
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

คร้ังที่  ๕ / ๒๕๔๙ 
วันอังคารที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  เวลา   ๑๒.๐๐  น. 

ณ หองประชุม ๖๐๖  ชั้น  ๖  อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

----------------------------------------------- 
 
กรรมการที่มาประชุม 
๑. รศ.ดร.กิตติ   ตีรเศรษฐ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. รศ.ธีรมน   ไวโรจนกิจ รองอธิการบดี กรรมการ 
๓. รศ.เกรียงศักดิ์   สุวรรณโพธิ์ศรี รองอธิการบดี กรรมการ 
๔. รศ.ทวี    เทศเจริญ รองอธิการบดี กรรมการ 
๕. รศ.ศิริวัฒน  โพธิเวชกุล รองอธิการบดี กรรมการ 
๖. รศ. ร.อ. ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน รองอธิการบดี กรรมการ 
๗. รศ.ดร.รัตติกร   วรากูลศิริพันธุ รองอธิการบดี กรรมการ 
๘. ศ. ดร.ถวิล   พึ่งมา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 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 
 
กรรมการที่ไมมาประชุม  ( เน่ืองจากติดภารกิจ ) 
๑. รศ.ดร.เสนห   เอกะวิภาต รองอธิการบดี กรรมการ 
๒. รศ.ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน รองอธิการบดี กรรมการ 



ผูเขารวมประชุม 
๑. ผศ.พิชิต   กิตินนท ผูชวยอธิการบดี 
๒. อ.กษมพงศ   พงษชมพร ผูชวยอธิการบดี 
๓. ผศ.รุงตะวัน   พนากุลชัยวิทย ผูชวยอธิการบดี 
๔. รศ.ดร.อภินันท   ธนชยานนท ผูชวยอธิการบดี 
๕. อ.สมประสงค  รุงเรือง ผูชวยอธิการบดี 
๖. อ.พงศทิพย   อินทรแกว ประธานสภาคณาจารย 
๗. นางวรนี   อมรลักษณานนท หัวหนาสํานักงานอธิการบดี 
๘. นางรวมพร   อินทรประสงค ประธานชมรมขาราชการและลูกจาง 
๙. รศ.ดร.ระติพร   หาเรือนกิจ รักษาการคณบดีโครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 
เจาหนาที่งานประชุม 
๑. นางสาวพิมพลออ   กรพิพัฒน 
๒. นางสาววรงคพร   บุญยมัย 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 

ประธานกลาวเปดประชุม  และพิจารณาเรื่องตางๆ ตามวาระ  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 
 
๑.๑    เรื่อง   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปการศึกษา ๒๕๔๘ 
 
 
 ดวยสํานักราชเลขาธิการ  ไดมีหนังสือแจงวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ 
แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยี-         
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  ประจําปการศึกษา ๒๕๔๘  จํานวนประมาณ 
๑๒,๗๙๖ คน ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในวันจันทรที่ ๑๓ 
และวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ                



 
๑.๒    เรื่อง   ก.พ.ร.แจงคาคะแนน และใหยืนยันคาคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 

ดวยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ในการประชุมเม่ือวันที่ ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๔๙ และ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๙ ไดใหความเห็นชอบคะแนนผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการและหลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เรียบรอยแลว จึงขอเสนอผลการพิจารณา ดังน้ี 

๑. คาคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการของสถาบันฯ เทากับ 
๔.๖๕๓๙   

๒. สถาบันฯ  ไดรับการจัดสรรเงินรางวัลจํานวนประมาณ ๔,๙๒๗,๖๒๔.๙๔ 
บาท  (สี่ลานเกาแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกรอยยี่สิบสี่บาทเกาสิบสี่สตางค)  เพื่อนําไปจัดสรรให
ขาราชการและลูกจางประจําตามหลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบการจัดสรรเงินรางวัล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ของสํานักงาน ก.พ.ร. ตอไป 

ในการนี้  สํานักงานประกันคุณภาพและบริหารองคความรูไดตรวจสอบความ
ถูกตองและแจงยืนยันคาคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการดังกลาว ไปยังสํานักงาน 
ก.พ.ร. เรียบรอยแลว 

 
 

มติที่ประชุม      รับทราบ 

 

๑.๓    เรื่อง   ขอเชิญเขารวมการดําเนินงานพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีแบบบูรณาการ 
 
 

ดวยนายทรงพล  ทิมาศาสตร  ผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  ไดขอเชิญ
สถาบันฯ  เขารวมการดําเนินงานพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีแบบบูรณาการ  โดยการเปด        
การเรียนการสอนหรือจัดตั้งศูนยการถายทอดบริการทางการศึกษาฯ ในจังหวัดสุพรรณบุรี  
เ พ่ือบริการดานการศึกษาใหแก  นักเ รียน  เยาวชน  ประชาชน  และผูสนใจทั่ วไป                   
โดยอธิการบดีไดมอบหมายผูอํานวยการกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี  ประสานกับ         
นายสมศักย ภูรีศรีศักดิ์  รองผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เพ่ือกําหนดนัดหมายการ
ปรึกษาหารือในรายละเอียดตอไป 

 
มติที่ประชุม      รับทราบ 



๑.๔    เรื่อง   การรายงานผลการดําเนินการบริหารของแตละคณะ / สํานัก 
 
 

ตามที่ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙ 
ไดมีมติ  ใหรายงานผลการดําเนินการบริหารสถาบันฯ ทุกรอบ ๖ เดือน และใหรายงาน           
ผลการดําเนินการบริหารของแตละคณะ  ทุกรอบ  ๓  เดือน  น้ัน 

ในการนี้  ที่ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๔๙  เม่ือวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๔๙  ไดมีมติใหทุกคณะ / สํานัก  และหนวยงานเทียบเทาคณะ รายงานผลการดําเนินการ
บริหาร  ต้ังแตเร่ิมปงบประมาณ ๒๕๔๙ – เดือนเมษายน ๒๕๔๙  เสนอตอสภาสถาบันฯ   

ในการประชุมวาระพิเศษ ในวันเสารที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ ต้ังแตเวลา ๐๘ .๓๐ น .                
ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอรท จ.พระนครศรีอยุธยา  โดยใหแตละคณะ / 
สํานัก รายงานผลการดําเนินการบริหาร  หนวยงานละ ๒๐ นาที  ทั้งน้ี  ขอมูลที่นําเสนอใหมี
ความกะทัดรัด ชัดเจน  แสดงดัชนีช้ีวัดใหเห็นผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการที่เปนไปตาม
แผนปฏิบัติในรอบปงบประมาณตามที่หนวยงานไดต้ังไว  และมีความสอดคลองกับเปาหมาย
ของแผนกลยุทธการพัฒนาของสถาบันฯ หากมีสิ่งใดไมสามารถดําเนินการไดตามแผนปฏิบัติ
ที่ต้ังไวตองแสดงเหตุผลที่ชัดเจนตอไปดวย 

 
มติที่ประชุม    ๑. รับทราบ 

๒. ใหหนวยงานที่ยังไมสงรายงานผลการดําเนินการบริหาร               
ในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy)  และแผน CD-ROM  ใหฝาย

เลขานุการสภาสถาบันฯ เรงดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เพ่ือดําเนินการตอไป 

๓. สําหรับทานที่มีความประสงคจะเดินทางในวันศุกรที่ ๒ มิถุนายน 
๒๕๔๙  ใหแจงความประสงคไดที่ กองกลาง สํานักงาน-
อธิการบดี 

๔. สําหรับทานที่มีความประสงคจะเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ
ของสถาบันฯ  ใหแจงช่ือไดที่กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  
โดยรถจะออกจากสถาบันฯ เวลา ๐๖.๐๐ น.  วันที่ ๓ มิถุนายน 
๒๕๔๙ บริเวณลานจอดรถสํานักงานอธิการบดี 

๕. การแตงกาย   ใหสวมเสื้อสี เหลืองประดับตราสัญลักษณ            
ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ป 

 
 



๑.๕    เรื่อง   การดูแลภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมภายในสถาบันฯ 
 
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ คร้ังที่ ๑ / ๒๕๔๙  เร่ือง             
ขอเสนอพิจารณาการดูแลและรักษาสิ่งแวดลอมของสถาบันฯ ซ่ึงที่ประชุมมีมติ “มอบทุก

หนวยงานรับผิดชอบดูแลภายในหนวยงานและพื้นที่โดยรอบใหมีความสะอาดและเปน
ระเบียบเรียบรอย  และใหทุกหนวยงานแจงขอรับการสนับสนุนกับสถาบันฯ  เพื่อดําเนินการ
ดังกลาวได”  และที่ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙  

ไดมีมติ ใหสถาบันฯ ดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน และสิ่งแวดลอมของแตละคณะ / สํานัก ใหมี
ความสะอาด เรียบรอย สวยงาม และมีความปลอดภัย   

 ในการนี้  รองอธิการบดี (รองศาสตราจารยธีรมน   ไวโรจนกิจ)  จะมีการ
ประชุมปรึกษาหารือรวมกับคณะ / สํานัก  เพื่อรับทราบนโยบายดังกลาวในวันที่  ๓๑  
พฤษภาคม  ๒๕๔๙ 

 

มติที่ประชุม    ๑. รับทราบ 

๒. มอบทุกหนวยงานดําเนินการ 
๓. มอบผูเกี่ยวของเร่ืองการปรับปรุงภูมิทัศนของคณะ / สํานัก          

เขารวมประชุมกับกองอาคารสถานที่ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๔๙ 

๔. มอบคณะ / สํานัก ดูแลปรับปรุงพื้นที่สําหรับนักศึกษาทุพพลภาพ 
๕. ถาหนวยงานใดมีความประสงคในการขอใชงบประมาณใหจัดทํา

โครงการและงบประมาณเสนอสภาสถาบันฯ ตอไป 
๖. มอบรองอธิการบดี (รองศาสตราจารยศิริวัฒน  โพธิเวชกุล)  ประสาน

กับศิษยเกาเพื่อขอรับการสนับสนุนสีสําหรับทาตกแตงอาคาร 
๗. มอบคณะ / สํานัก  พิจารณาทบทวนปรับเกณฑการคืนเงินคงคลัง

แลวนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบ ริหารสถาบันฯ   และ              
สภาสถาบันฯ  เพื่อพิจารณาตอไป 

 
๑.๖    เรื่อง   การจัด “ กิจกรรมรับนองใหม ”  ประจําป ๒๕๔๙ 
 
 

ดวยที่ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๔๙  ไดมีการสอบถามในเรื่องมาตรการในการปองกันอันตรายจากการจัดกิจกรรม          



รับนองใหม  โดยสถาบันฯ  ไดแจงใหทราบวา  สถาบันฯ ไดมีมาตรการดังกลาวไวแลว  
ดังน้ัน  เพื่อใหการจัดกิจกรรมดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย  สภาสถาบันฯ  จึงมีมติ 
มอบใหแตละคณะดูแลรับผิดชอบการจัด “กิจกรรมรับนองใหม”  ประจําป ๒๕๔๙  โดยให

ปฏิบัติตามมาตรการที่มีอยูใหมีความเรียบรอย และปลอดภัย  โดยมีขอเสนอแนะวา            
ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมในลักษณะเปนการบําเพ็ญสาธารณประโยชน เชน การทําความ
สะอาดภายในคณะ หรือบริเวณโดยรอบสถาบันฯ ใหเปนระเบียบเรียบรอย และมีความ
สวยงาม โดยอาจใหมีการจัดประกวดกันระหวางคณะและมีการมอบรางวัลดวย 

 
มติที่ประชุม    ๑. รับทราบ 
 ๒. มอบผูชวยอธิการบดี (อาจารยสมประสงค  รุงเรือง)  จัดเวียน

ประกาศสถาบันฯ เร่ือง การจัดกิจกรรมประชุมเชียรและกิจกรรม
การรับนองใหม ในสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๔๘  ใหทุกคณะถือปฏิบัติ
ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ ตอไปดวย 

 
๑.๗    เรื่อง   ขอความเห็นชอบรูปแบบการประกันคุณภาพหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา พ.ศ.๒๕๔๘  ไดกําหนดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของหลักสูตรไวตามขอ ๑๔ 
การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรไวใหชัดเจน  ซ่ึงอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก  ๔  ประเด็น  คือ 

๑๔.๑ การบริหารหลักสูตร 
๑๔.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑๔.๓ การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
๑๔.๔ ความตองการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ / หรือความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิต     
ในการนี้  กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี  ไดดําเนินการจัดทํา

แบบฟอรมการประกันคุณภาพหลักสูตรในระดับปริญญาตรี  เพ่ือใหการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และทุกคณะมีการ
ดําเนินการที่เปนไปในแนวทางเดียวกัน  โดยแบบฟอรมดังกลาวจะบรรจุไวในภาคผนวกของ
ทุกหลักสูตรกอนนําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร  และไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประสานงานวิชาการ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ 
เรียบรอยแลว 

 
มติที่ประชุม    รับทราบ 



๑.๘    เรื่อง   ขอเชิญวางพวงมาลาและถวายผาปาประเพณีมูลนิธิฯ โดยเสด็จพระราชกุศลฯ 
 
 

ดวยมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  มีหนังสือเชิญสถาบันฯ 
รวมวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล             
พระอัฐมรามาธิบดินทร ต้ังแตเวลา ๐๖.๓๐ น.  และรวมถวายผาปาประเพณีมูลนิธิฯ             
เปนพระราชกุศลแดพระองค ต้ังแตเวลา ๑๔.๐๐ น. เน่ืองในวันอัฏฐมราชานุสรณ ในวันศุกรที่  
๙  มิถุนายน  ๒๕๔๙ ณ พระบรมราชานุสาวรีย ลานพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม  
ทั้งน้ี  มูลนิธิฯ ไดจัดพระชัยวัฒน วัดสุทัศน เน้ือนวโลหะ รุนพิเศษ เพ่ือมอบเปนที่ระลึกดวย
ทุกราย 

 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

๑.๙    เรื่อง   การดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑๙ ระดับความสําเร็จของการถายทอด
ตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

 
 

ดวยในการจัดทําคํารับรองฯ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ ในมิติที่ ๔ ดานการ
พัฒนาองคกร ตัวช้ีวัดที่ ๑๙ ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของ
ระดับองคกรสูระดับบุคคล  น้ัน  ในปงบประมาณ ๒๕๔๙  ใหทําคํารับรองฯ ระหวาง
อธิการบดี กับคณบดี / ผูอํานวยการสํานัก / กอง  และในปงบประมาณ ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑  

สถาบันอุดมศึกษาควรมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมาย ในระดับคณบดี ผูอํานวยการสํานัก 
/ กอง จนถึง ระดับบุคคลใหสอดคลองกับระดับองคกรตอไป  

 
มติที่ประชุม    รั บทราบ  และมอบทุ กหน วยงานดํ า เนิ นการจั ดทํ าตามที่                 

กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดีนําเสนอตอไป 
 

๑.๑๐    เรื่อง   ขอเชิญชวนแตงกายดวยเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ 
ครบครองสิริราชสมบัติ ๖๐ ป 

 
 

มติที่ประชุม    ใหจัดทําประกาศสถาบันฯ จํานวน ๒ เร่ือง ดังน้ี 

๑. เชิญชวนใหบุคลากรของสถาบันฯ แตงกายดวยเสื้อสีเหลืองประดับ
ตราสัญลักษณครบครองสิริราชสมบัติ ๖๐ ป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 



- ใหแตงกายดวยเสื้อดังกลาวตั้งแตวันที่ ๑ – ๑๕ มิถุนายน 

๒๕๔๙ โดยในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙  ใหสุภาพสตรี                    
สวมกระโปรงสีเขม และสุภาพบุรุษสวมกางเกงสีเขม 

- ต้ังแตวันที่ ๑๖ มิถุนายน – ธันวาคม ๒๕๔๙  ใหสวมเสื้อ                

สีเหลืองทุกวันจันทร  ใหสุภาพสตรีสวมกระโปรง หรือ
กางเกงสแลคสีเขม  และสุภาพบุรุษสวมกางเกงสีเขม 

๒. ใหสุภาพสตรี  สามารถแตงกายดวยชุดสูทกางเกงไดสัปดาหละ 
๑ วัน ทุกวันศุกร 

๓. ในกรณีที่จะตองไปปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือปฏิบัติงาน
ภาคสนามใหสวมกางเกงสแลคได  

๔. หามสวมเสื้อยืดไมมีปก  และกางเกงยีนสในทุกกรณี 
 

๑.๑๑    เรื่อง   การทําบุญประจําปทานเลี่ยม - หลวงพรตพิทยพยัต 
 
 

ดวยในปน้ี  โรงเรียนพรตพิทยพยัต  เปนเจาภาพจัดงานทําบุญประจําป          
ทานเลี่ยม – หลวงพรตพิทยพยัต ในวันเสารที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ วัดประยุรวงศาวาส-

วรวิหาร จึงขอเรียนเชิญคณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของสถาบันฯ รวมพิธีทําบุญ
ดังกลาวตอไป 

 
มติที่ประชุม    รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ 
คร้ังที่ ๔ / ๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๔๙ 

 
 

 ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๔๙             
เม่ือวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙  และไดมีการรับรองมติที่ประชุมเรียบรอยแลวภายหลังจาก
การประชุมเสร็จสิ้น  จึงขอเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ             
ครั้งที่ ๔ / ๒๕๔๙ เพ่ือทราบ 
 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ   
 



ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
 
 

๓.๑ เรื่อง ขอเสนอรายงานสรุปจํานวนวิชาคางสงคะแนน ประจําภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๔๘ 
 

สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ คร้ังที่ ๔ / ๒๕๔๙             
เม่ือวันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙ มีมติ “...... ๓. ใหสํานักทะเบียนและประมวลผล 

รวบรวมขอมูลอาจารยที่สงเกรดชา  เขาที่ประชุมเพื่อพิจารณากําหนดมาตรการแกไขตอไป”  

น้ัน   สํานักทะเบียนและประมวลผล  ไดดําเนินการเรียบรอยแลว  จึงขอเสนอรายงานสรุป
จํานวนวิชาคางสงคะแนน  วิชาที่สงคะแนนไมครบ และวิชาที่ยังไมแกคาระดับคะแนน I   

(ไมสมบูรณ)  ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๔๘  ทั้งน้ี  ขอมูลดังกลาวไดสํารวจและ
รวบรวมไว ๒ ระยะ คือ  เม่ือวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๙  และวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙   
 
 

มติที่ประชุม   ๑. มอบสํานักทะเบียนและประมวลผลนําเสนอขออนุมัติเร่ืองการ

ออกใบรับรองปริญญาบัตรจากสภาสถาบันฯ  เ พ่ือใหการ
ดําเนินการถูกตองตามขั้นตอน 

 ๒. มอบทุกคณะนําเขาที่ประชุมกรรมการคณะเพื่อเสนอมาตรการ
พิจารณาโทษอาจารยที่ ส งคะแนนลาชา   เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งตอไป 

 

๓.๒   เรื่อง   ขอความเห็นชอบระเบียบสถาบันฯ 
 
 

สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ คร้ังที่ ๑๐ / ๒๕๔๘  
เ ม่ือวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘  ไดพิจารณาระเบียบสถาบันฯ วาดวย การบริหาร-              
คณะอุตสาหกรรม พ.ศ. ........  ซ่ึงที่ประชุมมีมติ  มอบโครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร          
นําระเบียบสถาบันฯ ดังกลาวกลับไปพิจารณาทบทวนตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ          

ในการนี้  โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินการเรียบรอยแลว              
จึงเสนอขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ วาดวย การบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
พ.ศ. ......  และสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว 

 



มติที่ประชุม   ๑. มอบรักษาการคณบดีโครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
นําเรื่องกลับไปพิจารณาทบทวนใหม  ตามที่ประชุมให
ขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

- จํานวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน และภายนอก 
- กรรมการประจําคณะ 
- เงินงบประมาณตามขอ ๗ 
- การจัดแบงสวนงานภายใน ตามขอ ๖ 
- องคประกอบการไดมาและอํ านาจหนาที่ของ

คณะกรรมการประจําคณะตามขอ ๑๓ 
๒. มอบรักษาการคณบดีโครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร

หารือคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และศึกษา
ระเบียบฯ วิทยาลัยนานาชาติ เพ่ือเปนหนวยงานนํารอง
ในการออกนอกระบบ และนําเปนรูปแบบกรณีตัวอยางให
หนวยงานอื่นตอไป 

 

ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
 

๔.๑   เรื่อง   ขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ และเสนอผูสมควร
ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
ดวยคณะขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์  และเสนอ                  

ผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําป ๒๕๔๙  เพ่ือที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร-
สถาบันฯ  พิจารณา  ดังนี้ 

 
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวาย

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตามลําดับ ดังน้ี 
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิศวกรรมโยธา 
- ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาเทคโนโลยี-

การศึกษาทางการอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา 
 

 

 



๒. เสนอช่ือผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๔๙ ดังน้ี 
 

หนวยงาน รายช่ือ ช่ือปริญญา 
คณะวิศวกรรมศาสตร ๑. นายสมศักดิ์  เทพสุทิน 

 
 
๒. Mr.Yasuo MAKINO 

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
วิศวกรรมไฟฟา 

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
วิศวกรรมโทรคมนาคม 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร รองศาสตราจารยววิัฒน  
เตมียพันธุ 

-     ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
สถาปตยกรรม 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไมเสนอชื่อ - 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมเสนอชื่อ - 
คณะวิทยาศาสตร อยูระหวางการพิจารณา - 

 
มติที่ประชุม   ๑. ใหความเห็นชอบผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  

ประจําป ๒๕๔๙ ตามที่คณะนําเสนอ  และรับทราบ            
ตามที่คณบดีคณะวิทยาศาสตรจะประชุมคณะกรรมการคณะ  
เร่ืองการขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ 
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

 ๒. มอบคณะเทคโนโลยีการเกษตร  นําเรื่องขอพระราชทาน
ทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด พระบาทสมเด็จ- 

  พระเจาอยูหวั  เขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ 

 ๓. เห็นชอบในหลักการและนําเสนอสภาสถาบันฯ เพ่ือพิจารณาตอไป 
 

๔.๒   เรื่อง   การจัดงานนิทรรศการเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ทรงครองราชยครบ ๖๐ ป 

 
เน่ืองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงครองราชยครบ ๖๐ ป  

สถาบันฯ  จึงมีกําหนดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อเทิดพระเกียรติ  เน่ืองในวโรกาสอันเปน
มหามงคลดังกลาว  จึงขอรายงานสรุปการดําเนินการในเบื้องตน ดังน้ี              



๑. กําหนดจัดนิทรรศการ  ในวันที่ ๑๔ – ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ 

๒. กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จฯ เปนองคประธานพิธีเปดนิทรรศการ ในวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๔๙  สําหรับกําหนดเวลา  จะนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ในโอกาสตอไป  เน่ืองจากในวันที่ ๑๓ - ๑๔  พฤศจิกายน 
๒๕๔๙  เปนวันพระราชทานปริญญาบัตรของ ๓ พระจอมเกลา 

๓. ช่ืองานนิทรรศการโดยเบื้องตนไดกําหนดไว คือ “พระจอมเกลาลาดกระบัง

นิทรรศเทิดไท ๖๐ ปครองราชย พระบิดาแหงเทคโนโลย”ี (สามารถ

ปรับเปลี่ยนช่ือได) 
๔. การจัดงานจะจางบริษัทที่รับจางจัดเตรียมงาน (Organizer) มาชวยในการ

จัดเตรียมงานบางสวน เชน งานดานการประชาสัมพันธ อื่นๆ 
๕. รูปแบบการจัดงานจะเปนการนําเสนอผลงานที่ตางจากรูปแบบที่เคยปฏิบัติ  

โดยจะนําเสนอดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซ่ึงคณะจะเปนผูนําผลงาน
วิชาการเดนๆ ในรูปแบบตางๆ 

๖. สถานที่การจัดงาน สวนกลาง และบริเวณโดยรอบ 
๗. ผูรวมงานจะตองประชาสัมพันธเชิญชวน นักธุรกิจเอกชน ศิษยเกา นักศึกษา 

นักเรียน ชุมชน 
 

มติที่ประชุม   ๑. รับทราบการจัดงานนิทรรศการเนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองราชยครบ ๖๐ ป 
ตามที่นําเสนอ  โดยสถานที่การจัดงาน จัดสวนกลาง           
และบริเวณโดยรอบ 

 ๒. ใหทุกคณะ / สํานัก แจงรายช่ือกรรมการฝายตางๆ       
ที่คุณรวมพร  อินทรประสงค  

๓. ขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดผลงานวิจัยเดนๆ          
ในดานตางๆ เขารวมในงานนิทรรศการ 

๔. สถาบันฯ  และคณะ / สํานัก  จะเปนผูสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินการตางๆ 

๕. มอบทุกคณะ / สํานักรวบรวมผลงานวิชาการที่จะนําเสนอ
ในงานนิทรรศการ และจัดหาช้ินงานขึ้นทูลเกลาถวาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 



๔.๓   เรื่อง   ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อหลักสูตร 
 

ดวยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ  เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนช่ือหลักสูตร  

จากเดิม ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
เปน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
โดยมีเหตุผลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรไว ดังน้ี 
๑. เพ่ือใหช่ือหลักสูตรมีความสอดคลองกับเน้ือหาของหลักสูตร  ทําใหบัณฑิต

มีโอกาสประกอบอาชีพและศึกษาตอมากขึ้น  เน่ืองจากนักศึกษาในหลักสูตรนี้จะไดรับการ
ฝกฝนทักษะทางภาษาที่เขมขนกวาเดิม 

๒. เพื่อแกไขขอความไมชัดเจนของหลักสูตรเดิม  เน่ืองจากผูสนใจที่จะศึกษา
หลักสูตรดังกลาว  ไมเขาใจวาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ          
เฉพาะกิจเนนดานใดเปนพิเศษ  หรือมีความเฉพาะกิจอยางไร 

๓. การเปลี่ยนช่ือหลักสูตรไมมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงปรัชญาและ
วัตถุประสงคของหลักสูตรอันเปนสาระสําคัญที่ มุ งเนนการใชภาษาอังกฤษอยางมี
ประสิทธิภาพในตลาดแรงงานซึ่งตองเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอันสอดคลอง
กับปรัชญาและปณิธานของสถาบัน 

๔. การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังน้ีสอดคลองกับเกณฑการปรับปรุงหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ทั้งน้ี  เปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
คร้ังที่ ๓ / ๒๕๔๙  เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙  และที่ประชุมคณะกรรมการประจํา          
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ ๓ / ๒๕๔๙  เม่ือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ไดใหความ
เห็นชอบ และกองบริการการศึกษาไดตรวจสอบเรียบรอยแลว 
 

มติที่ประชุม   ๑. รับทราบ 
 ๒. นําเสนอสภาสถาบันฯ  เพื่อพิจารณาตอไป 

 
๔.๔   เรื่อง   ขอความเห็นชอบหลักสูตร 

 

ดวยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร และโครงการ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร  จํานวน  ๔  หลักสูตร  ดังนี้ 
๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙)  



๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลักสูตรป รับปรุง
แกไข ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๕)  เน่ืองจากมีเหตุผลในการขอปรับปรุง ดังน้ี 

- เพ่ือเปดรายวิชาเพิ่มจํานวน  ๗  รายวิชา  ในกลุมวิชาเลือก  หมวดวิชาเฉพาะ 
- เพ่ือแกไขคําอธิบายรายวิชา (Description) ในหมวดวิชาเฉพาะ 

- เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร  
กลุมวิชามนุษยศาสตรและกลุมวิชาภาษา  ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปได
กวางขวางขึ้น  โดยสามารถเลือกเรียนวิชาที่ เปดสอนในกลุมวิชาดังกลาว         
ในภาคการศึกษานั้นๆ  และเปนวิชาที่มีหนวยกิตตามที่ระบุไวในหลักสูตร 

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  (หลักสูตรปรับปรุงแกไข 
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๓)  เน่ืองจากมีเหตุผลในการขอปรับปรุง คือ เพ่ือเพ่ิมวิชาเลือก          
ในหมวดวิชาเฉพาะ จํานวน ๒ วิชา ดังน้ี 

- ๐๔๑๑๓๒๐๓  สมบัติทางกายภาพของชีววัสดุ ๓ ( ๒ – ๓ ) 

  (PHYSICAL  PROPERTIES  OF  BIOLOGICAL  MATERIALS) 

- ๐๔๑๐๒๒๐๒ เทคโนโลยีชีวภาพ   ๓ ( ๒ – ๓ ) 

  (BIOTECHNOLOGY) 

๔. หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร  (หลักสูตรป รับปรุง 
แกไข พ.ศ. ๒๕๔๓)  เน่ืองจากมีเหตุผลในการขอปรับปรุง  คือ  เพื่อเพ่ิมวิชาเลือก          
ในหมวดวิชาเฉพาะ จํานวน ๑ วิชา ดังน้ี 

- ๐๔๑๐๔๒๐๙  การประกันคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร 
  (FOOD QUALITY ASSURANCE) 

ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรไดดําเนินการเรียบรอยแลว ปรากฎวา
หลักสูตรดังกลาว มีเน้ือหาและโครงสรางเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการที่กําหนด
ไว  เห็นสมควรอนุมัติใหใชหลักสูตรดังกลาวเพื่อการเรียนการสอนได  กองบริการการศึกษา
และบัณฑิตวิทยาลัยไดตรวจสอบแลว  

 

มติที่ประชุม   ๑. ใหความเห็นชอบทั้ง  ๔  หลักสูตร  
๒. ใหแกไขป พ .ศ . ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรม 
แปรรูปอาหาร ใหเปนปปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๓. นําเสนอสภาสถาบันฯ เพ่ือพิจารณาตอไป 
 



๔.๕   เรื่อง   ขอความเห็นชอบวางขอบังคับสถาบันฯ 
 
 
 ดวยสํานักหอสมุดกลาง  เสนอขอความเห็นชอบวางขอบังคับสถาบันฯ วาดวย 
คณะกรรมการประจํ าสํ านั ก  (ฉบับที่  ๒  )  พ .ศ .  . . . . . . . .   เ น่ื อ งจาก ในป จ จุบั น                    
สํานักหอสมุดกลางมี รองผูอํานวยการ ๒ คน หัวหนาฝาย ๑๔ คน รวมเปน ๑๖ คน              
ทําใหตองมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิอีก ๑๖ คน  ดังน้ัน คณะกรรมการประจําสํานัก-
หอสมุดกลางจะมีจํานวนรวมทั้งสิ้น ๓๔ คน  ซ่ึงเปนจํานวนคอนขางมาก  อาจสงผลกระทบ
ตอการบริหารงานได  ในการนี้ สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  ไดพิจารณาแลวขอเสนอ
แกไขโดยใหยกเลิกความตามขอ ๕  ของขอบังคับสถาบันฯ วาดวย คณะกรรมการประจํา
สํานัก พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
 “ ขอ ๕. ในสํานักหนึ่ง  ใหมีคณะกรรมการประจําสํานัก ประกอบดวย  

(๑) ผูอํานวยการสํานัก เปนประธานกรรมการ 
(๒) รองผูอํานวยการสํานัก จํานวนไมเกิน ๓ คน เปนกรรมการ 
(๓) หัวหนาฝาย  และหัวหนาสวนราชการที่ เ รียกชื่ออยางอื่นที่

เทียบเทาฝายในสํานักนั้น  จํานวนไมเกิน ๖ คน เปนกรรมการ 
(๔) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนคณาจารยประจําของสถาบัน จํานวนไมเกิน

จํานวนกรรมการตาม (๒) และ (๓) รวมกัน เปนกรรมการ 
(๕) หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการของสํานักน้ัน เปนกรรมการและ

เลขานุการ 
ในกรณีที่มีผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานัก หรือหัวหนาฝายและ

หัวหนาสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นที่เทียบเทาฝายในสํานักมากกวา
จํานวนกรรมการที่กําหนดตามวรรคหนึ่งใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวเลือก
กันเองใหเหลือเทากับจํานวนกรรมการตาม (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี ” 

และเนื่องจากขอบังคับดังกลาวใชบังคับกับสํานักอื่นๆ ดวย คือ สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล และสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร  สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ              
จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  เพื่อโปรดพิจารณาในประเด็น               
ที่เกี่ยวของ และขอเสนอความเห็นชอบวางขอบังคับสถาบันฯ วาดวย คณะกรรมการประจํา
สํานัก (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ........... 
              

มติที่ประชุม   ๑. ใหความเห็นชอบ 

 ๒. นําเสนอสภาสถาบันฯ  เพื่อพิจารณาตอไป 
 



๔.๖   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณาอนุมัติวิชาเลือกของสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและ
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูป 

 
ดวยโครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ  ๓ รายวิชา

ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูป  เปนวิชาเลือกเสรี  ดังนี้ 
๑. วิชา ๐๔๑๑๓๒๐๓  สมบัติทางกายภาพของชีววัสดุ ๓ (๒ - ๓)                  

ใหสามารถเปนวิชาเลือกของนักศึกษา  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
๒. วิชา ๐๔๑๐๒๒๐๒  เทคโนโลยีชีวภาพ ๓ (๒ – ๓) ใหสามารถเปนวิชา

เลือกของนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
๓. วิชา ๐๔๑๐๔๒๐๙  การประกันคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร ๓ ( ๓ – ๐ )  

ใหสามารถเปนวิชาเลือกของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
เน่ืองจากนักศึกษาช้ันปที่ ๔ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และสาขาวิชา

วิศวกรรมแปรรูป  จํานวนรวม ๔๓ คน  ไดลงทะเบียนเรียนในวิชาบังคับดังกลาวเปนวิชา
เลือกเสรี  ซ่ึงไมเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร   ในการนี้  โครงการคณะอุตสาหกรรม
เกษตร  ไดพิจารณาแลวเห็นวาวิชาบังคับที่นักศึกษาไดลงทะเบียนดังกลาว มีเน้ือหาที่
สามารถนํามาใชกับสาขาวิชาไดและเปนประโยชนตอนักศึกษาในการประกอบวิชาชีพได
ตอไป 
 

มติที่ประชุม   ๑.  ใหความเห็นชอบ 
 ๒. มอบรองอธิการบดี  (รองศาสตราจารย ร.อ. ดร.วีระเชษฐ  

ขันเงิน)  ประสานกับโครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
เพ่ือจัดทํารายละเอียดของการเปรียบเทียบวิชาและ
เหตุผลประกอบการนําเสนอสภาสถาบันฯ 

 ๓. นําเสนอสภาสถาบันฯ  เพื่อพิจารณาตอไป 
 

๔.๗   เรื่อง   ขอความเห็นชอบคําขอขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  กรณีขอขยายเวลาการศึกษาเกิน  ๔  ภาคการศึกษา 

 
   

ดวยสํานักทะเบียนและประมวลผล  ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ  เพื่อโปรดพิจารณาคํารองขอขยายเวลาการศึกษา (ขอขยายเวลาครั้งที่ ๕)        



ในภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๔๙  ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตร-
อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา  จํานวน  ๒  ราย  ดังนี้ 

๑. นายสุวิทย   เจริญพานิช   รหัสประจําตัว  ๔๒๐๖๔๙๐๕   
๒. นายนิวัตร   พัฒนะ   รหัสประจําตัว  ๔๒๐๖๔๙๑๐   

 เน่ืองจากนักศึกษาทั้ง ๒ ราย ไดศึกษาครบตามหลักสูตรในเวลา  ๕  ป
การศึกษา  และไดขอขยายเวลาการศึกษาจนครบ  ๔  ภาคการศึกษาแลว  และขณะนี้อยู
ระหวางรอผลการตอบรับการลงตีพิมพบทความสุดทายในวารสาร  Journal of Science, 

Technology, and Humanities ของมหาวิทยาลัยบูรพา   

 การพิจารณาใหขยายเวลาการศึกษาเปนอํานาจของสภาสถาบันฯ ตามระเบียบ
สถาบันฯ วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑  
ตามขอ ๘.๒ (๑) ความวา 
 “สําหรับผูจบปริญญาโท  ตองศึกษาใหสําเร็จตามหลักสูตรภายในเวลาไมเกิน 

๕ ปการศึกษา  ในกรณีที่เรียนครบตามหลักสูตรที่กําหนดไวและใชเวลาเรียนครบ ๕ ปแลว 
แตยังไมสําเร็จการศึกษาเนื่องจากรอผลการตอบรับการลงตีพิมพบทความสุดทายในการขอ
สําเร็จการศึกษา  สามารถขอขยายเวลาการศึกษาไดครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา  และใหขยาย
เวลาการศึกษาไดไมเกิน ๔ ภาคการศึกษา  หากขอขยายเวลาการศึกษาครบแลวแตยังไม
สําเร็จการศึกษา  การขอขยายเวลาการศึกษาครั้งตอไปใหสภาสถาบันฯ พิจารณา                
เปนรายๆ ไป” 

 
 

มติที่ประชุม   มอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยประสานกับผูอํานวยการสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล  เพ่ือตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับ
เง่ือนไขการสงบทความลงตีพิมพ  โดยถาขอมูลถูกตองแลว 
ใหนําเสนอสภาสถาบันฯ ตอไป 

 
๔.๘   เรื่อง   ขออนุเคราะหใหดูแลความปลอดภยัของบุคลากร นักศึกษาในสถาบันฯ 
 
   

ดวยคณะวิทยาศาสตร  ไดมีหนังสือขอความอนุเคราะหใหสถาบันฯ  พิจารณา
หาทางปองกัน และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพ่ือชวยดูแลความปลอดภัยใหกับ
บุคลากร และนักศึกษา ของสถาบันฯ  และเห็นควรใหติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดบริเวณ
โรงอาหารของสถาบันฯ  เน่ืองจากมีมิจฉาชีพเขามาลักขโมยและหลอกลวงทรัพยสินจาก
นักเรียน นักศึกษา เปนจํานวนมาก น้ัน 



ในการนี้  กองอาคารสถานที่  สํานักงานอธิการบดี  ขอเรียนช้ีแจงวากรณีของ
หนวยงานที่ไดแยกการประมูลไปแลว  เห็นควรใหพิจารณาหาแนวทางในการแกไขปญหา 
ในสวนของหนวยงานตอไป  ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  คร้ังที่         
๓ / ๒๕๔๙  ไดมีมติเกี่ยวกับการจัดจางพนักงานรักษาความปลอดภัยและแมบานทําความ
สะอาดในภาพรวมของสถาบันฯ โดยมอบรองอธิการบดี (รองศาสตราจารยธีรมน ไวโรจนกิจ) 
และผูชวยอธิการบดี (อาจารยกษมพงศ  พงษชมพร)  ดําเนินการจัดประมูลในภาพรวมของ
สถาบันฯ  โดยคัดเลือกบริษัทที่มีคุณภาพ มีระเบียบ วินัย  และพิจารณาการจัดทํา TOR         

ใหมีความละเอียดรอบคอบ  มีการกําหนดหนาที่ และขอหามตางๆ รวมทั้งพิจารณาการ
บริหารจัดการดูแลควบคุมพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยนํามาตรการตางๆ มาใช เชน 
ติดต้ังกลองวงจรปด กําหนดทางเขา – ออก เปนตน 

 
มติที่ประชุม   มอบรองอธิการบดี  (รองศาสตราจารยธีรมน  ไวโรจนกิจ)  

ทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัย   ใหสามารถ                
ใชปฏิบัติงานไดตอไป 

 
 

๔.๙   เรื่อง   ขอหารือยกเวนการขออนุมัติใชเงินรายไดสะสม (เงินคงคลัง) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 

ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ไดขออนุมัติใชเงินรายไดสะสม (เงินคงคลัง) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนจํานวนเงิน ๙,๖๘๒,๘๐๐.- บาท (เกาลานหกแสนแปด
หม่ืนสองพันแปดรอยบาทถวน)  เพื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจางรายการครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง สําหรับใชในการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่ไมได
รับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  รวมทั้งทดแทนครุภัณฑ ที่ดิน                  
และสิ่งกอสรางที่มีอายุการใชงานมานาน  เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน 
รวมทั้งการปรับปรุงฟารมสัตววิจัย ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กรมปศุสัตวกําหนดในการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคไขหวัดนก เพ่ือใหการเรียนการสอน และการวิจัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป น้ัน    

เน่ืองจากวงเงินที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรขออนุมัติใชเกินรอยละ ๕๐ ของ
วงเงินรายไดสะสมปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗  ของหนวยงาน ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙  
ซ่ึงมีจํานวนเงินทั้งส้ิน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบหกลานบาทถวน)  จึงไมสอดคลองกับ
ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การใชเงินรายไดสะสม พ.ศ. ๒๕๔๙  ขอ ๘  คือ “ การขอใชเงิน

รายไดสะสมจะสามารถขอใชไดไมเกินรอยละ ๕๐ ของวงเงินรายไดสะสมที่เหลืออยูของ



หนวยงานนั้น  ในปงบประมาณปจจุบัน แตไมเกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบลานบาท
ถวน)  ทั้งน้ี  จะตองมีวงเงินรายไดสะสมขั้นตํ่าไมนอยกวา ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หาลานบาท
ถวน)  เพ่ือที่จะยกยอดไปในปงบประมาณถัดไป ” 

 
 
มติที่ประชุม   ใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ ตอไป 
 

๔.๑๐   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณารางแผนกลยุทธของสถาบันฯ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙)  
   
 

ดวยกองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  ขอเสนอรางแผนกลยุทธของสถาบันฯ 
(พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙)  ตามที่คณะกรรมการ / คณะทํางานจัดทํารางแผนกลยุทธของ

สถาบันฯ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙)  ไดระดมความคิดและจัดทําตามพันธกิจเรียบรอยแลว 

โดยกองแผนงานไดสรุปและเพิ่มเติมขอมูลตัวช้ีวัดเพื่อใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน   
 
 
มติที่ประชุม   มอบทุกหนวยงานพิจารณาตัวช้ีวัดและกําหนดคาเปาหมาย               

โดยรวบรวมสงกองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  ภายในวันที่ ๒๐ 
มิถุนายน ๒๕๔๙ 

  
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ 
 
๕.๑   เรื่อง   สรุปปญหา Admission ตรง ป ๒๕๔๙  และแนวทางแกไข 
 

 เน่ืองจากภายหลังการประกาศผล Admission ตรง  แลวมีนักศึกษามาสอบ

สัมภาษณและยืนยันเขาเรียนกับสถาบันฯ  จํานวน  ๔๔๖  คน  คิดเปนประมาณ  ๒๔%  

ของนักศึกษาที่มีช่ือสอบไดทั้งหมด  ๑,๗๙๖  คน  ดวยมีปจจัยที่ทําใหนักศึกษา Admission 

ตรง  สละสิทธิ์การเขาเรียน  ดังนี้ 
๑. คาลงทะเบียนเรียนสูงกวา  Admission กลาง 

๒. Admission  ตรง  ประกาศผลกอน Admission กลาง 

๓. Admission  ตรง  เลือกเขามหาวิทยาลยัได ๔  อันดับ  เชนเดียวกับ  

Admission  กลาง 
 



๔. เกณฑการรับเขาโดยใชคะแนน O-NET   A-NET   GPA  และ  GPAX             

ของสถาบันโดยรวมมีเกณฑเทากับหรือสูงกวาเกณฑของ Admission กลาง 
  
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  จึงขอเสนอแนวทางแกไข  ดังนี้ 

๑. Admission  กลาง  ควรประกาศผลกอน Admission ตรง 

๒. ควรเริ่มคิดคํานวณ  คาลงทะเบียนเรียนเปนแบบเหมาจาย  เพื่อทําให
คาใชจายทั้งแบบ Admission ตรง  และ  Admission กลาง  เปนตัวเลข

เดียวกัน  ซ่ึงจะมีผลดีตอการบริหารระบบ กรอ.  ตอไปดวย 
 

มติที่ประชุม   ๑.  รับทราบ  และใหรวบรวมขอมูลปญหาและแนวทางแกไขเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ๒. มอบสํานักทะเบียนและประมวลผล  ศึกษาแนวทางการแกไข 
เร่ือง การคํานวณคาใชจายในการลงทะเบียนเปนแบบเหมาจาย
ในอัตราเดียวกัน 

๓. มอบสํานักทะเบียนและประมวลผล  ประสานทุกคณะ / สํานัก  และ
งานบัญชี  กองคลัง  เร่ือง  คาใชจายตอหัวของนักศึกษาทุกระดับ 

 

๕.๒   เรื่อง   การยายปายศูนยฝกโทรคมนาคม 
 
 

มติที่ประชุม   มอบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ดําเนินการยายปาย                     
ศูนยฝกโทรคมนาคม  มาไวที่คณะวิศวกรรมศาสตร โดยใหประสาน
กําหนดวัน เวลา กับผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางตอไป 
 

๕.๓   เรื่อง   ขอเชิญรวมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 

ดวยสถาบันฯ  มีกําหนดจัดพิธีเทิดไทองคพระมหากษัตริย ฉลองสิริราชสมบัติ 
๖๐ ป  และชมนิทรรศการภาพถายเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ป ทรงครองราชย ๖๐ ภาพ สํานึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๔๙  ณ  หอประชุมใหญสถาบันฯ  โดยมี
กําหนดการพอสังเขป  ดังนี้ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. - ลงช่ือถวายพระพร 
- กลาวถวายสัตยปฏิญาณ 

เวลา ๑๐.๐๐ น. - เปดงานนิทรรศการภาพถายเฉลิมพระเกียรติฯ 




	ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ครั้งที่ 6-49
	ระเบียบวาระการประชุม
	๑.๑ ทรงรับเชิญเสด็จฯ เปิดนิทรรศการฯ
	๑.๒ ขอลาออกจากตำแหน่งรองคณบดี
	๑.๓ ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการประจำคณะ
	๑.๔ ขอเสนอรายงานการประชุมกลุ่ม
	๑.๕ ขอเชิญร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา
	๑.๖ มติที่ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๔๙
	๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕ / ๒๕๔๙
	๓.๑ ขอเสนอพิจารณามาตรการลงโทษอาจารย์ที่ส่งคะแนนล่าช้า
	๓.๒ การคำนวณค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเป็นแบบเหมาจ่าย
	๓.๓ การจัดสรรเงินรางวัล ปีงปม. 2548
	๔.๑ ขอความเห็นชอบหลักสูตร
	๔.๒ ขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ
	- ระเบียบ การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสอนพิเศษ
	- ระเบียบ สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

	๔.๓ การจัดกล่มนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
	๔.๔ การแก้ไขผลการศึกษาและการระงับ Transcript
	๔.๕ งบประมาณสนับสนุนการแข่งขันกีฬาบุคลากร สนอ.
	๔.๖ ขอเสนอให้นำระบบตัดบัญชีผ่านธนาคาร
	วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ



