จะพัฒนาคุณภาพดวย
วิธีการวิจัยและการเรียนการสอน แตมุงเนนการขยายตัวในเชิงปริมาณ 
และมีความหลากหลายมากขึ้น  ไมมีการจัดระบบทิศทางที่จะสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ชัดเจน  และไมมีนโยบายสนับสนุนการศึกษา
ระดับอนุปริญญาที่ชัดเจน 

๓. ปญหาในเชิงระบบ  สถาบันอุดมศึกษาปรับตัวไมทันตอการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ที่เกิดข้ึน โดยเฉพาะการสรางและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานดานการ
เรียนการสอนและการวิจัย  การเปดหลักสูตรตามความพอใจโดยมิได
คํานึงถึงคุณภาพมาตรฐาน ขาดการวางแผนการพัฒนาสถาบันระยะยาว 
ขาดภาวะผูนําทั้งในระดับสภาสถาบัน สถาบัน และระดับคณะ ขาดความ
ตอเน่ืองในการบริหารงาน สภาสถาบันทั้งของรัฐและเอกชนหลายแหง          
ยังไมมีระบบ good governance นอกจากนี้ยังมีการแทรกแซงจาก

การเมืองในการแตงต้ังกรรมการที่ มีคุณสมบัติไมเหมาะสมทําใหมี
ผลกระทบตอคุณภาพการบริหารงานของสถาบัน 

การพัฒนา ........./ 



การพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาจะมีกระบวนการที่จะตองเสริม และจุดที่จะตองแกไขปญหา
หลักๆ  ๕  เรื่อง  ดังนี้ 

๑. เร่ืองมาตรฐานการอุดมศึกษา 
๒. เร่ืองคุณภาพการจัดการศึกษา 
๓. เร่ืองคุณภาพบัณฑิต 
๔. เร่ืองการปฏิรูปการเรียนการสอน 
๕. เร่ืองการพัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบประเมินผลการศึกษา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ไดแถลงนโยบายในการยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานมหาวิทยาลัย  “ แกปญหาการผลิตดอยคุณภาพและปริญญาเฟอ ”  โดยใหมีการ

ประเมินทบทวนการขยายวิทยาเขต  โครงการตางๆ ที่ไมมีคุณภาพ ไมไดมาตรฐาน แลวมี
การตรวจสอบใหเขมขนข้ึน  นอกจากนั้น  จะจัดระบบความหลากหลาย  สงเสริมการจัด
อันดับคุณภาพ  ผลักดันการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ผลักดันการวิจัย  นวัตกรรม  
การจดสิทธิบัตร  ความรวมมือกับเอกชนและพัฒนา  Center  of  excellence  รวมมือกับ

ตางประเทศที่ทันสมัย  ใหมีการสรางระบบประเมินมหาวิทยาลัยในประเทศ  โดยการทํา
ความชัดเจนในเรื่องปรัชญาอุดมศึกษาที่คํานึงถึงมาตรฐานสากล เร่ืองคุณภาพผูสอน 
คุณภาพผูเรียน หลักสูตรการเรียนการสอน  การประเมินคณะครุศาสตร  ศึกษาศาสตร    
โดยอาศัยขอมูลเบื้องตนคือผลสัมฤทธิ์ของการสอนที่เกิดข้ึนกับนักเรียนข้ันพื้นฐานในปจจุบัน
ไปสูการประเมินที่ เปนระบบมากยิ่ ง ข้ึน   ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของคณะครุศาสตร                  
คณะศึกษาศาสตร คือหมายถึงผูผลิตครูทั้งหลายที่เปนระบบมากขึ้น 

ในเรื่องของการวิจัย  ตามที่นายกรัฐมนตรีไดขอใหมหาวิทยาลัยคิดและเสนอ
งานวิจัยที่จะเปนประโยชนตอประเทศชาติ  เกิดสิทธิบัตร  และรัฐยินดีที่จะสนับสนุน
งบประมาณ  แตขณะน้ียังไมมีการเสนอเรื่องใดๆ  จึงเห็นวาควรจะไดมีการปรึกษาหารือกัน
ในคราวตอไปวาใครจะเปนผูเสนอโครงการวิจัยอะไร  มีคุณสมบัติอยางไร  จะรวมทํากับ
รัฐวิสาหกิจ / มหาวิทยาลัยอยางไร  ตองการงบประมาณเทาไร  

สรุปประเด็นขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการประชุมระดมความคิด ดังน้ี 
๑. วัตถุประสงคของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแตละแหงมีความแตกตางกัน              

รัฐควรใหการสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาและยกระดับมหาวิทยาลัยใหม เชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

๒. ปจจุบันคุณภาพการศึกษาไทยในเรื่องของการจัดการศึกษาของประเทศ 
ถามองในภาพรวมนาเปนหวงมาก    โดยพบวานักเรียนในระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐานมีประสิทธิภาพตํ่าในเรื่องการเรียนรู การอาน การคิด การ
คนควา สาเหตุจากครูผูสอนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามีความสามารถ

ในการสอน ........./ 



ในการสอนต่ํา  ขอมูลน้ีตองสงสัญญาณไปถึงสถาบันอุดมศึกษาที่เปน
ผูผลิตครู  โดยเฉพาะคณะครุศาสตร คณะศึกษาศาสตร ดังน้ี 

- ผูสอน  ตองมีคุณภาพ 
- ผูเรียน  เปนปจจัยสําคัญหน่ึง  คือ  ถา  input  ออนมากจะเปนภาระ

กับคนสอน  แตถาผูสอนมีคุณภาพสูงจะชวยไดมากขึ้น  แตถาผูสอน
มีคุณภาพนอยและ input  มีคุณภาพต่ําจะเปนปญหาที่มองไมเห็น

ทางแก  ซ่ึงเปนเร่ืองนาวิตกมาก 
- หลักสูตรและระบบการเรียนการสอน สกอ.ไดจัดทําเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระบบการเรียนการสอน  ซ่ึงจะชวยแกปญหาไดเร็วข้ึน 
๓. ควรใชมาตรฐานของอุดมศึกษาเปนแกนในการขับเคลื่อนการปฏิรูป

การศึกษา  โดยตองทราบปญหาและสาเหตุที่ชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ประเมินการศึกษา 

๔. เร่ืองงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา 
- ควรสนับสนุนใหมีการจัดต้ังองคกรเฉพาะกิจมาดําเนินการในเรื่องน้ี 
- งานวิจัย  แบงออกเปน ๒  สวน  คือ วิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูทาง

วิชาการ กับวิจัยวิทยาศาสตรประยุกตเพ่ือสงเสริมการพัฒนาประเทศ  
รัฐบาลควรมีการกําหนดภารกิจงานวิจัยที่จะสงเสริมใหชัดเจน  
เพ่ือใหผูที่เกี่ยวของในแตละสาขาของสถาบันอุดมศึกษา มารวมตัวกัน
คิดวาจะทําวิจัยอะไรที่จะเปนประโยชนในการสรางงานในการพัฒนา
ประเทศชาติ 

๕. การปรับเปลี่ยนเชิงโครงสราง 
- เร่ืองผูเรียน  จะขับเคลื่อนอยางไรใหผูเรียนสนใจในเรื่องคุณภาพ

และการปฏิรูปวิธีเรียนรูของตนเองอยางสากล 
- เร่ืองการซอมเสริม  การเลื่อนช้ันอัตโนมัติที่ไมไดมาตรฐานตองมี

การแกไขโดยเร็ว 
- เร่ืองการซ้ําช้ัน  ซํ้าวิชาในขั้นพ้ืนฐาน  ควรใหมีการปรับเปนระบบ

หนวยกิต  เพ่ือใหโอกาสนักเรียนที่มีความแตกตางกันไดเรียนรูและ
ใชเวลาที่ตางกัน   

๖. นโยบายของรัฐในการผลักดันใหมหาวิทยาลัยของรัฐเปล่ียนสถานภาพเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับและการเปดวิทยาเขตมากขึ้น  มีผลกระทบตอ 

market ........./ 



market share ของมหาวิทยาลัยเอกชน  และถามหาวิทยาลัยเอกชน

ปรับตัวไมทันจะมีผลกระทบตอคุณภาพการศึกษาตอไป 
๗. ขณะนี้ทั้งประเทศมีการผลิตวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเพียง ๒๗%  ซ่ึงควรมี

การผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  ๔๐% 

๘. เห็นควรพิจารณาวามีปจจัยใดที่กํากับการทํางานของมหาวิทยาลัยไทยให
ตกต่ําลงไปตลอดเวลา  จึงเสนอวาควรจะมีการวิจัยวาเหตุใดมหาวิทยาลัย
ไทยจึงคิดไมเปน และไมมีนวัตกรรม 

๙. ใหมีการใชทรัพยากรรวมกัน  เชนที่เรียกวา federal university ของ

มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
๑๐. มหาวิทยาลัยไทยมีความเชื่อมโยงกับผูใชคน ที่เรียกวา ภาคการผลิต / 

ภาคเอกชน นอยกวามหาวิทยาลัยในประเทศที่พัฒนาแลวหรือประเทศที่
คอนขางจะพัฒนามาก 

๑๑. ใหมีการตั้งคณะทํางานเพื่อใหมีการดําเนินงานที่เปนรูปธรรม  โดยลําดับ
ปญหาจากนโยบายเหลานี้มาทําใหเกิดเปนผล  แลวจัดทําเปนเครือขายใน
ลักษณะที่ครบวงจร 

๑๒. การแก ไ ขปญหา เ ร่ื อ งคุณภาพผู ส อน ให เ ป น รู ปธ ร รม   โ ดย ให
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงเสนอแผนพัฒนาใหชัดเจน 

๑๓. การพัฒนาอาจารยของอุดมศึกษาอยางตอเน่ือง   
๑๔. ควรตั้ง Institute Learning Teaching (ILT)   เปนสถาบันที่เกี่ยวกับการ

พัฒนาการเรียน การสอน ถายทอดศาสตรและศิลปะของการเรียนการสอน  
โดยสวนกลางจะใหความชวยเหลือในการตั้งสถาบันน้ีแกมหาวิทยาลัย 

๑๕. การดําเนินการตามโครงการ Cyber University  เชน การพัฒนาการเรียน

การสอนสมัยใหม 
 
 มติ  ๑.  ที่ประชุมรับทราบ   

๒. มอบคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม พิจารณาการแกไขปญหาเรื่อง
คุณภาพผูสอน  โดยพิจารณาการเปดหลักสูตรระดับปริญญาโท  
(หลักสูตร ๑ ป)  และใหคัดเลือกเฉพาะผูที่ มีความรูความสามารถ             
มาเรียน เพ่ือผลิตใหเปนผูสอนที่มีคุณภาพทั้งดานวิศวกรรมศาสตร          
และวิทยาศาสตรตอไป   

๓.  มอบผูบริหารทุกหนวยงานพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

๑.๓ เรื่อง ........./ 



 
๑.๓  เรื่อง  แจงกําหนดวันถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําปพุทธศักราช ๒๕๔๙ 

 
ตามที่สถาบันฯ  ไดกําหนดถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําปพุทธศักราช 

๒๕๔๙ ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร ต.ทาวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา   
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบัน คร้ังที่ ๓ / ๒๕๔๘ ไดใหความเห็นชอบแลว                
และสถาบันฯ ไดดําเนินการแจงกรมการศาสนารับทราบและดําเนินการขอรับพระราชทาน- 
ผาพระกฐินใหตามความประสงคตอไป น้ัน 

ในการนี้  สถาบันฯ  ไดกําหนดวันในการถวายผาพระกฐินพระราชทาน            
ในวันศุกรที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙  ณ  วัดศาลาปูนวรวิหาร ต.ทาวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา  จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพ่ือทราบ 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

๑.๔    เรื่อง   ขอเชิญรวมงานกีฬาและสันทนาการบุคลากร ๓ พระจอมเกลา 

 
ดวยในวันศุกรที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา-

ธนบุรี  ซ่ึงเปนเจาภาพจัดงานพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก มจธ.  
สจพ. และ สจล.  ประจําปการศึกษา ๒๕๔๗   ไดกําหนดจัดงานกีฬาและสันทนาการ
บุคลากร ๓ พระจอมเกลาขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  เพ่ือเปนการ
เช่ือมสัมพันธไมตรีระหวางกัน โดยมีกําหนดการ ดังน้ี 

- ๐๘.๔๕ น. พิธีเปดการแขงขันกีฬา 
- ๐๙.๓๐ น. การแขงขันกีฬาระหวางบุคลากรของทั้ง  ๓  สถาบัน 
- ๑๗.๓๐ น. งานเลี้ยงสังสรรคและสันทนาการ  
จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพ่ือทราบ และขอเรียนเชิญ 

รวมงานตามกําหนดการดังกลาวตอไป 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

ระเบียบ ........./ 



ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ-
ผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๓ / ๒๕๔๘  เมื่อวันอังคารที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๔๘ 

 

 มติ    รับรองรายงานการประชุม  โดยมีขอแกไข  ดังน้ี    

- หนา ๒๗  ดังนี้ 
- บรรทัดที่ ๗ ขอ ๘ จัดซ้ือรถตูโตโยตา ไฮเอช ๑๖ ที่น่ัง   
          แกไขเปน  จัดซ้ือรถตู  ๑๖ ที่น่ัง 
- มติ  ขอ ๑  ปรับปรุงโรงอาหารอาคารสมเด็จพระเทพฯ เฟส ๑  
 จํานวนเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท แกไขเปน จํานวนเงิน ๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท  

- หนา ๒๘  ดังนี้ 
- บรรทัดที่ ๒ ขอ ๘ เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท   
 แกไขเปน  เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
- บรรทัดที่ ๙ ขอ ๘ จัดซ้ือรถตูโตโยตา ไฮเอช ๑๖ ที่น่ัง   
 แกไขเปน  จัดซ้ือรถตู  ๑๖ ที่น่ัง 
 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 
 
๓.๑   เรื่อง   ขอทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๔๘ 
 
 

ดวยกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี และบัณฑิตวิทยาลัย  ขอเสนอ          
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ คร้ังที่  ๑๑ / 
๒๕๔๘   

- เร่ือง  ขอความเห็นชอบขั้นตอนการเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
- เร่ือง  ขอความเห็นชอบขั้นตอนการเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

เฉพาะกรณีข้ันตอนในการดําเนินงานภายหลังการแกไขปรับปรุงหลักสูตรเรียบรอยแลว ดังน้ี 
 

มติที่ประชุมเดิม  เม่ือดําเนินการแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามมติคณะกรรมการพิจารณา
หลักสูตรเรียบรอยแลว  ใหนําเสนอรางหลักสูตรดังกลาวต้ังแตข้ันตอนที่ ๑ 
ตามลําดับตอไป    

 

ขอแกไข ........./ 



ขอแกไขเปน   เม่ือดําเนินการแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามมติคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร
เรียบรอยแลวใหนําเสนอรางหลักสูตรดังกลาวตามลําดับข้ันตอนตอไป  และ
สําเนารางหลักสูตรดังกลาวแจงตอคณะซึ่งเปนเจาของหลักสูตรเพื่อรับทราบ 

 
มติ  ที่ประชุมใหความเห็นชอบใหแกไขมติ  ดังน้ี  เม่ือดําเนินการแกไขปรับปรุง

หลักสูตรตามมติคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเรียบรอยแลวใหนําเสนอ            
รางหลักสูตรดังกลาวตามลําดับข้ันตอนตอไป  และสําเนารางหลักสูตรดังกลาว
แจงตอคณะซึ่งเปนเจาของหลักสูตรเพื่อดาํเนินการตอไป 

 
๓.๒   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณาการจัดงานนิทรรศการพระจอมเกลาลาดกระบัง 

ประจําป ๒๕๔๙ 
 
 
 สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๔๘           
ไดมีมติเห็นชอบใหจัดนิทรรศการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง  คร้ังที่ ๓ ประจําป
พุทธศักราช ๒๕๔๙  และมอบรองศาสตราจารย รอยเอก ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน รองอธิการบดี 
ดําเนินการจัดเตรียมงาน  และจัดทําแผนการจัดงาน  นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ เพ่ือพิจารณาครั้งตอไป น้ัน 
 การจัดงานนิทรรศการพระจอมเกลาลาดกระบัง  เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงครองราชยครบ ๖๐ ป  และเพื่อใหการจัดงานเกิดประโยชน
สูงสุดแกสาธารณชน  การจัดงานนิทรรศการฯ ควรมีรูปแบบและการนําเสนอผลงานที่ดี        
จึงควรมีระยะเวลาในการจัดเตรียมงานที่เหมาะสม  รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย ร.อ. ดร.
วีระเชษฐ  ขันเงิน)  จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
ดังน้ี 

๑. กราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศเปนประธานในพิธี 
๒. ขอเลื่อนกําหนดการจัดงานจากเดิม วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ – ๒๕ มิถุนายน 

๒๕๔๙  เปน  วันพฤหัสบดีที่ ๙ – วันอาทิตยที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 

 ประธานแจงที่ประชุมทราบวา  ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ ไดเขาพบ              
รองราชเลขาธิการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือกราบอวยพร
เน่ืองในโอกาสขึ้นปใหม  ในโอกาสนี้ไดปรึกษาหารือเร่ืองการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร 
แกผูสําเร็จการศึกษาของ ๓ สถาบัน  (สจล. สจพ. และมจธ.) ประจําปการศึกษา ๒๕๔๘             
ซ่ึงในปน้ีสถาบันฯ เปนเจาภาพการจัดงาน  รวมทั้งการจัดงานนิทรรศการพระจอมเกลา-
ลาดกระบัง   ซ่ึงทานรองราชเลขาธิการเห็นวาการจัดงานทั้ง ๒ งาน ควรอยูในชวงเวลา

เดียวกัน ........./ 



เดียวกัน  เน่ืองจากในชวงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๙  พระบรมวงศานุวงศทุกพระองค  จะทรงมี
พระราชภารกิจเปนจํานวนมาก   และสําหรับการจัดงานดังกลาว สถาบันฯ ควรดําเนินการ 
แจงกําหนดการใหสํานักพระราชวังทราบโดยเร็วตอไปดวย 
 ในการนี้  การจัดงานนิทรรศการฯ เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ-        
พระเจาอยูหัว  ในวโรกาสทรงครองราชยครบ ๖๐ ป  ในป พ.ศ. ๒๕๔๙  และทรงเจริญ           
พระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ในป พ.ศ. ๒๕๕๐  ดังน้ัน  เพื่อใหมีระยะเวลาในการจัดเตรียม
งานที่เพียงพอแกการจัดงานใหมีคุณภาพ  จึงควรเลื่อนกําหนดการจัดงานไปประมาณเดือน
พฤศจิกายน หรือภายในเดือนธันวาคม ๒๕๔๙   
 สําหรับในปพุทธศักราช ๒๕๕๐  สถาบันฯ  จะมีการจัดงานประชุมวิชาการ-
นานาชาติเพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ ๘๐ พรรษา  อีกวาระตอไป 
 

 มติ   ที่ประชุมรับทราบ  และใหความเห็นชอบ 
๑. กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี            

เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดงานนิทรรศการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง 
  ๒.  มอบคุณรวมพร  อินทรประสงค  ประสานกับสํานักพระราชวัง  เร่ือง 

หมายกําหนดการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๔๙ สําหรับการจัดงานดังกลาว 

๓. ใหเลื่อนกําหนดการจัดงานจากเดิมเปนวันพฤหัสบดีที่ ๙ –วันอาทิตยที่ ๑๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๙  หรือภายในเดือนธันวาคม ๒๕๔๙  
  ๔.  มอบรองศาสตราจารย ร.อ. ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน  รองอธิการบดี 
   -   ตรวจสอบจํานวนครั้งการจัดนิทรรศการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง 

-   ดําเนินการประชาสัมพันธ  ประสานและรวบรวมผลงานวิชาการและวิจัย
จากทุกหนวยงานเพื่อเตรียมจัดงานโดยเร็ว 

  ๕. มอบรองศาสตราจารยทวี  เทศเจริญ  รองอธิการบดี  จัดการประชุม
คณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๔๘  
เพ่ือจัดเตรียมงานโดยเร็ว 

  ๖. มอบศาสตราจารย ดร.ถวิล  พึ่งมา  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  พิจารณา
กําหนดวันจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ  และถาจัดในชวงเวลาเดียวกับ
งานนิทรรศการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบังไดจะเปนประโยชน             
และเกิดผลดีมากยิ่งข้ึน 

 

๓.๓ เรื่อง ........./ 



 

๓.๓   เรื่อง  ขอความเห็นชอบวางขอบังคับ และระเบียบสถาบันฯ 
 
 
 สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๓ / ๒๕๔๘               
มีมติ มอบสํานักทะเบียนและประมวลผลดําเนินการแกไขระเบียบสถาบันฯ วาดวย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ........  ตามที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ใหขอเสนอแนะ
แลวเวียนแจงคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  เพ่ือพิจารณาสรุปกอนนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งตอไป น้ัน  
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  ไดดําเนินการแกไขขอบังคับสถาบันฯ ดังกลาว  
และรางระเบียบสถาบันฯ ที่เกี่ยวของ จํานวน ๒ ระเบียบ และเวียนแจงคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ เพ่ือพิจารณาในรายละเอียดกอนการประชุมเรียบรอยแลว จึงขอเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ใหความเห็นชอบ ดังน้ี 

๑. วางขอบังคับสถาบันฯ  วาดวย  การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .........  
๒. วางระเบียบสถาบันฯ  วาดวย  การจัดการศึกษาเพื่อการขออนุ มั ติ              

สองปริญญา พ.ศ. .......... 
๓. วางระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจัดการศึกษาตามโครงการเรียนลวงหนา 

พ.ศ. ........... 
 

 มติ  ที่ประชุมใหความเห็นชอบการวางขอบังคับ ระเบียบสถาบันฯ  ดังนี้ 

๑. ขอบังคับสถาบันฯ  วาดวย  การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .........              
โดยมีขอแกไข  ดังน้ี 
- เพ่ิมขอความ หมวด ๓ ขอ ๘.๖ “แมมาตรวจพบภายหลังก็ใหถอนสิทธิ์” 

- หมวด ๔  ขอ ๙  ยอหนาที่ ๒  แกไข “เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของ ...” 

เปน “เวนแตจะไดแจงเหตุจําเปน ...” 

- หมวด  ๕  ขอ  ๑๐ .๓   ตัดขอความ  “หรือจํากัด จํานวนนักศึกษา                    

ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งได” แลวแกไขเปน               

“ตามที่คณะเจาของวิชาไดแจงมา” 

- ขอ ๑๐.๕  ตัดขอความ “หากมีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง

ลงทะเบียน ในกรณีน้ีใหยื่นเร่ืองขออนุมัติตอผูอํานวยการสํานักทะเบียน
และประมวลผล” 

- ขอ ๑๐.๖  ........./ 



- ขอ ๑๐.๖ ตัดขอความ “หากพนกําหนดการลงทะเบียนลาชาแลว 

นักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนไดก็ตอเม่ือไดรับการอนุมัติเปนกรณี
พิเศษจากผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล แตทั้งน้ีตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันสอบปลายภาคการศึกษานั้น” 

- ขอ ๑๐.๙ ใหสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบพิจารณาความหมายคําวา 
“โมฆะ”  

- หมวด ๘ ขอ ๒๒.๕  ใหตัดขอความ “มีอํานาจในการวินิจฉัยเพ่ือใหระดับ

คะแนน F โดยขอความเห็นจากอาจารยประจําวิชาประกอบดวย” แลว

แกไขเปน “แจงอาจารยประจําภาควิชาทราบเพื่อใหคะแนน F ตอไป” 

- ขอ ๒๓.๓.๔ ใหเพ่ิมขอความ “ใหมีพิธีกรรมของศาสนาอื่นดวย” 

- ใหเพ่ิมบทเฉพาะกาล ขอ ๖๔.  ในระหวางที่ยังมิไดออกระเบียบ ประกาศ 
หรือกรณีอื่นใดตามขอบังคับน้ี  ใหนําระเบียบ ประกาศ หรือกรณีอื่นใด
ตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๖  และขอบังคับสถาบัน-
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ มาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่
ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ี 

๒. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจัดการศึกษาเพื่อการขออนุมัติสองปริญญา 
พ.ศ. ..........  โดยมีขอแกไข ดังน้ี 

-  ใหเพ่ิมนิยามใน ขอ ๓.  “การศึกษา ๒ ปริญญา ใหหมายถึง การจัดการ
ศึกษาในสถาบันฯ เดียวกันที่มีหลักสูตรที่ตางระดับกัน  แตถาตาง

มหาวิทยาลัยกันใหเปนหลักสูตรในระดับเดียวกันหรือตางระดับกันก็ได” 
๓. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจัดการศึกษาตามโครงการเรียนลวงหนา 

พ.ศ. ........... โดยมีขอแกไข ดังน้ี 
-   ขอ ๕  (๕.๑)  ........ รวมกับนักศึกษาของสถาบันโดยไมเสียคาใชจาย 

แกไขเปน ....... รวมกับนักศึกษาของสถาบันโดยตองเสียคาใชจาย
เหมือนกับนักศึกษาที่ลงเรียนตามปกติ 

-   ขอ ๗  ...... ทั้งน้ีการเทียบโอนรายวิชาใหเปนไปตามขอบังคับวาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี  แกไขเปน  ...... ทั้งน้ีการเทียบโอนรายวิชา
ใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๔. นําเสนอสภาสถาบันฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

๓.๔ เรื่อง ........./ 



 

๓.๔ เรื่อง สรุปผลการประชุมระดมความคิดกาํหนดทิศทางของสถาบันฯ                     
ในอีก ๑๐ ปขางหนา ( พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ) 

 
 
 ดวยกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ขอรายงานสรุปผลการประชุมระดม
ความคิดกําหนดทิศทางของสถาบันฯ ในอีก ๑๐ ป ขางหนา ( พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ )           

เม่ือวันศุกรที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ ณ บางปะกง ริเวอรไซด คันทรีคลับ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ดังน้ี 

๑. สรุปผลการประชุมระดมความคิดกําหนดทิศทางของสถาบันฯ ในอีก ๑๐ ป 
ขางหนา ( พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ) 

๒. คําสั่งสถาบันฯ แตงต้ังคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรอง รวบรวมและจัดใหเปนหมวดหมูที่เหมาะสม รวมทั้งจะตองจัดทํา
กลยุทธและมาตรการ โครงการตางๆ เพ่ือใหวิสัยทัศนสามารถดําเนินการ
ไดตอไป                

ดวยกรรมการมีขอสั ง เกตวา  เห็นควรใหแปลคําที่ เปนภาษาอั งกฤษ             
ในสรุปผลการประชุมฯ ใหมีความหมายเปนภาษาไทยทั้งหมด  ในการนี้  ประธานกรรมการ  
รับจะนําไปปรึกษาหารือสภาสถาบันฯ ตอไป 
 
 มติ   ๑.  ที่ประชุมใหความเห็นชอบผลการประชุม โดยมีขอแกไข  คือ  

-  ขอแกไข  S & T ( & A )  เปน  S & T & A 

๒. ใหความเห็นชอบการแตงต้ังคณะกรรมการฯ  ตามเสนอ  โดย 
-  ใหแตงต้ังสํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ  เปนกรรมการเพิ่มเติม 
-   มอบคณะกรรมการฯ  ดําเนินการจัดทํารางแผนกลยุทธ  และนําเสนอ

คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ และสภาสถาบันฯ ตอไป 
 

๓.๖  เรื่อง  ขอเสนอพิจารณาทบทวนคําขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๔๘     
มีมติ  ไมเห็นชอบใหคืนสภาพการเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนายนิวัฒน  
สายหยุด  รหัสประจําตัว ๔๗๐๖๕๒๒๑  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปตยกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   แตถานักศึกษากลับเขามาศึกษาใหม            

ใหสามารถ ........./ 



ใหสามารถเทียบโอนวิชาได  เน่ืองจากนักศึกษาชําระเงินลาชา  และบัณฑิตวิทยาลัย              
ไดประกาศใหพนสภาพการเปนนักศึกษาแลว น้ัน 

ในการนี้  นายนิวัฒน  สายหยุด  ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙  
เพ่ือขอใหสถาบันฯ พิจารณาทบทวนคําขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
โดยมีเหตุผลประกอบ ดังน้ี 

๑. การชําระเงินลาชามาจากสาเหตุปญหาดานการเงินของครอบครัว  แตได
ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๔๘ เรียบรอยแลว 

๒. เม่ือบัณฑิตวิทยาลัยประกาศใหพนสภาพการเปนนักศึกษาแลวน้ัน             
นายนิวัฒน  สายหยุดไมทราบรายละเอียดจึงไดเขาเรียนและสอบในทุก
รายวิชาของภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๔๘ จํานวน ๖ วิชา  และมีเกรดของ

ทุกรายวิชา  รวมถึงเกรดเฉลี่ยของทั้ง GPS / GPA 
๓. นายนิวัฒน  สายหยุด  ไดลงทะเบียนเรียนในเทอมท่ี ๒ / ๒๕๔๘ จํานวน 

๒ วิชา เรียบรอยแลว  ในรายวิชาวิทยานิพนธไดติดตอกับอาจารย            
ผูควบคุมวิทยานิพนธและผูควบคุมรวมอยางสม่ําเสมอสวนรายวิชา 
ARCHITECTURE 2  ไดเขาเรียนกับอาจารยผูสอนทุกสัปดาห 

๔. ในขณะนี้อยูระหวางการเสนอหัวขอวิทยานิพนธ เร่ือง “แนวทางการ

พัฒนาแผนแมบทเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ อําเภอลานสัก 
จังหวัดอุทัยธานี ”  โดยมี  ผศ.สมพล  ดํารงเสถียร  เปนอาจารยผูควบคุม

วิทยานิพนธ  และผศ.ดร.เลิศลักษณ  กลิ่นหอม  เปนอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธรวม 

บัณฑิตวิทยาลัย  จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ              
เพื่อโปรดพิจารณาทบทวนคําขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ             
นายนิวัฒน  สายหยุด   
 
 มติ   มอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน               

การชําระเงิน  การพนสภาพการเปนนักศึกษาของนายนิวัฒน  สายหยุด                 
ใหละเอียดและมีความชัดเจน  โดยสรุปใหเปนลําดับข้ันตอนตามเอกสารหลักฐาน  
กอนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพ่ือพิจารณาตอไป 

 

 

 

๔.๑ เรื่อง ........./ 



๔.๑   เรื่อง   ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
 
 
 ดวยคณะวิศวกรรมศาสตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาศาสตร 
เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร ตามลําดับ ดังน้ี 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙) 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘)   

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมเครื่องมือวิเคราะห 
(หลักสูตรปรับปรุงแกไข ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๔) 

 
ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรไดดําเนินการเรียบรอยแลว ปรากฎวาหลักสูตรดังกลาว 
มีเน้ือหาและโครงสรางเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการที่กําหนดไว  เห็นสมควร
อนุมัติใหใชหลักสูตรดังกลาวเพื่อการเรียนการสอนได  และกองบริการการศึกษาได
ตรวจสอบแลว  
 

มติ   ที่ประชุมใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ ตอไป 

 

๔.๒   เรื่อง   ขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ  

 

 ดวย สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  เสนอขอความเห็นชอบวางระเบียบ
สถาบันฯ  จํานวน  ๔  ระเบียบ  ดังนี้ 
 

๑. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การใชเงินรายไดสะสม  พ.ศ. ........ 
๒. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย สํานักสงเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกลา-

ลาดกระบัง  พ.ศ. ........ 
๓. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายได เปนคาใชจายในการ             

จัดการเรียนการสอน หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา-
วิชาสหวิทยาการการวิ จัยเพื่อการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ )               
คณะสถาปตยกรรมศาสตร พ.ศ. .......... 

๔. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย พนักงานสถาบันดวยเงินรายได พ.ศ. ......... 
 

จึงเสนอ ........./ 



จึงเสนอขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ จํานวน  ๔ ระเบียบ  และ
สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  ไดตรวจสอบระเบียบสถาบันฯ ดังกลาวเรียบรอยแลว  
 

มติ   ที่ประชุมใหความเห็นชอบ และนําเสนอสภาสถาบันฯ ตอไป   
 

๔.๓   เรื่อง  ขอเสนอพิจารณาแนวทางการแกไขปญหาการจัดกรรมการคุมสอบกลางภาค 
 
 
 ดวยที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ คร้ังที่ ๗ / ๒๕๔๘ มีมติ          
ใหสํานักทะเบียนและประมวลผลรับผิดชอบการดําเนินการจัดตารางสอบกลางภาคโดยมี
หลักเกณฑ ดังน้ี 

- ใหจัดการสอบในลักษณะเดียวกับการสอบ Entrance 

- ใหรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันฯ เปนกรรมการคุมสอบ 

- คาใชจายในการดําเนินการสอบใหพิจารณาอีกครั้งหน่ึง 

และใหนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณาตอไป น้ัน 

 สํานักทะเบียนและประมวลผล  ไดศึกษาระเบียบ / ประกาศที่เกี่ยวของกับเร่ือง
ดังกลาวเรียบรอยแลว  สรุปวาไมมีระเบียบ ประกาศสถาบันฯ ที่ระบุใหคณะที่สอนบริการ            
เปนผูจัดหากรรมการคุมสอบดวย  มีเพียงประกาศสถาบันฯ เร่ือง การโอนเงินคาสอนบริการ

ตางคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามขอ ๓.๖  “......ทั้งน้ี ใหคณะที่ใหบริการรับผิดชอบคาสอน             
คาคุมสอบ คาตรวจขอสอบ และอ่ืนๆ  โดยจะตองจัดหาวัสดุครุภัณฑ ประกอบการเรียน         

การสอนใหพอเพียงทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ”  ใหถือปฏิบัติเทานั้น    

 จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณา            
แนวทางแกไขปญหาในการจัดกรรมการคุมสอบกลางภาค ดังน้ี 

๑. ใหแตละคณะเปนผูจัดกรรมการคุมสอบของคณะเชนเดียวกับการสอบปลายภาค   

๒. สําหรับคาตอบแทนกรรมการดําเนินการสอบประจําภาค  ถามีความไม
เหมาะสม เห็นควรพิจารณาปรับปรุงใหมีความเหมาะสมตอไป 

 

มติ   ๑.  ที่ประชุมใหความเห็นชอบใหคณะซึ่งเปนเจาของหลักสูตรเปนผูจัดกรรมการ-         
คุมสอบ  โดยใหเบิกคาคุมสอบจากคณะที่สอนบริการ  

๒.  ใหคณะที่สอนบริการโอนเงินใหหลังจากไดรับแจงจํานวนกรรมการคุมสอบ
จากคณะซึ่งเปนเจาของหลักสูตรเรียบรอยแลว   

๔.๔ เรื่อง ........./ 



๔.๔ เรื่อง    ขอเสนอพิจารณามาตรการเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณ 
     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  แกไขเพิ่มเติม 

 
 

ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘  มีมติเห็นชอบ
มาตรการเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙  ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ  ดังน้ัน  เพ่ือใหการกําหนดเปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี  จึงขอเสนอปรับมาตรการ
เรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ในมาตรการที่ ๓ 
ดังน้ี  

มาตรการที่ ๓  (เดิม) มาตรการที่ ๓  (ปรับปรุงใหม) 
ใหทุกหนวยงาน ติดตามและเรงรัดการใช
จายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๙  ใหเปนไปตามนโยบายของ
รัฐบาลเหมือนปที่ ผ านมาไปพลางกอน
เน่ืองจากรัฐบาลยังมิไดกําหนดเปาหมายการ
เบิกจายเงินงบประมาณเปนรายไตรมาสที่
ชัดเจน  สถาบันฯ จึงไดกําหนดเปาหมายทั้ง
ปไวเทากับ ๙๒% ของวงเงินงบประมาณ

รายจายที่สถาบันฯ ไดรับ ๘๖๑,๘๒๒,๕๐๐.- 

บาท   และกําหนดเปาหมาย   การเบิก
จ าย เ งิ น งบประมาณรายจ ายลงทุน ใน
ภาพรวมไมนอยกวา  ๗๒.๐%  ของวงเงิน

งบประมาณรายจายลงทุน  พรอมกันน้ีได
กํ า ห น ด เ ป า ห ม า ย ก า ร เ บิ ก จ า ย เ งิ น  
งบประมาณเปนรายไตรมาส  คือ ไตรมาสที่ 
๑  ๒๓.๐%  ไตรมาสที่ ๒  ๔๕.๐%  ไตรมาส

ที่ ๓  ๗๐%  ไตรมาสที่ ๔  ๙๒.๐%   โดยให

ถือเสมือนวาเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙  เปน
เดือนส้ินสุดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  แทน
เดือนกันยายน 

ใหทุกหนวยงาน ติดตามและเรงรัดการใช
จายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๙  ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
สถาบันฯ จึงไดกําหนดเปาหมายการเบิก
จายเงินงบประมาณในภาพรวมไวใน
อัตรารอยละ ๙๓.๐ ของวงเงินงบประมาณ
รายจายที่สถาบันฯ ไดรับ ๘๖๑,๘๒๒,๕๐๐.- 
บาท  และกําหนดเปาหมายการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายลงทุนใน
ภาพรวมไมนอยกวารอยละ ๗๓.๐  ของ
วงเงินงบประมาณรายจายลงทุน พรอมกันน้ี
ไดกํ าหนด เปาหมายการเบิกจายเงิน
งบประมาณเปนรายไตรมาส คือไตรมาส
ที่ ๑ รอยละ ๒๒.๐ ไตรมาสที่ ๒ รอยละ 
๔๖.๐ ไตรมาสที่ ๓ รอยละ ๖๙.๐ และ
ไตรมาสที่ ๔ รอยละ ๙๓.๐  โดยใหถือ
เสมือนวาเดือนสิงหาคม  ๒๕๔๙  เปน
เดือนสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
แทนเดือนกันยายน 

 

กองแผนงาน ........./ 



 กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี  จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับมาตรการเรงรัดติดตามการ
ใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  ตามเสนอขางตน 
 

มติ  ๑. ที่ประชุมใหความเห็นชอบ 
 ๒. มอบทุกหนวยงานพิจารณาเรงรัดการใชงบประมาณแผนดินใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
 ๓. มอบรองศาสตราจารยธีรมน  ไวโรจนกิจ รองอธิการบดี เวียนแจงเร่ือง 

อํานาจในการอนุมัติการปรับแผนการใชงบประมาณแผนดินของอธิการบดี 
ใหทุกหนวยงานทราบ เพ่ือดําเนินการตอไป 

 
๔.๕ เรื่อง    ขอเสนอพิจารณาการดูแลและรักษาสิ่งแวดลอมของสถาบันฯ 

 
 

เน่ืองดวยสถาบันฯ  ไดรับการรองเรียนจากผูปกครอง และนักศึกษาบางสวน
เกี่ยวกับพ้ืนที่ของสถาบันฯ  บางสวนขาดความสะอาดและความเหมาะสมกับการเปน
สถานศึกษาช้ันนํา  โดยมีรายละเอียดพอสรุปได  ดังนี้ 

- ความสะอาด  ขยะมูลฝอย  ใบไม  มีการตากเสื้อผา 
- อาคารเกาทรุดโทรมไมมีการปรับปรุง 
- มีการใชพื้นที่หองไมตรงกับวัตถุประสงคในเรื่องการเรียนการสอน เชน              

มีการใหนักศึกษาพักอาศัย หรือใชเปนหองเก็บของโดยไมจัดใหเปนระเบียบ
เรียบรอย 

- โรงอาหารขาดการดูแลในเรื่องของความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอย 
- ตึกกิจกรรมนักศึกษาควรมีผูรับผิดชอบดูแลความเรียบรอย 

 
 จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 

๑. ใหงานอาคารสถานที่ของแตละคณะ / สํานัก  รับผิดชอบดูแลเพื่อใหเกิด
ความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอย 

๒. ใหคณะ / สํานัก ปรับปรุงพ้ืนที่ในสวนที่มีขอมูลขางตน  โดยใหหนวยงาน
จัดต้ังหรือปรับงบประมาณเพื่อดําเนินการตอไปโดยดวน 

 
 ดวยกรรมการมีขอหารือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความกาวหนาในการดําเนินงานตาม
มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในสถาบันฯ  ซ่ึงประธานไดช้ีแจงวา  สถาบันฯ ไดเรง
ดําเนินการตามมาตรการฯ ดังกลาวแลว ทั้งการติดตั้งโทรทัศนวงจรปด การออกแบบ           

สติกเกอร ........./ 



สติกเกอรจอดรถ เม่ือเรียบรอยแลวก็จะดําเนินการตั้งดานตรวจสอบการเขา - ออกของ
รถยนตตอไป และขณะนี้มีเจาหนาที่ตํารวจนอกเครื่องแบบมาคอยตรวจตราภายในสถาบันฯ
อยางสม่ําเสมอ สําหรับการประกันทรัพยสินสูญหายอยูระหวางการพิจารณาเลือกบริษัท
ประกันภัย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสถาบันฯ  และถาหนวยงานใดสนใจการทํา
ประกันภัยทรัพยสินใหติดตอได  เน่ืองจากอัตราคาเบี้ยประกันไมสูง สําหรับขอหารือของ               
คณะสถาปตยกรรมศาสตร  ในการจัดทําโซนนิ่งรถยนตภายในคณะ  โดยจะกั้นไมใหรถผาน
เขาออกในพื้นที่ที่ไมมีการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน  เพ่ือปองกันเหตุรายอันอาจเกิดข้ึนได
ในยามวิกาล  ประธานกรรมการ  เห็นวา ถาเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากรและ
ทรัพยสิน ใหคณะดําเนินการตรวจสอบใหแนชัดกอนวาเปนพื้นที่ที่ไมมีการสัญจรไปมาจริงๆ 
และเม่ือตรวจสอบและกําหนดพื้นที่เรียบรอยแลว  ใหปรึกษาหารือรวมกับกองอาคารสถานที่
กอนดําเนินการตอไป 
 

มติ  ๑. มอบทุกหนวยงานรับผิดชอบดูแลภายในหนวยงานและพื้นที่โดยรอบใหมี
ความสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย   

 ๒. ใหทุกหนวยงานแจงขอรับการสนับสนุนกับสถาบันฯ เพื่อดําเนินการ
ดังกลาวได 

๓. มอบผูอํานวยการกองอาคารสถานที่  ติดตามเรื่องคาธรรมเนียมการเก็บ
ขยะแบบเหมาจายกับสํานักงานเขตลาดกระบัง  และแจงเง่ือนไขการชําระ
คาธรรมเนียมโรงอาหารกับผูประกอบการตอไป 

 

๔.๖   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณาการปรับอัตราคาจางรายวันตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 
 
 

ดวยนางสาวพชรวรรณ  ราชขวัญ  ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพรับจางรายวัน  
สังกัดงานสุขภาพอนามัย  กองกิจการนักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี  เสนอขอปรับอัตรา
คาจางรายวัน  ดวยความจําเปนทางเศรษฐกิจและใหสอดคลองกับคาครองชีพในปจจุบัน  
ดังน้ี 

 
อัตราคาตอบแทนเดิม ขอปรับอัตราคาตอบแทน 

๕๐๐.- บาท / วัน / ๘ ช่ัวโมง ๘๐๐.- บาท / วัน / ๘ ช่ัวโมง 
 

กองกิจการ ........./ 



กองกิจการนักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี  ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ  เพื่อโปรดพิจารณาการปรับอัตราคาจางรายวันของนางสาวพชรวรรณ  
ราชขวัญ  

ดวยที่ประชุมมีขอสังเกตวา  ควรใหมีการจางพยาบาลในลักษณะลูกจาง
ช่ัวคราวรายเดือน  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนระบบ และมีระเบียบทั้งเวลาการปฏิบัติงาน            
และการปรับอัตราคาจางตางๆ  ซ่ึงควรเปนมาตรฐานเดียวกัน  และสถาบันฯ มีระเบียบ
รองรับแลว 

 
มติ  ใหชะลอเรื่องน้ีไวกอน  และมอบรองศาสตราจารยทวี  เทศเจริญ รองอธิการบดี 

จัดทําขอมูลเพิ่มเติมโดยละเอียด  กอนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ พิจารณา ดังน้ี 
๑. จัดทําเปรียบเทียบอัตราคาจางพยาบาลวิชาชีพโดยทั่วไป 
๒. สรุปภารกิจในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลทั่วไป ประจํา

สํานักงานอนามัย   
๓. จัดแสดงอัตรากําลังบุคลากรของสํานักงานอนามัย 
 

๔.๗ เรื่อง  ขอเสนอพิจารณาคําขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา 
 
 
 ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาศาสตร  ขอเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  เพื่อโปรดพิจารณาคําขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา              
ในภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๔๘  ซ่ึงสํานักทะเบียนและประมวลผลไดประกาศใหพนสภาพ
การเปนนักศึกษาเรียบรอยแลว จํานวน  ๒  ราย  ตามลําดับ ดังน้ี 

๑.  นางสาวรัชดา  ศิวีระมงคล  รหัสนักศึกษา ๔๓๐๔๐๔๑๔ ช้ันปที่ ๖  สาขา
สัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร   

เหตุผลในการขอคืนสภาพ  คือ  นักศึกษาเขาใจคลาดเคลื่อนวาศึกษาครบทุกวิชา
ของหลักสูตรแลวจึงไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาดังกลาว  และไดทราบโดยฝาย
ตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา  ซ่ึงตรวจสอบแลววานักศึกษาไมจบการศึกษาและยังขาด
วิชาเลือกเสรีอีก  ๑  หนวยกิต 

๒.  นายธนพร  เจริญสัจจะ  รหัสนักศึกษา ๔๖๐๕๐๗๒๐  ช้ันปที่  ๓ สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตร   

เหตุผลในการขอคืนสภาพ คือ ไมมีคาใชจายในการศึกษา  จึงไมไดมาเรียนและ
มาสอบกลางภาค 

สํานักทะเบียน ........./ 



 สํานักทะเบียนและประมวลผล  จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ  เพื่อโปรดพิจารณาคําขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาของนักศึกษา  จํานวน ๒ ราย
ดังกลาว  ทั้งน้ี  ไดประสานงานกับทุกคณะแลว  ไมมีนักศึกษาในกรณีน้ีเพิ่มเติมอีก 

 

มติ  ใหชะลอเร่ืองน้ีไวกอน  โดยมอบหนวยงานระบุปญหาของนักศึกษาทั้ง ๒ ราย 
ใหชัดเจน  กอนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณา  
ดังน้ี 
๑. ใหระบุช่ือวิชาเลือกเสรี  จํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และช่ือวิชา

ที่ลงทะเบียนเรียนแลวเกิดความผิดพลาด ของนางสาวรัชดา  ศิวีระมงคล               
ใหชัดเจน 

๒. ใหตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน  การชําระเงิน  การพนสภาพ
การเปนนักศึกษาของนายธนพร  เจริญสัจจะ   ใหละเอียดและมีความชัดเจน  
โดยสรุปเปนลําดับข้ันตอนตามเอกสารหลักฐานตอไป   

 

๔.๘   เรื่อง   ขอเสนอสรุปรายงานการเขารวมประชุมกลุมเสวนา 
                 Financing and Resources Forum ครั้งที่ ๔ / ๒๕๔๘ 
 
 ดวยผูอํานวยการกองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  ขอรายงานการเขารวม
ประชุมกลุมเสวนา  Financing and Resources Forum คร้ังที่ ๔ / ๒๕๔๘  เม่ือวันที่  ๑๔  

ธันวาคม  ๒๕๔๘  เวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ  หองประชุม ๒๐๒ อาคารจามจุรี ๔  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ในประเด็นที่สําคัญ ดังน้ี 
๑. รายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการปฏิรูประบบการเงินเพ่ือการอุดมศึกษา   

ในประเด็นงบประมาณ และการเงิน 
๑.๑  งบประมาณรายจายที่สถาบันการศึกษา จะไดรับเพื่อใชจาย ประกอบดวย 

๑. เงินรัฐบาลอุดหนุนมหาวิทยาลัย 
- เงินอุดหนุนผานนักศึกษา  ไดแก งบบุคลากร คาตอบแทนใชสอย และวัสดุ 

คาสาธารณูปโภค  โดยมีการกําหนดสัดสวนในการอุดหนุนในแตละกลุม
สาขาวิชาระหวางรัฐบาลกับผูเรียน 

- เงินอุดหนุนใหกับสถานศึกษาโดยตรง  ไดแก งบลงทุน งบพัฒนาอาจารย 
งบวิจัย งบบริการวิชาการ และคารักษาพยาบาล 

๒. เงินสวนลด ........./ 



๒. เงินสวนลด เงินชําระคาดอกเบี้ยของเงินกูที่ระดมโดย กรอ. และเงินชดเชย        
หน้ีเสียของ กรอ.  สําหรับนักศึกษาที่จายเงินสด  จะลดคาเลาเรียนใหประมาณ 
๒๐%  โดยรัฐบาลจะเปนผูรับผิดชอบเงินสวนลดใหกับสถาบันการศึกษา 

๓. เงินกองทุน กรอ.  ในปการศึกษา ๒๕๔๙  ใหนักศึกษาปที่ ๑ (ภาคปกติ)             
กูเงินจาก กรอ.  ตามอัตราคาเลาเรียนของแตละมหาวิทยาลัยที่จัดเก็บใน
ปจจุบัน  สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  อยูในระหวางการพิจารณาวาจะใหกูได
ในวงเงินเทาไหร 

๔. รายไดของมหาวิทยาลัย         
๒. รายงานความกาวหนาการดําเนินการปรับระบบการใหกูยืมเพื่อการศึกษาตามแนวทาง

ของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต 
๑. กรอ. :  ICL  คือ  กองทุนที่ใหกูยืมเงินเพื่อเปนคาเลาเรียนไมเกินอัตราที่รัฐ

กําหนด  แลวคอยผอนใชคืนภายหลังเม่ือผูเรียนสําเร็จการศึกษา หรือเลิกศึกษา
แลวเม่ือมีรายไดถึงเกณฑที่รัฐกําหนด 

๒. ในปงบประมาณ ๒๕๔๙  มีงบประมาณประมาณ ๔,๘๐๐ ลานบาท  สําหรับ
นักศึกษาช้ันปที่ ๑  กูไดตามจายคาเลาเรียนจริง 

๓. นักศึกษาที่กู กยศ. เดิม ที่ข้ึนช้ันป ๒ ๓ ๔  ไดเตรียมงบประมาณไวประมาณ 
๒๕,๐๐๐ ลานบาท  ใหกูในหลักการเดิม  

๔. นักศึกษาที่มีฐานะยากจน  กูยืมคาใชจายสวนตัวไดคนละ ๒,๐๐๐.- บาท / 

เดือน  วิธีการคัดเลือกจะใช Probability Line โดย Benchmark ระหวาง

คาใชจายกับรายไดของครอบครัว  ซ่ึงไดจัดทําโปรแกรมการคํานวนไวแลว 
๕. ปงบประมาณ ๒๕๕๐  ใหสถานศึกษาจัดทํางบประมาณตามรูปแบบเดิมไปกอน  

โดยใหเตรียมความพรอมเพื่อจะทําเปน ICL เต็มรูปแบบตอไป  ซ่ึงการศึกษา 

RUC  ตนทุนมาตรฐาน  จะทําการศึกษาควบคูกันไปกับการของบประมาณ  

และในปงบประมาณ ๒๕๕๔  จะใช ICL  เต็มรูปแบบ  สัดสวนจะแตกตางกันใน

แตละกลุมสาขาวิชา 
๖. กองทุนฯ  ไดจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรใหมหาวิทยาลัยแหงละ  ๑  เครื่อง 

เพื่อดําเนินการใหเปนในรูปแบบเดียวกัน  และจะโอนเงินใหมหาวิทยาลัย
เชนเดียวกับ กยศ. เดิม 

 ในการนี้  กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี  จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ  เพื่อทราบและโปรดพิจารณาตามขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ใหหนวยงาน ........./ 



๑. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ  เตรียมดําเนินการในเรื่องดังกลาว  โดยเฉพาะการ
ประชาสัมพันธในเร่ืองการกูยืมเรียนใหแกนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของ
ไดทราบ 

๒. การดําเนินการในเรื่องดังกลาวจะเกี่ยวของกับหนวยงานภายในสถาบันฯ 
หลายหนวยงาน เชน สํานักทะเบียนและประมวลผล กองกิจการนักศึกษา 
กองคลัง และกองแผนงาน  เห็นควรใหหนวยงานดังกลาวไดมีการสําเนา
เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ  ใหซ่ึงกันและกัน  เพ่ือใชในการเตรียมความ
พรอมในสวนที่เกี่ยวของ 

 

มติ  มอบหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามเสนอตอไป 

 

๔.๙   เรื่อง   ขอเสนอรายงานผลการสํารวจขอมูลเกี่ยวกบัการสงเสริมและพัฒนา            
                       ระบบบริการเพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในฐานะเปนหนวยงาน
กํากับดูแลดานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ  ไดทําการสํารวจและไดประมวลผล
ขอมูลเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาระบบบริการใหแกนักเรียน นักศึกษาพิการใน
สถาบันอุดมศึกษาตางๆ  และ สกอ. ไดจัดสงรายงานผลการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับการสงเสริม
และพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเปน
ฐานขอมูลใชประกอบการพิจารณาสงเสริมและพัฒนาระบบบริการที่เหมาะสมและเอื้อตอ
การศึกษาของนักเรียน นักศึกษาที่มีความพิการในประเภทตางๆ  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา
พิการได รับโอกาสทางการศึกษาตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พ .ศ . ๒๕๔๐ และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ  เพื่อทราบและโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป   

 

มติ  มอบทุกคณะจัดทําหลักเกณฑในการรับ หรือไมรับนักศึกษาที่มีความพิการ         
โดยพิจารณาจากศักยภาพทางกายภาพของนักศึกษาและสาขาวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนได  พรอมทั้งการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนภายในคณะ เพ่ือเอื้อตอ
การศึกษาของนักศึกษาพิการ และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ เพ่ือพิจารณาตอไป 

ระบียบ ........./ 



ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอื่นๆ 
 
 
๕.๑   เรื่อง   การตกลงความรวมมือทางวิชาการ 

 
 

ประธานกรรมการ  มีเร่ืองเกี่ยวกับการตกลงความรวมมือทางวิชาการแจง        
ที่ประชุมทราบ ดังน้ี 

๑)  ดวยสํานักวิ จัยและพัฒนา กระทรวงกลาโหม (กห .)  ไดขอเขาพบ
อธิการบดี  เพื่อตกลงทําความรวมมือทางวิชาการรวมกัน เม่ือวันจันทรที่ ๒๓ มกราคม 
๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุม ๖๐๖ ช้ัน ๖  อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
สจล.  ในการนี้  ไดมอบรองศาสตราจารย ดร.รัตติกร  วรากูลศิริพันธุ  รองอธิการบดี           
เปนผูแทน  จึงขอรายงานผลการประชุมรวมกันโดยสรุป คือ สถาบันฯ และกระทรวงกลาโหม  
ไดเห็นชอบในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ  ซ่ึงเปนการสนับสนุนขาราชการพลเรือน
ของสํานักวิจัยและพัฒนา ใหศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเนนการผลิตบุคลากร
ทางดานการวิจัย  ทั้งน้ี  เพ่ือเปนไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ตองการสงเสริม
สนับสนุนการทําวิจัยทางการทหารอยางจริงจัง  ซ่ึงกระทรวงกลาโหมไดจัดสรรทุนใหกับ
บุคลากร และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสถาบันการศึกษาที่ จัดการเรียนสอน เชน 
สนับสนุนเครื่องมือ และอุปกรณทางการวิจัย  ทั้งน้ี  ไดเชิญสถาบันฯ  เขาเยี่ยมชมสํานักวิจัย
และพัฒนา กห. พรอมทั้งลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ  โดยจะแจงกําหนดวัน 
เวลาใหทราบตอไป 

๒ )   ดวยมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตภาค -
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ไดจัดพิธีลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ รวมกับสถาบัน-
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   ในวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๙             
ณ  จังหวัดนครราชสีมา โดยอธิการบดี  คณะผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของ จะเดินทางไปรวม
พิธีดังกลาวตอไป           

๓)  ดวย Festo companies ไดบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ Hydrolic Numeric 

เพ่ือการศึกษา  ใหสถาบันฯ เปนมูลคาประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  และ Festo companies 

ไดแจงความประสงคขอตกลงทําความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันฯ  ในวันพุธที่  ๑  
กุมภาพันธ  ๒๕๔๙ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

๕.๒ เรื่อง ........./ 



 

๕.๒   เรื่อง   คณะผูบริหารจาก Central Luzon State University  มาเยี่ยมชมสถาบันฯ 
 

ในวันที่  ๙  กุมภาพันธ ๒๕๔๙  คณะผูบริหารจาก Central Luzon State 

University (CLSU) จะมาเยี่ยมชมสถาบันฯ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมความรวมมือ

ทางวิชาการกับสถาบันฯ  และมีความตองการพบศิษยเกาของ CLSU  จึงขอใหผูเกี่ยวของ

ดําเนินการประสานงานใหตอไปดวย   
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
๕.๓   เรื่อง   การจัดงานมหกรรมการศึกษาแหงป  “ มติชน – ยูมารท ๔๙ ” 
 

ดวยบริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) มีกําหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาแหงป 
“มติชน – ยูมารท ๔๙ ”  ในวันที่ ๓๑ – ๒  กุมภาพันธ  ๒๕๔๙  ณ หองบางกอกคอนเวนชั่น 

ช้ัน ๔ - ๕ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว ต้ังแตเวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. โดยในงานมี

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนทั่วประเทศ เขารวมงานออกบูธแนะแนวการศึกษา 
ตลอดจนกิจกรรมเสวนา และการแสดงตางๆ  โดยนายจาตุรนต ฉายแสง รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานเปดงาน  และสถาบันฯ ไดรวมนําเสนอผลงานวิชาการ          
ในงานดังกลาวดวย  จึงขอเชิญผูบริหารไปเยี่ยมชมผลงานตางๆ ทั้งของสถาบันฯ และจาก
หนวยงานอื่นๆ ตอไปดวย 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
๕.๔   เรื่อง   ขอเสนอพื้นที่เพื่อจัดต้ังวิทยาเขตของสถาบันฯ  ณ  จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
  ประธานกรรมการแจงที่ประชุมทราบวา  มีหนังสือจากกํานันตําบลตะพาน  
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี  ไดขอเสนอพื้นที่ในตําบลตะพาน  อําเภอพุนพิน จังหวัด         
สุราษฎรธานี จํานวน ๒๕,๐๐๐ ไร   ซ่ึงพื้นที่ดังกลาวไดแบงจัดสรรสําหรับทําการเกษตรแลว  
ยังมีพื้นที่เหลืออีกเปนจํานวนมาก  โดยไมมีปญหาเรื่องการบุกรุก การครอบครอง และอื่นๆ   
จึงเห็นสมควรรวมกันในการพัฒนาพื้นที่ใหเปนสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือเปนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและเปนประโยชนแกสวนรวม  จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาการจัดตั้งวิทยาเขต

ของสถาบัน ........./ 



ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  หากเห็นสมควรใหประสานกับ
ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี  กรมธนารักษจังหวัดสุราษฎรธานี   เพ่ือแจงความประสงค
และพ้ืนที่ที่ตองการตอไป 

 

มติ  ๑.  ที่ประชุมใหความเห็นชอบใหสถาบันฯ แจงตอบรับในเบื้องตนแตขอศึกษา 
  ความเปนไดในเรื่องของพื้นที่และปจจัยประกอบอื่นๆ กอน  

๒.  มอบรองศาสตราจารยเกรียงศักดิ์   สุวรรณโพธิ์ศรี  รองอธิการบดี   
ประสานและไปดูพื้นที่เพ่ือศึกษาความเปนไปไดกอนการดําเนินการตอไป    

 
๕.๕   เรื่อง   การจัดทํา ranking สถาบันอุดมศึกษา  ของสํานักงานคณะกรรมการ- 

         การอุดมศึกษา 
  
 รองศาสตราจารย ร.อ. ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน  (รองอธิการบดี)  นําเสนอ           
ที่ประชุมวา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ใหสถาบันอุดมศึกษากรอก
ขอมูลตามแบบฟอรมที่กําหนดทาง Electronic mail  เพื่อจัดทํา ranking สถาบันอุดมศึกษา  

เปนการประเมินศักยภาพ  โดยในปแรกมีการจัดแบงเปนกลุมวิจัย และกลุมการเรียนการสอน  
ทั้งน้ี ผลคะแนนที่ไดอาจสงผลกระทบในเรื่องของการยอมรับ  การโตแยงตางๆ  และการ
ตัดสินใจในการเขาศึกษาตอของนักเรียน นักศึกษา  ซ่ึงที่ประชุม ทปอ. เม่ือวันที่ ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๔๘ ไมเห็นดวยกับการจัด ranking แตเห็นควรใหเสนอ สกอ. พิจารณาจัดทําเปน rating   

จึงขอใหสถาบันฯ พิจารณาเสนอ สกอ.ทบทวนใหจัดทําเปน rating แทน ranking  แตถา สกอ. 

ยืนยันใหจัดทํา ranking  ก็ตองพิจารณาการกรอกขอมูลใหรอบคอบ และรัดกุมตอไป 

 รองศาสตราจารย ดร.เสนห  เอกะวิภาต (รองอธิการบดี) ไดดําเนินการใหทุก
ภาควิชา และทุกคณะ  จัดทําขอมูลเปนเอกสารและมาประชุมปรึกษาหารือและตรวจสอบ
ความถูกตองกอน  นําเสนอคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ  
แลวจึงสงขอมูลให สกอ. ภายในวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๔๙  ตอไป 
 ประธานกลาววาการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาเปนนโยบายระดับชาติ  ซ่ึงได
มอบหมายให สกอ. และ สมศ. ดําเนินการ  เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาไดปรับตัวและพัฒนา
ตนเองใหมีความโดดเดนเกิดการแขงขันได  และนําสถาบันอุดมศึกษาไปสูระดับนานาชาติ 
ไดตอไป และถารองศาสตราจารย ดร.เสนห เอกะวิภาต ไดใหภาควิชา/คณะจัดทําขอมูลแลว 
ก็ใหติดตามและจัดทําใหเรียบรอยเพื่อนํามาพิจารณาตอไป และรองศาสตราจารย ร.อ.             
ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน  ซ่ึงดูแลงานดานวิชาการ ใหประสานการทํางานรวมกัน และจัดเตรียม

ขอมูล ........./ 
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