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คร้ังที่  ๒ / ๒๕๔๙ 
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ณ หองประชุม ๗๐๒  ชั้น  ๗  อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

----------------------------------------------- 
 
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.ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน รองอธิการบดี กรรมการ 
๘. รศ.ดร.เอื้อน   ปนเงิน แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
๙. ผศ.นพปฎล   สุวัจนานนท คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 

๑๐. รศ.ดร.รวีวรรณ  ชินะตระกูล คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   กรรมการ 
๑๑. อ.ดร.วัฒนชัย   พงษนาค คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   กรรมการ 
๑๒. รศ.ดร.ธีรวัฒน   มงคลอัศวรัตน คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
๑๓. รศ.ดร.บุญวัฒน   อัตชู คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๑๔. ผศ.ดร.จารุวัตร   เจริญสุข คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
๑๕. รศ.ดร.มนัส  สังวรศิลป ผูอํานวยการสํานักวิจัย- 
  และบริการคอมพิวเตอร กรรมการ 
๑๖. ผศ.กิติพงค   มะโน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
๑๗. รศ.ดร.อิทธิชัย  อรุณศรีแสงไชย ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
๑๘. นางวิภาพร  อินทรสุวรรณ ผูอํานวยการกองกลาง เลขานุการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
๑. ผศ.พิชิต   กิตินนท ผูชวยอธิการบดี 
๒. อ.ปญญา   แดงวิไลลักษณ ผูชวยอธิการบดี 

๓. อ.ดร.นาตยา ........./ 



๓. อ.ดร.นาตยา   มนตรี ผูชวยอธิการบดี 
๔. รศ.สมศักดิ์   ธรรมเวชวิถี ผูชวยอธิการบดี 
๕. อาจารยกษมพงศ   พงษชมพร ผูชวยอธิการบดี  
๖. ผศ.รุงตะวัน   พนากุลชัยวิทย ผูชวยอธิการบดี 
๗. รศ. ดร.อภินันท  ธนชยานนท ผูชวยอธิการบดี 
๘. ผศ. ดร.จินดา   เจริญพรพาณิชย ผูชวยอธิการบดี 
๙. อาจารยพงศทิพย   อินทรแกว ประธานสภาคณาจารย 
๑๐. นางวรนี   อมรลักษณานนท หัวหนาสํานักงานอธิการบดี 
 
เจาหนาที่งานประชุม 
๑. นางสาววรงคพร   บุญยมัย 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 
 

ประธานกลาวเปดประชุม  และพิจารณาเรื่องตางๆ ตามวาระ  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 
 
๑.๑    เรื่อง   รับทราบประกาศสถาบันฯ 

 
 ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  เพ่ือทราบประกาศสถาบันฯ 
จํานวน   ๗   ประกาศ  ดังน้ี 

๑. ประกาศสถาบันฯ  
-  เร่ือง การใชหองบรรยายศูนยเรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
-  เร่ือง การขอใชหอประชุม 
-  เร่ือง การใชสถานที่ภายในและภายนอกอาคาร 
-  เร่ือง อัตราคาบํารุงหองประชุม อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
-  เร่ือง การเก็บคาบํารุงการใชสนามกีฬา 

๒. ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา สถาบันฯ 
-  เร่ือง หลักเกณฑและคุณสมบัติของผูสมควรไดรับทุนการศึกษา                  

กองทุนการศึกษา  ประเภทผูขาดแคลนทุนทรัพย 

- เรื่อง  ........./ 



- เร่ือง หลักเกณฑและคุณสมบัติของผูสมควรไดรับทุนการศึกษา                   

กองทุนการศึกษา  ประเภทผูทําชื่อเสียงใหสถาบัน 

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ   

 

๑.๒    เรื่อง   รับทราบผลการประชุมสุดยอดระดับโลก วาดวย สังคมสารสนเทศ ชวงที่ ๒ 

 
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดสงผลการประชุม-            

สุดยอดระดับโลก วาดวย สังคมสารสนเทศ ชวงที่ ๒  ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแลว เม่ือวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘  มาเพื่อทราบและเปน
แนวทางในการดําเนินงานของสถาบันฯ ตอไป  สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะเปนผูแทนเขารวม
ประชุมสุดยอดระดับโลก วาดวย สังคมสารสนเทศ ชวงที่ ๒ ณ กรุงตูนิส ประเทศตูนิเซีย  
เม่ือวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘  โดยในการประชุมครั้งน้ีมีการกลาวปราศรัย แสดง

วิสัยทัศน นโยบายและการดําเนินการของประเทศและองคกรตางๆ โดยหัวหนาคณะผูแทน
ของแตละประเทศ และมีการประชุมเพ่ือรับรองเอกสาร จํานวน  ๒  ฉบับ  ดังนี้ 

๑. Tunis Commitment   เปนการยืนยันพันธกรณีของประชาสังคมโลกตอ

ขอตกลงในการประชุมฯ ครั้งที่ ๑ โดยเนนเร่ือง การปรับปรุงการเขาถึง
ขอมูลสารสนเทศ  การปรับปรุงเสริมสรางขีดความสามารถ การกําหนด
นโยบายของภาครัฐ การสรางสภาพแวดลอมที่เกื้อหนุน บทบาทของ
สื่อมวลชน และความหลากหลายทางวัฒนธรรม  เปนตน 

๒. Tunis Agenda for the Information Society  มีประเด็นสําคัญ คือ 

-   เร่ืองการพิจารณากลไกในการจัดตั้งและบริหารกองทุนสําหรับการ
พัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนา และ
สงเสริมการใช ICT ของภาครัฐ การใหความรวมมือระหวางประเทศ

และการใหความชวยเหลือเพ่ือพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT และการใช

กลไกการเงินที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
-   เพื่อดําเนินการใหมีหนวยงานระหวางประเทศที่ รับผิดชอบเรื่อง 

Internet Governance  หมายถึงการพัฒนาและการใช Internet              

โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  ใหคํานึงถึงแนวทาง

ปฏิบตัิ ........./ 



ปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้ันตอนการตัดสินใจ โดยจัดรูปแบบการพัฒนา         
การใช Internet อยางคอยเปนคอยไป 

-   ใหประเทศสมาชิกนําผลการประชุมฯ ชวงที่ ๒ ไปรวมกับการกําหนด
ยุทธศาสตรของประเทศในเรื่องสารสนเทศ และ e-strategies รวมทั้ง

แผนการพัฒนาระดับชาติและกลยุทธในการลดความยากจนโดยเร็ว
ที่สุด  ใหแลวเสร็จกอนป พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ทั้งน้ี รัฐมนตรีฯ ไดกลาวปราศรัยวา รัฐบาลไทยไดมีนโยบายในการพัฒนา
ขอมูลสารสนเทศเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาชนชาวไทย ซ่ึงเปนไปตาม
ปฏิญญาฯ และแผนปฏิบัติการฯ ที่ไดเห็นชอบแลวที่นครเจนีวา เชน การดําเนินการใน
โครงการจัดหาคอมพิวเตอรใหแกโรงเรียนทั่วประเทศ เปนตน 

 

โดยมีขอคิดเห็นของคณะผูแทนไทย  ดังนี้ 
๑. Internet Governance  ประเทศไทยควรกําหนดนโยบายและองคกร       

ที่รับผิดชอบเรื่องน้ี  โดยการทํางานเปนลักษณะ cross function  ซ่ึงจําเปนตองมีการทํางาน

ขามหนวยงาน  จึงเห็นสมควรใหจัดต้ังองคกรระดับชาติเพื่อเปนหนวยงานหลักในเรื่อง 
Internet  ประกอบดวยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี  อาจจัดต้ัง

ในรูปของคณะกรรมการแหงชาติ 
๒. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเคร่ืองมือในการลดชองวาง

ของประชาชนในการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องการลดปญหาความยากจน  ซ่ึงเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับ
หนวยงานอื่นๆ ดวย  จึงเห็นควรใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของนําผลจากการประชุมฯ 
ดังกลาว  ไปปรับใชในการวางแผนกลยุทธของทุกหนวยงานตอไป 

 
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร

สถาบันฯ เพ่ือทราบ และพิจารณาในสวนขอคิดเห็นของคณะผูแทนไทย  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ   

   

 

 

 

๑.๓ เรื่อง ........./ 



๑.๓    เรื่อง   รับทราบผลสรุปรายงานการเขารวมประชุมมอบนโยบาย 
            ในการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
ดวยกองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  ขอเสนอสรุปรายงานการเขารวม

ประชุมมอบนโยบายในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   
โดยมีประเด็นสําคัญ คือ 

๑. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต  ฉายแสง)  ไดมอบ
นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังน้ี 

- โครงการใดไมตรงกับยุทธศาสตรและนโยบายจะถกูตัดงบประมาณ  
ดังน้ัน  ควรเช่ือมโยงใหมีความชัดเจน 

- ในการของบประมาณตองมีความชัดเจนวานําไปดําเนินการเพื่อกอให         
เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการ  ระบบการดําเนินการในเรื่องใดบาง 

- การของบประมาณสําหรับงานวิจัยใหเนนการนําไปสูภาคอุตสาหกรรม 
การจดสิทธิบัตร การนําไปใชในการเรียนการสอน โดยปฏิรูปการเรียน
การสอนรูปแบบใหม 

- ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่ใชวิธีการแบบเดิมๆ ใหเปนรูปแบบใหม
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหเปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ
สอนภาษาอังกฤษเพิ่ม  การสอนวิทยาศาสตร   ใหของบประมาณ            
ในเรื่องของเครื่องมือที่จําเปนตองใชได 

- ผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม  และลดการผลิตบุคลากรในสาขา 
ที่เกินความตองการ 

๒. ประเด็นในสวนของสํานักงบประมาณ ขอเสนอสรุปรายงานการเขารวม
ประชุมสัมมนาเรื่อง  การใชระบบ e-Budgeting ระยะแรก และการจัดการงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยสรุปคือ  ใหสวนราชการดําเนินการทบทวน
ภารกิจตามยุทธศาสตร ภารกิจพื้นฐานวาสอดคลองกับความจําเปนและความสามารถในการ
ดําเนินงานหรือไม เพื่อปรับลด ชะลอ หรือยกเลิกผลผลิต / กิจกรรมที่หมดความจําเปน   
และทบทวนคาใชจายของแตละภารกิจ เพื่อลดรายจายประจําที่สามารถประหยัดได            
และจัดลําดับความสําคัญของโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรในระดับหนวยงาน  และให
ใชระบบคําของบประมาณอิเล็กทรอนิกส 

๓. สํานักงาน ........./ 



๓. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง 
จัดสงคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ 
๒๕๔๙ เพ่ือสรุปนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการตอไป 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ และสถาบันฯ ไดจัดสงคําของบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๐  เรียบรอยแลว 

 
๑.๔    เรื่อง   รับทราบขอมูลตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนในคํารับรอง 

 
ดวยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)  ไดสงหนังสือ        

ใหสถาบันฯ กรอกขอมูลวิเคราะหความเหมาะสมของตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และเกณฑการ           
ใหคะแนนเพื่อจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙  น้ัน    

ในการนี้  สํานักงานประกันคุณภาพและบริหารองคความรู  ไดดําเนินการ          
และจัดสงขอมูลให กพร. เรียบรอยแลว เม่ือวันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๙  ทั้งน้ี           
หากหนวยงานใดมีความประสงคจะขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว  สามารถ
ดําเนินการไดภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๙   จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร-
สถาบันฯ เพ่ือทราบ  
 

 มติ  ๑. ที่ประชุมรับทราบ 
  ๒. กรณีที่หนวยงานใดจะขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอมูลใหดําเนินการได

ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๙  พรอมแจงเหตุผลประกอบคําขอ
ปรับปรุงโดยละเอียดตอไปดวย 

 

๑.๕    เรื่อง   รับทราบขอมูล online  เพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ไดใหสถาบันฯ กรอก

ขอมูลตามตัวบงช้ี (KPIs) ผานทางเว็ปไซต เพ่ือประเมินศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา  น้ัน  

สํานักงานประกันคุณภาพและบริหารองคความรู  ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลจาก                  
ทุกหนวยงาน  และไดกรอกขอมูลตามแบบฟอรมที่กําหนดทางเว็ปไซตเรียบรอยแลว             

เม่ือวันที่ ........./ 



เม่ือวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๔๙   โดยมีกําหนดให online ขอมูลที่กรอกไวในวันที่ ๒๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๔๙   จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  เพื่อทราบ     
 

 ในการนี้  ดวยการดําเนินการรวบรวมขอมูลในเรื่องตางๆ ของแตละภาควิชา 
ในแตละคณะเพื่อสงให สกอ. มีขอจํากัดทางดานเวลา  ซ่ึงตองสงขอมูลภายในเวลาที่กําหนด     
จึงอาจมีขอมูลที่มีความผิดพลาดในบางเรื่อง  สํานักงานประกันคุณภาพและบริหาร-               
องคความรู  จึงขอจัดสงเอกสารขอมูลของแตละคณะใหคณบดีทุกทาน  เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลดังกลาว ถามีความผิดพลาดในเรื่องใดขอความกรุณาแจงรองศาสตราจารย 
ดร.เสนห เอกะวิภาต  (รองอธิการบดี)  เพ่ือดําเนินการตอไป  
 
 มติ  ๑. ที่ประชุมรับทราบ 

๒. มอบคณบดีทุกคณะตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสวนของคณะ                  
และดําเนินการตรวจสอบจํานวนบทความวิจัย ซ่ึงมีจํานวนไมถูกตอง  
โดยใหสรุปจํานวนบทความ พรอมแนบสําเนาใบปะหนาบทความที่มี         
ช่ือเร่ือง และช่ือผูเขียนบทความ ต้ังแตปพุทธศักราช ๒๕๔๔ – ๒๕๔๘  

สงใหรองศาสตราจารย  ดร . เสนห   เอกะวิภาต   รองอธิการบดี            
เพื่อประสานกับ สกอ. ดําเนินการขอแกไข  และรวบรวมจัดทําเปน
ฐานขอมูลของสถาบันฯ ตอไป 

 
๑.๖   เรื่อง    รับทราบการรวบรวมและสงมอบเอกสารสําคัญของทุกหนวยงาน              

เพื่อจัดเก็บไวที่ฝายหอจดหมายเหตุพระจอมเกลา  สํานักหอสมุดกลาง 
 
 
 ตามที่สถาบันฯ ไดกอต้ังฝายหอจดหมายเหตุพระจอมเกลา สํานักหอสมุดกลาง 
เพื่อเปนแหลงรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศดานประวัติศาสตรสมัยพระบาทสมเด็จ-             
พระจอมเกลาเจาอยูหัว และเพื่อเปนแหลงรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุของสถาบันฯ              
โดยการดําเนินงานแบงเปน  ๒  สวน  ดังนี้ 

๑. หอเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
- เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวในโอกาสที่

พ ร ะบ าทสม เ ด็ จพ ร ะ เ จ า อ ยู หั ว  โ ป รด เ ก ล า ฯ  นํ าพ ร ะน าม 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เปนช่ือสถาบันฯ 

- เพ่ือเปนแหลง ........./ 



- เพ่ือเปนแหลงรวบรวม และใหบริการทรัพยากรสารนิเทศและสารนิเทศ
เกี่ยวกับประวัติศาสตรสมัยรัชกาลที่ ๔ ไดแก เอกสาร บทความ 
นิทรรศการ ภาพถาย หุนจําลอง 

๒. หอจดหมายเหตุพระจอมเกลา 
- เพ่ือเปนแหลงรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุของสถาบันฯ (สํานักงาน-

อธิการบดี คณะ / ภาควิชา สํานัก วิทยาเขต) 
- เพื่อจัดเก็บ และบริการเอกสารจดหมายเหตุของสถาบันฯ ใหแก

หนวยงานเจาของเอกสาร 
- เพื่อการคนควาวิจัย และใชเปนเอกสารอางอิงในการวางนโยบาย          

เพ่ือการพัฒนาสถาบันฯ ในอนาคต 
โดยฝายหอจดหมายเหตุมีการบํารุงรักษา  จัดเก็บ และระบบสืบคนที่ทันสมัย 

เชน การแปลงรูปแบบเอกสารจดหมายเหตุ และงานจดหมายเหตุ (ตนฉบับ) เปนเอกสารวัสดุ-
อิเล็กทรอนิกส เปนตน   

เอกสารการปฏิบัติงานที่สงมอบเพื่อจัดเก็บ มีดังน้ี 
๑. เอกสารที่สิ้นสุดการปฏิบัติงานแลว และสามารถเปดเผยได 
๒. เอกสารที่ผานการประเมินคุณคาแลว  โดยคณะกรรมการประเมินคุณคาและ

กําหนดอายุเอกสาร 
๓. เอกสารที่ครบอายุการเก็บรักษา 
ประเภทของเอกสารการปฏิบัติงานที่สงมอบ 
๑. เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณอักษร ที่สื่อความหมายดวย         

ลายลักษณอักษร ทั้งที่เปนแผน แฟม เลม  เชน  เอกสารทางการบริหาร-
สถาบัน เอกสารการปฏิบัติงาน รายงานการประชุมตางๆ หลักสูตร             
การเรียนการสอน หนังสือโตตอบทางราชการ งานวิจัยและส่ิงประดิษฐ 
แผนงาน โครงการ สถาบัน จํานวนนักศึกษา พัสดุ ครุภัณฑ พิธีการตางๆ 
เปนตน 

๒. เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ เอกสารที่สื่อความหมายดวย ภาพ เสียง เชน 
ภาพถาย ฟลม โปสเตอร ปฏิทิน แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ เปนตน 

๓. เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสกเกตท         
แผนซีดี  แผนวีซีดี 

ในการนี้  เพื่อใหเอกสารสําคัญตางๆ ของทุกหนวยงานไดมีการจัดเก็บอยางเปน
ระบบ และมีการบํารุงรักษาไวไมสูญหาย  ฝายหอจดหมายเหตุฯ  จึงขอเสนอที่ประชุม-
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพ่ือทราบและโปรดพิจารณาดําเนินการ  ดังน้ี 

๑. มอบทุกคณะ ........./ 



๑. มอบทุกคณะ / สํานัก  รวบรวมเอกสารการปฏิบัติงานที่ มีคุณคาของ
หนวยงานและสงมอบไดที่นางสาวเกษรา  บุญปาล  หัวหนาฝายหอจดหมายเหตุฯ  สํานัก
หอสมุดกลาง 

๒. ใหทุกคณะ / สํานักมอบหมายเจาหนาที่ภายในหนวยงานเปนผูรวบรวมและ
นําสงเอกสารสําคัญเพื่อจัดเก็บที่ฝายหอจดหมายเหตุฯ  และแจงรายช่ือเจาหนาที่ดังกลาว            
ใหสํานักหอสมุดกลางทราบ 

๓. ใหทุ กคณะ  /  สํ านั กส งมอบเอกสารตนฉบับพร อมบัญ ชี เอกสาร                 
ใหฝายหอจดหมายเหตุฯ ทุกสิ้นปปฏิทินภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ของปถัดไป 
 
 
 มติ  ๑. ที่ประชุมรับทราบ  
  ๒. การดําเนินงานดานเอกสารจดหมายเหตุใหเปนนโยบายของสถาบันฯ   

โดยมอบใหทุ กหน วยงานรั บ ไปดํ า เ นินการตามข อ เสนอของ                    
ฝายหอจดหมายเหตุพระจอมเกลา  สํานักหอสมุดกลาง   

  ๓. มอบสํานักหอสมุดกลางพิจารณาจัดวางระบบการดูแลรักษาตนฉบับของ
เอกสารจดหมายเหตุใหมีความชัดเจน 

  ๔. มอบเปนหลักการใหถือปฏิบัติกอนมีการทําลายเอกสารของทุกหนวยงาน   
ใหแจงฝายหอจดหมายเหตุพระจอมเกลา   สํานักหอสมุดกลาง            
สงผูแทนเขารวมเปนกรรมการทําลายเอกสาร  เพ่ือรวมตรวจสอบและ
คัดเลือกเอกสารกอนดําเนินการหรือทําลายตอไป 

 

๑.๗  เรื่อง  รับทราบสรุปผลการเขารวมประชุมกลุมเสวนา Financing and Resources Forum 
 
 ตามที่ผูอํานวยการกองแผนงาน  ไดเขารวมประชุมกลุมเสวนา Financing and 

Resources Forum ครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๙ เม่ือวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ณ จุฬาลงกรณ-

มหาวิทยาลัย  โดยมีการบรรยายในเรื่องตางๆ  ดังนี้ 
๑. โครงการศึกษาระบบการเงินดานอุปทาน เพื่อการอุดมศึกษา : ประสบการณ

ประเทศออสเตรเลีย โดย ดร.ยุวดี  ศันสนียรัตน มจธ. 
๒. รายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการปฏิรูประบบการเงิน เพ่ือการ

อุดมศึกษา โดย รศ.นพ.ธาดา  มารติน  และการรายงานความกาวหนาการ
ดําเนินการปรับระบบการใหกูยืมเพื่อการศึกษาตามแนวทางของกองทุนเงิน
ใหกูยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต  โดย ดร.เปรมประชา  
ศุภสมุทร 

กองแผนงาน ........./ 



กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี  จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ  เพื่อทราบ  โดยมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

๑.  ผูบริหารสถาบันฯ  ควรจะตองพิจารณาบทบาทของสถาบันฯ ที่ควรดําเนินการ
ในเรื่องตางๆ ใหเช่ือมโยงกันทุกระบบและมอบหมายผูที่เกี่ยวของรับผิดชอบและทํางานใน
ลักษณะบูรณาการ  ดังนี้ 

- จะตองเตรียมความพรอมในเรื่องของ  Resources ตางๆ ไดแก 

บุคลากรคอมพิวเตอรใหเพียงพอ และมีระบบ Accountability 

- การจัดเก็บคาเลาเรียน มหาวิทยาลัยจะตองพิจารณาวาคุมทุนหรือไม 
- การผลิตบัณฑิตจะตองใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
- ในการจัดสรรงบประมาณ จะตองพิจารณาถึงคุณภาพการจัดการเรียน

การสอน / การวิจัย 
- มหาวิทยาลัยจะตองมีการปรับระบบบริหารจัดการ / กลยุทธให

สอดคลองกับระบบการเงินอุดมศึกษารูปแบบใหม 
๒.  สรางความเขาใจในเรื่อง  ระบบการเงินอุดมศึกษารูปแบบใหม  ใหบุคลากร

ทุกระดับไดมีความเขาใจตรงกัน  เพ่ือใหเกิดความรวมมือและพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นในทุกระบบ 

๓. ในปการศึกษา ๒๕๕๐  สถาบันฯ โดยผูบริหาร ควรจะกําหนดทิศทางในการ
วางแผนการรับนักศึกษา  ในสาขาที่สอดคลองกับความตองการกําลังคน  และเปนไปตาม
เกณฑคุณภาพและมาตรฐานที่กําหนด 

๔. สถาบันฯ  ควรพิจารณาวา  นักศึกษาหลักสูตรพิเศษ (รวมหลักสูตร
นานาชาติ)  ที่เปดรับ  หากนักศึกษาไมสามารถกูจากกองทุนฯ  ไดจะเกิดผลกระทบกับ
สถาบันฯ  ในเรื่องรายไดที่จะจัดเก็บ  ซ่ึงสถาบันฯ  ควรจะเตรียมการเพื่อรองรับเหตุการณ
ดังกลาวอยางไร  
 

 มติ  ๑. ที่ประชุมรับทราบ 
  ๒. มอบทุกคณะนําเรื่องกลับไปพิจารณาและศึกษา เพ่ือวางนโยบายและ 

วางแผนการดําเนินงานในเรื่องตางๆ  ตามขอเสนอแนะของกองแผนงาน 
สํานักงานอธิการบดี  เชน  การปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงาน และความคุมทุนในการจัดการเรียน
การสอนในแตละหลักสูตร เปนตน 

๓. มอบ ........./ 



  ๓. มอบรองศาสตราจารยทวี  เทศเจริญ  รองอธิการบดี  จัดทําสรุปเอกสาร
ถาม – ตอบ  ในการประชุมใหความรูเกี่ยวกับกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษาที่ผูกพันรายไดในอนาคต : ICL  (กรอ.)  ในวันจันทรที่ ๖ 

มีนาคม ๒๕๔๙  แลวเวียนแจงทุกหนวยงานรับทราบและถือปฏิบัติโดย
ทั่วกัน   

 
๑.๘   เรื่อง    การเรียนเชิญนายกสภาสถาบันเพื่อเขารวมกิจกรรมของสถาบันฯ 
 

 ดวยเลขานุการของนายกสภาสถาบันฯ  ไดแจงขอความรวมมือสถาบันฯ          
ในเรื่อง การเรียนเชิญนายกสภาสถาบันฯ เขารวมกิจกรรมตางๆ ของแตละหนวยงานภายใน
สถาบันฯ ซ่ึงนายกสภาสถาบันฯ มีความยินดีในการเขารวมกิจกรรมของสถาบันฯ ทุกกิจกรรม  
แตเน่ืองจากทานมีภารกิจเปนจํานวนมาก เชน การตามเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ เปนตน  จึงขอความรวมมือสถาบันฯ จัดทําสรุปกําหนดการจัดงาน               
ในภาพรวมแลวแจงลวงหนา ๑ เดือน  เพื่อไดจัดเตรียมตารางเวลาและจัดลําดับความสําคัญ
ของแตละงานนําเสนอนายกสภาสถาบันฯ ตอไป 
  
 มติ  ๑. ที่ประชุมรับทราบ 
  ๒. มอบทุกหนวยงานที่มีความประสงคจะเรียนเชิญนายกสภาสถาบันฯ  

รวมพิธีการหรือกิจกรรมตางๆ  จัดทําสรุปกําหนดวัน เวลา ทุกกิจกรรม
ไวลวงหนา  โดยในเบื้องตนขอกําหนดการลวงหนา  ๑  เดือน  สงให
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  รวบรวมแลวสรุปสงใหเลขานุการนายก-               
สภาสถาบันฯ ตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ-
ผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๙  เม่ือวันอังคารที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๔๙ 
 
 มติ    รับรองรายงานการประชุม  โดยมีขอแกไข  ดังน้ี    

- หนา ๕๘  วาระ ๓.๔  ขอแกไขมติขอ ๒. ดังน้ี 
- ใหแตงต้ังสํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ เปนกรรมการเพิ่มเติม   
          แกไขเปน   
- ใหแตงต้ังรักษาการผูอํานวยการสํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ  
 เปนกรรมการเพิ่มเติม 

๓.๑ เรื่อง ........./ 



๓.๑   เรื่อง   พิจารณาทบทวนคําขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 

สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๙              
ไดพิจารณาทบทวนคําขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนายนิวัฒน 
สายหยุด รหัสประจําตัว ๔๗๐๖๕๒๒๑  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปตยกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   เน่ืองจากนักศึกษาชําระเงินเกินเวลา         
ที่กําหนด และบัณฑิตวิทยาลัยไดประกาศใหพนสภาพการเปนนักศึกษาแลว  ซ่ึงที่ประชุมมีมติ 
มอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน  การชําระเงิน             
การพนสภาพการเปนนักศึกษาของนายนิวัฒน  สายหยุด   ใหละเอียดและมีความชัดเจน  
โดยสรุปใหเปนลําดับข้ันตอนตามเอกสารหลักฐาน กอนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ  เพื่อพิจารณาตอไป น้ัน 

ในการนี้  บัณฑิตวิทยาลัย  ไดดําเนินการตรวจสอบรายละเอียดตางๆ เรียบรอย
แลวโดยสรุป ดังน้ี 
ภาคการศึกษาที่  ๑ / ๒๕๔๘ 
๑. นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน เม่ือวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๘ 
๒. กําหนดลงทะเบียนลาชาโดยตองชําระเงินคาปรับ วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๔๘ 
๓. บัณฑิตวิทยาลัย ไดประกาศฯ ใหนายนิวัฒน   ประกาศลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๘  
   สายหยุด พนสภาพการเปนนักศึกษา   
    เน่ืองจากพนกําหนดแลวแตไมไดชําระเงิน 
 และไมไดรักษาสถานภาพ 
๔.  นักศึกษาไดมาชําระเงินคาลงทะเบียน เม่ือวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 
      (ชําระเงินผานทางธนาคารไทยพาณิชย  และไดเขาเรียนตามปกติ  โดยไดพนสถานภาพ

นักศึกษาแลว) 
ภาคการศึกษาที่  ๒ / ๒๕๔๘ 

นักศึกษาไดดําเนินการลงทะเบียนเรียนและชําระเงินภายในระยะเวลาที่บัณฑิต-
วิทยาลัยกําหนดไว   ซ่ึงในขณะนั้น ไดพนสภาพการเปนนักศึกษาแลว 
สรุปปญหา 

๑. บัณฑิตวิทยาลัย  ไดประกาศใหนายนิวัฒน  สายหยุด  พนสภาพการเปน
นักศึกษา ต้ังแตภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๔๘  เน่ืองจากไมมาชําระเงินคาลงทะเบียนและไมได
ลาพักการศึกษา โดยไดบันทึกการพนสภาพของนักศึกษาดังกลาวเรียบรอยแลว ตามประกาศ
ลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ แตเน่ืองจากโปรแกรมการลงทะเบียนของบัณฑิตวิทยาลัย  
ไมเช่ือมตอกับระบบตัดช่ือนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา  ทําใหมีช่ือปรากฎในใบปอนคะแนน  

และสามารถ ........./ 



และสามารถเขาเรียน สอบ และบันทึกเกรดไดตามปกติ  เน่ืองจากอาจารยผูสอนไมทราบ
ปญหาดังกลาว 

๒. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการเรียนที่  ๒  /  ๒๕๔๘                 
ไดตามปกติ  เน่ืองจากโปรแกรมการลงทะเบียนของบัณฑิตวิทยาลัยไมไดตัดช่ือนักศึกษา           
ที่พนสภาพออก โดยไดลงทะเบียน ๒ รายวิชา คือ Thesis กับ Architecture II รวม ๑๖  

หนวยกิต และชําระเงินผานธนาคารไทยพาณิชยเรียบรอยแลวเม่ือวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน  
๒๕๔๘   
 

มติ  ๑.  ที่ประชุมใหความเห็นชอบการคืนสภาพนักศึกษาใหแกนายนิวัฒน  
สายหยุด  เน่ืองจากปญหาที่เกิดข้ึน  มีปจจัยประกอบทั้งจากนักศึกษา 
และระบบโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของบัณฑิตวิทยาลัยที่ มี
ขอขัดของบางประการ  ดังนี้ 

 
สรุปปญหาของนายนิวัฒน  สายหยุด 
 
-  ในภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๔๘  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนทาง 

Internet  แลว แตเน่ืองจากประสบปญหาทางดานการเงิน  จึงไมได

ชําระเงิน และไมไดลาพักการศึกษา  เม่ือพนกําหนดบัณฑิต
วิทยาลัยจึงมีประกาศใหพนสภาพการเปนนักศึกษา   

- ภายหลังจากการประกาศใหพนสภาพนักศึกษาแลว  นายนิวัฒน 
สายหยุด  ไดมาชําระเงินประจําภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๔๘ ผาน
ทางธนาคารไทยพาณิชย  โดยเขาเรียน เขาสอบ และอาจารยได
บันทึกผลการเรียนใหตามปกติ   

- ในภาคการศึกษาถัดไป ( ๒ / ๒๕๔๙ ) นักศึกษาไดลงทะเบียนทาง 
Internet และชําระเงินในเวลาที่กําหนด  และขณะน้ีอยูระหวาง            

รอการเสนอหัวขอวิทยานิพนธ   
 

สรุปปญหาจากโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของบัณฑิตวิทยาลัย 
 
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยไดประกาศใหนายนิวัฒน  สายหยุด          

พนสภาพการเปนนักศึกษาแลว  แตนักศึกษายังสามารถลงทะเบียน
เรียนและมีการบันทึกผลการเรียนไดตามปกติ เน่ืองดวยสาเหตุ ดังน้ี 

- โปรแกรม ........./ 



- โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนของบัณฑิตวิทยาลัย  เม่ือไดบันทึก

การพนสภาพของนักศึกษาแลว   แตโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน
ไมตัดช่ือนักศึกษา ที่พนสภาพออกจากระบบการใหคะแนน  จึงมีช่ือ
นักศึกษาปรากฏในใบบันทึกผลคะแนน  อาจารยผูสอนจึงไดบันทึก
ผลคะแนนใหตามปกติ  เน่ืองจากไมทราบสถานภาพของนักศึกษา 

- ในภาคการศึกษาถัดไป  (  ๒  /  ๒๕๔๘  )  นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนไดตามปกติ  เน่ืองจากโปรแกรมการลงทะเบียน
ของบัณฑิตวิทยาลัยไมเช่ือมตอกับระบบประกาศการพนสภาพ  
ดังน้ัน โปรแกรมจึงอนุญาตใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนทาง 
Internet ได 

 
การดําเนินการแกไขปญหาของสถาบันฯ  
 
๑. ปญหาทางดานการเงินของนักศึกษา   

- การจัดใหมีกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันรายได            
ในอนาคต (กรอ.)  

- มีกองทุนการศึกษา ของสถาบันฯ  
- นักศึกษาปริญญาตรี  สามารถชําระเงินได ๓ สัปดาหกอนสอบ 
- นักศึกษาปริญญาโท จะพิจารณาใหลงทะเบียนเรียน และชําระ

เงินลวงหนา 
๒. ปญหาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในการลงทะเบียนเรียน และการ

ติดตามนักศึกษาโดยตรง 
- กรณีนักศึกษาขาดการติดตอกับสถาบัน เชน ไมมาชําระเงิน  

ไมมารักษาสถานภาพ เปนตน  สํานักทะเบียนและประมวลผล
ไดดําเนินการตรวจสอบนักศึกษาที่จะพนสภาพไวลวงหนา  
แลวติดตามนักศึกษาที่มีปญหารวมกันกับคณะ / ภาควิชา           
ที่นักศึกษาสังกัดตอไป   

- สถาบันฯ อยูระหวางดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เกี่ยวกับนักศึกษา  เม่ือเรียบรอยสมบูรณแลวปญหาดังกลาวจะ
หมดไป เพราะจะมีระบบการติดตามและตรวจสอบ เชน มีการ
แยกระบบการลงทะเบียนเรียนและระบบการชําระเงินออกจาก
กัน  มีโปรแกรมตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาดวยตนเอง  
อาจารยที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลของนักศึกษาไดจาก

ระบบ ........./ 



ระบบสารสนเทศ  นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสามารถตรวจสอบผล
การศึกษาไดดวยตนเอง มีการจัดทําโปรแกรมการตรวจสอบ
นักศึกษาที่จะพนสภาพลวงหนาเพื่อติดตามนักศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดตอไป  เปนตน 

 
๒. นําเสนอสภาสถาบันฯ เพ่ือพิจารณาตอไป 

 
๓.๒   เรื่อง   พิจารณาทบทวนคําขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
 สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ คร้ังที่ ๑ / ๒๕๔๙             
ไดพิจารณาคําขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน  ๒  ราย   ซ่ึงที่ประชุม
มีมติใหชะลอเรื่องน้ีไวกอน  และมอบหนวยงานระบุปญหาของนักศึกษาใหชัดเจน              
กอนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณาตอไป  น้ัน 

ในการนี้  สํานักทะเบียนและประมวลผล  ไดดําเนินการตรวจสอบขอมูลของ
นักศึกษาดังกลาวเรียบรอยแลว  ดังนี้ 

๑.  นางสาวรัชดา  ศิวีระมงคล  รหัส ๔๓๐๔๐๔๑๔  นักศึกษาคณะเทคโนโลยี- 
การเกษตร  สาขาวิชาสัตวศาสตร   ไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๔๘  
เน่ืองจากนักศึกษาเขาใจวาศึกษาครบหลักสูตรแลว  แตเม่ือฝายตรวจสอบและรับรอง-            
ผลการศึกษา  ไดตรวจสอบพบวายังศึกษาไมครบตามหลักสูตร คือ ขาดอีก ๑ หนวยกิต         
จึงจะครบหนวยกิตตามเกณฑ  ซ่ึงเปนหนวยกิตของวิชาเลือกเสรี ดังน้ัน นักศึกษาตอง
ลงทะเบียนเรียนอีก ๑ วิชา ( ๒ หรือ ๓ หนวยกิต) จึงจะสําเร็จการศึกษา 

 วิชาเลือกที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเรียบรอยแลว คือ 
 ๐๓๑๐๐๐๗๑ สังคมวิทยาเบื้องตน  ๒ หนวยกิต 
 ๐๔๐๓๓๑๘๐ การฟกไขและการจัดการโรงฟก ๓ หนวยกิต 
 ๐๔๐๓๓๑๘๑ การจัดการของเสียในฟารมสัตวเลี้ยง ๓ หนวยกิต 
จึงมีความประสงคในการขอคืนสภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๔๘  

เพื่อดําเนินการลงทะเบียนรักษาสถานสภาพ และในภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๔๘  ตอง
ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรีอีก  ๑  วิชา  จํานวน  ๒  หนวยกิต  คือ  วิชา ๐๓๑๐๐๐๓๘  
การจัดการธุรกิจขนาดยอม  เพื่อใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

๒.  นายธนพร  เจริญสัจจะ  รหัส ๔๖๐๕๐๗๒๐  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  ไดยื่นคํารองขอคืนสภาพนักศึกษา เพ่ือทําการลาพัก-
การศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ / ๒๕๔๘  เนื่องจากไมไดลงทะเบียนเรียน  และไมมี
คาใชจาย  โดยมีรายละเอียดในการลงทะเบียน  ดังนี้ 

- ภาคการศึกษา ........./ 



 - ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๔๖ – ๒ / ๒๕๔๖ ลงทะเบียนและชําระเงินแลว 

 - ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๔๗ – ๒ / ๒๕๔๗ ลงทะเบียนและชําระเงินแลว 

 - ภาคฤดูรอน / ๒๕๔๗ ล งท ะ เบี ย น เ รี ย นแต ไ ม ชํ า ร ะ เ งิ น            
โดยไมไดแจงการขอผอนผัน และไมไดา
ติดตอใดๆ กับคณะวิทยาศาสตร และ
สํานักทะเบียนและประมวลผล 

 - ภาคการศึกษที่ ๑ / ๒๕๔๘ ไมทําการลงทะเบียนและไมชําระเงิน  
โดยไมติดตอกับสถาบันฯ 

ทั้งน้ี  สํานักทะเบียนและประมวลผล  ไดตรวจสอบระบบการลงทะเบียนทาง 
Internet แลวไมปรากฎวา นายธนพร  เจริญสัจจะ ไดลงทะเบียนเรียนผานทางระบบ Internet 

ตามที่แจงไวในคํารองขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา  
 

มติ  ๑.  ที่ประชุมใหความเห็นชอบการคืนสภาพนักศึกษา เพื่อลงทะเบียนเรียนตอ
ใหแกนางสาวรัชดา  ศิวีระมงคล และคืนสภาพนักศึกษา และใหลาพัก
การศึกษาตอใหแกนายธนพร  เจริญสัจจะ  มีเหตุผลประกอบ ดังน้ี 

- กรณีของนางสาวรัชดา   ศิ วี ระมงคล   รหัส  ๔๓๐๔๐๔๑๔                
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาสัตวศาสตร  ปญหาท่ีเกิดขึ้น
เน่ืองจากนักศึกษาเขาใจผิดเกี่ยวกับจํานวนหนวยกิตในการลงเรียน
วิชาเลือกเสรี  จึงลงเรียนขาดไป ๑ หนวยกิต เปนผลใหไมสําเร็จ
การศึกษาและพนสภาพนักศึกษา  คือ 

• ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรตองลงเรียนวิชาเลือกเสรีรวม
ทั้งสิ้น  ๙  หนวยกิต  (ในวิชาเลือกเสรีแตละวิชามีจํานวน 
หน วยกิต ไม เท ากั น  โดยอาจมี  ๒  ห รือ  ๓  หน วยกิ ต )                
แตนักศึกษาเขาใจผิดวาการลงเรียนวิชาเลือกเสรีใหนับตาม
จํานวนวิชาที่ลงรวม ๓ วิชา  ซ่ึงนักศึกษาไดลงเรียนทั้งสิ้น ๓ 
วิชา รวม ๘ หนวยกิต  จึงเปนผลใหขาดหนวยกิตไปจํานวน ๑ 
หนวยกิต  โดยนักศึกษาไมทราบและเขาใจวาสําเร็จการศึกษา
แลว จึงไมมาติดตอกับสถาบันฯ จนพนกําหนดเวลา สถาบันฯ 
จึงไดประกาศใหพนสภาพนักศึกษา 

- นายธนพร  เจริญสัจจะ  รหัส ๔๖๐๕๐๗๒๐  นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  เน่ืองจากนักศึกษา

ประสบปญหา ........./ 



ประสบปญหาทางดานการเงิน  ต้ังแตภาคฤดูรอน / ๒๕๔๗  และ
ขณะนี้นักศึกษาก็ยังไมมีความสามารถในการชําระเงินไดตามปกติ  
จึงขอคืนสภาพนักศึกษา และขอลาพักการศึกษาไวกอน 

 

๒. นําเสนอสภาสถาบันฯ  เพื่อพิจารณาตอไป 
 

๓.๓   เรื่อง   ที่ประชุมขอติดตามความกาวหนาสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๙ 
 
 

ดวยที่ประชุมไดขอหารือเกี่ยวกับความกาวหนาในการดําเนินการตามมติจาก
การประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๙  ในวาระตางๆ ดังน้ี 

- วาระที่ ๔.๕  เร่ือง การดูแลและรักษาสิ่งแวดลอมของสถาบันฯ  ซ่ึงที่ประชุม
ไดมีมติใหทุกหนวยงานรับผิดชอบดูแลภายในหนวยงานใหเรียบรอยตอไป  น้ัน  ในการนี้  
ถายังมีสวนใดที่ยังไมไดดําเนินการใหเปนไปตามมติที่มอบหมาย  ใหจัดสงขอมูลมายัง
สถาบันฯ เพ่ือสถาบันฯ ไดดําเนินการติดตามตรวจสอบใหตอไป  

- วาระที่ ๕.๑  เร่ือง  การตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
๑)  การตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสํานักงานวิจัยและพัฒนา 

กระทรวงกลาโหม (กห.)  กระทรวงกลาโหมไดจัดสงรางขอตกลง ซ่ึงไดแกไขใหเปนไปตาม
มติที่ประชุมเม่ือวันจันทรที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙ ใหสถาบันฯ พิจารณาเรียบรอยแลว   
พรอมน้ี  ไดแจงกําหนดวันในการลงนามในขอตกลงรวมกับสถาบันฯ และเชิญสถาบันฯ 
เยี่ยมชมสํานักวิจัยและพัฒนา กห. ในคราวเดียวกัน ในระหวางวันที่ ๑๓ – ๑๗  มีนาคม  

๒๕๔๙  ซ่ึงอธิการบดีจะไดกําหนดวัน เวลา ในการลงนามภายในกําหนดดังกลาวตอไป 
๒)  การตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-         

ราชมงคลอีสาน  เปนการรวมมือทางวิชาการกันโดยจัดการเรียนการสอนทางดานการ
วางแผนภาคและเมืองสําหรับ อบต.  อบจ. และหนวยงานภายในทองถิ่น 

๓) การรวมมือทางวิชาการกับ Festo companies  อยูระหวางการ

พิจารณาขอตกลง  โดยสถาบันฯ ไดมอบรองศาสตราจารยทวี  เทศเจริญ (รองอธิการบดี)
และหัวหนาภาควิชาที่มีรายวิชาที่เกี่ยวของกับระบบ  Hydrolic Numeric ไปดูงานที่ Centre 

LAB ของ Festo ที่ สจพ. โดยมีอุปกรณที่ Festo ขายใหในราคาถูก  และมีการจัดการเรียน

การสอน และจัดอบรมใหบุคลากรภายนอกดวย  โดยในเบื้องตนหัวหนาภาควิชาใหความ
สนใจที่จะจัดต้ัง Centre LAB ของ สจล.  แตทั้งน้ีจะตองพิจารณาเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ  

และผลประโยชนที่สถาบันฯ จะไดรับกอนการดําเนินงานตอไป 

- วาระที่ ๔.๕ ........./ 



- วาระที่ ๔.๕  การเสนอพื้นที่จัดต้ังวิทยาเขตของสถาบันฯ ณ จ.สุราษฎรธานี  
สถาบันฯ ไดจัดทําหนังสือตอบรับในเบื้องตนสงใหผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีเรียบรอย
แลว  แตจังหวัดสุราษฎรธานียังไมมีหนังสือตอบกลับมา และถามีหนังสือตอบรับแลว                   
รองศาสตราจารยเกรียงศักดิ์  สุวรรณโพธิ์ศรี  (รองอธิการบดี)  จะดําเนินการประสานงาน         
ในข้ันตอนตอไป 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

๔.๑   เรื่อง   ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
 

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตร และคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เสนอขอความ
เห็นชอบหลักสูตร  จํานวน  ๓  หลักสูตร  ดังนี้ 

๑. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
 (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๙)  
๒. วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
 (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๙) 
๓. ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยนวัตกรรมการศึกษา 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๙) 
 

ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรไดดําเนินการเรียบรอยแลว ปรากฎวา
หลักสูตรดังกลาว มีเน้ือหาและโครงสรางเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการที่กําหนด
ไว  เห็นสมควรอนุมัติใหใชหลักสูตรดังกลาวเพื่อการเรียนการสอนได  และบัณฑิตวิทยาลัย
ไดตรวจสอบแลว  
 

 มติ  ที่ประชุมใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณาตอไป 

 

๔.๒   เรื่อง   พิจารณาคําขออนุมัติการเปดโครงการผลิตบัณฑิตภาคพิเศษ   
           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดลอมพืชสวน 

 
 
 ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีความประสงคขออนุมัติเปดโครงการ           
ผลิตบัณฑิตภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาการจัดการสิ่งแวดลอมพืชสวน  

มีวัตถุประสงค ........./ 



มีวัตถุประสงคเ พ่ือผลิตบัณฑิตใหตรงกับความตองการของทั้งภาครัฐ และเอกชน             
โดยเนนดานการจัดการและการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาวิธีและระบบการผลิตพืชสวน ควบคู
กับคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพความเปนอยูของชุมชนเมืองและชนบท  โดยเปดรับ
นักศึกษาตั้งแตปการศึกษา  ๒๕๔๙  เปนตนไป  จํานวน  ๔๐  คน   
 

 มติ  ๑.  ใหชะลอเรื่องน้ีไวกอน โดยใหรอการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนเงิน

ใหกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันรายไดในอนาคต : ICL (กรอ.) ในวันจันทรที่ 

๖  มีนาคม  ๒๕๔๙  กอนนําเรื่องน้ีมาพิจารณาตอไป  
  ๒. ใหคณะเทคโนโลยีการเกษตรนําเรื่องกลับไปดําเนินการ กอนนําเสนอ          

ที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารพิจารณา ดังน้ี 
๑) ความพรอมในการดําเนินงานตางๆ  เน่ืองจากมีระยะเวลาจํากัด 
๒) ใหติดตอประสานงานเรื่องความพรอมในการจัดการเรียนการสอน

วิชาพื้นฐานกับคณะที่สอนบริการกอน   
๓) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการกูยืมเงินจากกองทุนที่ใหกูยืมเพื่อ

การศึกษาที่ผูกพันรายไดในอนาคต : ICL  (กรอ.) ของนักศึกษาที่

จะเขามาศึกษาในโครงการนี้วาสามารถกูยืมเงินไดหรือไม  
เน่ืองจากสถาบันฯ ไดสรุปจํานวนนักศึกษากูเงินในระบบ ICL สง 

สกอ. เรียบรอยแลว 
๔) พิจารณาวิธีการรับนักเรียนเขามาศึกษาตอในโครงการดังกลาว  

เน่ืองจากการรับนักเรียนในรอบสอง ภายหลังจากการสอบ 
admission แลว  อาจจะไดนักศึกษาที่มีความรูความสามารถ            

ไมเปนไปตามที่ตองการ หรือมีจํานวนไมคุมทุนกับการจัดการ
เรียนการสอน  

๕) ดําเนินการตรวจสอบหลักสูตรวาเปนไปตามตามเกณฑมาตรฐาน
ของสกอ. หรือไม 

 ๓. การขออนุมัติจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม หรือการรับนักศึกษา
เพ่ิมในหลักสูตรเกาทุกกรณี    ใหทุกคณะที่ เปนเจาของหลักสูตร
ดําเนินการใหเปนตามขั้นตอนในการขอเปดหลักสูตรที่ไดกําหนดไว           
และใหดํา เนินการตางๆ  ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กํ าหนด             
กอนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป 

๔.๓ เรื่อง ........./ 



๔.๓   เรื่อง   พิจารณาแนวทางในการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี 
   

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ไดมีประกาศกระทรวงฯ  เร่ือง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘   

“ตามขอ ๘  (๘.๓) หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ  โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ  
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต .. ” 

แตเน่ืองจากประกาศกระทรวงฯ ดังกลาวขางตน มีความขัดแยงกับหลักสูตร        
ในบางสาขาวิชาที่มีการระบุใหลงวิชาที่กําหนด หรือวิชาในสาขาเดียวกัน หรือวิชาในคณะ
เดียวกัน  เปนวิชาเลือกเสรี  จึงเกิดปญหาในทางปฏิบัติข้ึนหลายประการ สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล  ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพ่ือโปรดพิจารณาปญหาและ
แนวทางแกไข ดังน้ี 

๑. จะใหยึดถือตามเกณฑใด  ในกรณีที่หลักสูตรระบุขอความเกี่ยวกับวิชา
เลือกเสรี  ขัดแยงกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

๒. อาจารยผูสอนมีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรีของนักศึกษา
ในสาขาอื่นไดหรือไม 

๓. ถาอาจารยผูสอนไมสามารถปฏิเสธนักศึกษาในสาขาวิชาอื่นได สามารถ
จํากัดจํานวนนักศึกษา หรือกําหนดสัดสวนไดเทาใด  

 

 มติ  ๑.  ที่ประชุมใหความเห็นชอบใหยึดเกณฑตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยให
สิทธิ์นักศึกษาเรียงตามลําดับจากการลงทะเบียนเรียน 

  ๒. อาจารยผูสอนในวิชาเลือกเสรี  ไมสามารถปฏิเสธการลงทะเบียนเรียน
วิชาเลือกเสรีของนักศึกษาในสาขาวิชาอื่น 

  ๓. อาจารยผูสอนในวิชาเลือกเสรี  ไมสามารถกําหนดจํานวนระหวาง
นักศึกษาภายในสาขาวิชา  กับนักศึกษาสาขาวิชาอื่นได 

 

๔.๔   เรื่อง   พิจารณาโครงการจัดต้ัง  “สํานักงานบริหารการวิจัย” 
 
 ดวยรองศาสตราจารย ร.อ. ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน  รองอธิการบดี  ไดเสนอ          
ที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาโครงการจัดต้ัง “สํานักงาน

บริหารการวิจัย”  ดังนี้ 

๑. “สํานักงาน ........./ 



๑. “สํานักงานบริหารการวิจัย” จัดตั้งเปนหนวยงานใหมระดับเทียบเทากอง  

ภายในสํานักอธิการบดี  โดยเปนการรวมภาระงานที่เกี่ยวกับการวิจัยจากหนวยงานตางๆ 
เปนหนวยงานเดียวกัน ไดแก งานสงเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา งานวิจัยสถาบัน 
กองแผนงาน และงานบริหารทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก (เดิมอยูในการ
ดําเนินงานของโครงการสํานักบริการและพัฒนา)  
 ทั้งน้ี  ที่ประชุมระดมความคิดเห็นเม่ือวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘  มีมติ
กําหนดวิสัยทัศนของสถาบันฯ คือ  จะเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการวิจัยและการศึกษา                 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน ๒๐ อันดับแรกของเอเซีย  และในการประชุม            
สภาสถาบันฯ คร้ังที่ ๑ / ๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙ ซ่ึงใหขอเสนอแนะวา 
สถาบันฯ ควรมุงเนนงานวิจัยเปนหลักเพื่อสรางองคความรูใหม ความเปนเลิศทางวิชาการ 
และช่ือเสียงในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

๒. วัตถุประสงค เพ่ือทําหนาที่เปนหนวยงานกลางดําเนินการ ดานนโยบาย
และแผนการวิจัย  สงเสริม / พัฒนาระบบการวิจัยของสถาบันฯ  ประสานงานและสราง
เครือขายวิจัยระหวางหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกทั้งในและตางประเทศ สงเสริม
และพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยของบุคลากรสถาบันฯ และเผยแพรผลงานวิจัยของสถาบันฯ   

๓. โครงสรางและภาระหนาที่ภายในหนวยงาน  แบงเปน  ๔  งาน 
(๑) งานธุรการและประสานงานวิจัย  ปฏิบัติงานดานตางๆ เกี่ยวกับ

การบริหารงานทั่วไปและการประสานงานวิจัยของสํานักงาน
บริหารการวิจัย  

(๒) งานบริหารทุนวิจัย ปฏิบัติงานดานตางๆ เกี่ยวกับการบริหาร
โครงการวิ จัย การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิ จัย การคัดเลือก
โครงการวิจัย การบริหารงานกองทุนวิจัยของสถาบันฯ รวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย 

(๓) งานฐานขอมูลและสารสนเทศ  ปฏิบัติงานดานตางๆ เกี่ยวกับ
ฐานขอมูลและสารสนเทศงานวิจัยและนักวิจัย จัดทําและพัฒนา
ระบบฐานขอ มูล  วิ เคราะหและจัดทําสถิ ติงานวิ จัย  ระบบ
สารสนเทศการวิจัย ใหบริการสารสนเทศงานวิจัย  

(๔) งานเผยแพรผลงานวิจัย  ประชาสัมพันธเผยแพรผลงานวิจัย            
ในรูปแบบตางๆ การจัดประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ 

๔. ใหมี “คณะกรรมการบริหารการวิจัย”  ทําหนาที่ในการพิจารณาเกี่ยวกับ

การกําหนดนโยบายและแผนงานหลักดานการวิจัย  วางระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวกับ         

การวิจัย ........./ 



การวิจัย พิจารณาแนวทางและวิธีการในการพัฒนาและสงเสริมการวิจัย รวมทั้งควบคุมดูแล
และประเมินผลการวิจัยของสถาบันฯ  ประกอบดวย 

- อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ 
- รองอธิการบดี หรือผูชวยอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เปนรองประธาน

กรรมการ 
- คณบดีหรือผูแทนหนวยงานจากทุกหนวยงานระดับคณะ/สํานัก /        

วิทยาเขต หนวยงานละ ๑ คน  เปนกรรมการ 
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงสถาบันฯ แตงต้ังจากผูดํารงตําแหนง

ศาสตราจารย จํานวนไมเกิน ๕ คน   
- ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย  เปนกรรมการและเลขานุการ

โดยตําแหนง 
 กองการเจาหนาที่  สํานักงานอธิการบดี  ไดตรวจสอบแลว การจัดต้ัง
หนวยงานใหมสามารถดําเนินการได  ซ่ึงใหสามารถเปลี่ยนแปลงการจัดแบงหนวยงานและ
ระบบการทํางาน เพ่ือรองรับบทบาท อํานาจหนาที่ งาน แผนงาน โครงการ ภารกิจที่ปฏิบัติ 
โดยมีเปาหมายเพื่อการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการทํางาน  ทั้งน้ี  โดยไดรับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันฯ กอนตอไป  
 ที่ประชุมมีขอเสนอแนะ คือ  ภายหลังจากมีการแยกงานสงเสริมการวิจัย               
ออกจากกองบริการการศึกษาแลว ควรมีการปรับปรุงโครงสรางของกองบริการการศึกษา
ตอไป  และในการปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานควรใหมีการปรับปรุงในภาพรวมของ
สถาบันฯ  เพื่อใหครอบคลุมภารกิจในแตละดาน 
 

 มติ  ที่ประชุมใหความเห็นชอบ   และนําเสนอสภาสถาบันฯ ตอไป  

 

๔.๕   เรื่อง   พิจารณาคําขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาและขอลงทะเบียนเปนกรณีพิเศษ 
 
 

ดวยนายธีรชาติ  แสนชัย รหัสประจําตัว ๔๔๐๖๑๔๒๔  หลักสูตรวิศวกรรม-
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร   ไดยื่นคํารองขอคืน
สภาพการเปนนักศึกษาและขอลงทะเบียนชาเปนกรณีพิเศษ   

เหตุผล  นักศึกษาลืมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๔๘  สํานัก-
ทะเบียนและประมวลผล  จึงไดมีประกาศใหพนสภาพการเปนนักศึกษา เม่ือวันที่ ๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๙   

ทั้งน้ี ........./ 



ทั้งน้ี  นักศึกษาไดยื่นขอสอบวิทยานิพนธเรียบรอยแลว  โดยมีกําหนดการสอบ
ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙  แตเน่ืองจากมีประกาศใหพนสภาพการเปนนักศึกษา  จึงมีผลให
กําหนดการสอบดังกลาวถูกยกเลิก 

สํานักทะเบียนและประมวลผล  จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาคํารองขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา และขอลงทะเบียนเรียน
เปนกรณีพิเศษ 
 

 มติ  ที่ประชุมใหความเห็นชอบการคืนสภาพนักศึกษาใหแกนายธีรชาติ  แสนชัย 
เน่ืองจากในชวงเวลาของการลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาไดเขานําเสนอ
บทความการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมไฟฟา EECON 28    ประกอบกับ

ในชวงเวลาเดียวกันไดมีการแกไขรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนของภาค
การศึกษาที่ ๑ / ๒๕๔๘  จึงเขาใจผิดวาไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ที่ ๒ / ๒๕๔๘  เรียบรอยแลว  และขณะนี้ นักศึกษาไดศึกษาครบตาม
หลักสูตรแลว  เหลือรอการสอบวิทยานิพนธเทานั้น  

 

๔.๖   เรื่อง   ขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ  
 
 
 ดวย สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  ไดดําเนินการจัดทําระเบียบสถาบันฯ  
วาดวย  วิทยาลัยนานาชาติ  พ.ศ. ............ เพื่อใชในการบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติให
มีความเปนอิสระและคลองตัว  ซ่ึงมีการดําเนินการในลักษณะหนวยงานในกํากับของรัฐบาล  
ทั้งน้ี  ที่ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๓  เม่ือวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๓ ไดมีมติให
จัดต้ังโครงการวิทยาลยันานาชาติเรียบรอยแลว  
 

จึงเสนอขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ วาดวย  วิทยาลัยนานาชาติ  
พ.ศ. ............ และสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว  
 

 มติ  ที่ประชุมใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ ตอไป  

 

๔.๗   เรื่อง   พิจารณาการขอรับงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อแกไขรัฐธรรมนูญ 
 
 
 ตามที่นายกรัฐมนตรีไดเชิญอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
เขาพบเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๔๐  

เม่ือวันที่ ........./ 
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