
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

คร้ังที่  ๘ / ๒๕๔๙ 
วันอังคารที่  ๕  กันยายน  ๒๕๔๙  เวลา   ๐๙.๓๐  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.ดร.เสนห   เอกะวิภาต รองอธิการบดี กรรมการ 
๖. รศ.ดร.รัตติกร   วรากูลศิริพันธุ รองอธิการบดี กรรมการ 
๗. รศ.ศิริวัฒน  โพธิเวชกุล รองอธิการบดี กรรมการ 
๘. รศ. ดร.กอบชัย   เดชหาญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
๙. ผศ.นพปฎล  สุวัจนานนท คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 

๑๐. ผศ.พีระวุฒิ  สุวรรณจันทร แทนคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   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 
 
กรรมการที่ไมมาประชุม  ( เน่ืองจากติดภารกิจ )     
๑. รศ.ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน รองอธิการบดี กรรมการ 
๒. นางวิภาพร   อินทรสุวรรณ ผูอํานวยการกองกลาง เลขานุการ 
 



 
ผูเขารวมประชุม 
๑. ผศ.พิชิต   กิตินนท ผูชวยอธิการบดี 
๒. อ.ปญญา   แดงวิไลลักษณ ผูชวยอธิการบดี 
๓. อ.กษมพงศ   พงษชมพร ผูชวยอธิการบดี 
๔. นางวรนี   อมรลักษณานนท หัวหนาสํานักงานอธิการบดี 
 
เจาหนาที่งานประชุม 
๑. นางสาวพิมพลออ   กรพิพัฒน 
๒. นายฉัตรชัย   คําภาพรพนัธุ 
๓ นางสาววรงคพร   บุญยมัย 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 

ประธานกลาวเปดประชุม  และพิจารณาเรื่องตางๆ ตามวาระ  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 
๑.๑    เรื่อง กําหนดพิธีเททองหลอพระพุทธรูป “พระนิรันตราย” 
 
 

ดวยสถาบันฯ  ขอแจงกําหนดเททองหลอพระพุทธรูป “พระนิรันตราย”              
ขนาดหนาตัก ๑๙ น้ิว  เพื่อประดิษฐานไวที่หอพระ ณ อุทยานพระจอมเกลา  ในวันศุกรที่  ๖  
ตุ ล าคม   ๒๕๔๙   เ ว ล าตั้ ง แต  ๑๓ .๐๐  น .   ณ  อุ ทย านพระจอม เกล า   สจล .                    
โดยทานเจาประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย  เจาอาวาสวัดชนะสงครามราชวรวิหาร            
เจาคณะใหญหนกลาง  เปนประธานในพิธี  พรอมพระเกจิอาจารย น่ังปรกบริกรรม             
จึงขอเรียนเชิญคณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร  รวมพิธีการดังกลาว 

 
  มติที่ประชุม    รับทราบ 

 
 
 
 



๑.๒  เรื่อง  ขอลาออกจากตําแหนงหัวหนาภาควิชา / หัวหนาศูนย 
 
 ดวยหัวหนาภาควิชาและหัวหนาศูนย คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะครุศาสตร-
อุตสาหกรรม  จํานวน  ๓  ราย  ขอลาออกจากตําแหนง  ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารยประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม  
คณะวิศวกรรมศาสตร  ขอลาออกจากตําแหนงต้ังแตวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๔๙   

๒. ผูชวยศาสตราจารยพิชิต  ลํายอง  หัวหนาศูนยบริการและพัฒนา-
วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร  ขอลาออกจากตําแหนงต้ังแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๙   

๓. ผูชวยศาสตราจารยศศิธร   จารุสมบัติ  หัวหนาภาควิชาครุศาสตรเกษตร  
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ขอลาออกจากตําแหนงต้ังแตวันที่  ๑๕  สิงหาคม ๒๕๔๙   
 คณบดีไดรับทราบและอธิการบดีอนุญาตใหขาราชการทั้ง ๓ รายดังกลาว
ลาออกไดตามความประสงค  และกองการเจาหนาที่ไดตรวจสอบแลว 
 

  มติที่ประชุม    รับทราบ  และใหนําเสนอสภาสถาบัน ฯ เพ่ือทราบตอไป 
 
๑.๓    เรื่อง ขอเสนอรายงานความกาวหนาการกอต้ังศูนยตรวจสอบและรับรองคุณภาพ

ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการสงออก 
 
 ตามที่ประชุมสภาสถาบันฯ คร้ังที่ ๗ / ๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙  
ไดมีมติ ดังน้ี 
 ๑.  อนุมัติใหสถาบันฯ รวมมือกับการทาอากาศยานแหงประเทศไทย บริษัท
ไทยแอรพอรตกราวดเซอรวิส จํากัด และสมาคมขนสงทางอากาศ รวมทั้งหนวยงาน               
ที่เกี่ยวของ ดําเนินการเกี่ยวกับโครงการจัดต้ังศูนยตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลผลิต         
ทางการเกษตรเพื่อการสงออกแบบครบวงจร (Perishable One Stop Service Export 

Center KMITL หรือ POSSEC KMITL)   

 ๒. มอบศาสตราจารย ดร.สุจินต  จินายน อุปนายกสภาสถาบันฯ และ               

คุณนิพนธ  สุรพงษรักเจริญ  กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ เปนที่ปรึกษา   
 ๓.  ใหสถาบันฯ แตงต้ังคณะกรรมการ โดยอธิการบดีเปนประธานกรรมการ
เพ่ือดําเนินการโครงการดังกลาวตอไป 
 ในการนี้  คณะทํางานเบื้องตน  ไดดําเนินการประชุมรวมกับผูเกี่ยวของ          
เ พ่ือดําเนินการโครงการดังกลาว  จึงขอเสนอรายงานความกาวหนาในการกอต้ัง                
ศูนยตรวจสอบฯ  โดยสรุป  ดังนี้ 



๑. เม่ือวันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ประชุมรวมกับศาสตราจารย ดร.สุจินต 
จินายน คุณศุภชัย  แกวศิริ ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท 
TAGS และผูแทนสถาบันฯ  โดยสรุป คือ  

- สถาบันฯ ควรเตรียมความพรอมของบุคลากรที่ทําหนาที่ทดสอบ
ปฏิบัติการ   

- จัดระบบเครื่องมือสําหรับการวิเคราะหที่ใชในการตรวจสอบ  
- ต้ังเปาหมายและหาตัวช้ีวัดที่บงบอกถึงประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน   
- ความชัดเจนของขอตกลงความรวมมือระหวาง สจล. กรมวิชาการ-

เกษตร   AOT   TAGs   และหนวยงานอื่นๆ  

- การจัดทํา TOR สําหรับผูมาใชบริการ เพื่อใหสถาบันฯ มีกรอบและ

ระบบในการทํางาน  
- สําหรับสถานที่ดําเนินการในระยะแรก คือ บริเวณตรงขาม Free 

Zone ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และพื้นที่สถาบันฯ บางสวน 

ซ่ึงในระยะยาวตองมีการวางแผนการพัฒนาใชพื้นที่ในสถาบันฯ   
๒. เ ม่ือ วันอั งคารที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๔๙  ประชุมรวมกับคุณโชติศักดิ์                  

อาสภาวิริยะ  กรรมการผูอํานวยการใหญการทาอากาศยาน  คุณสมชัย  
สวัสดีผล  ผูอํานวยการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และคุณศุภชัย  แกวศิริ  
โดยสรุป คือ  มีความเห็นวาควรมีการลงนามความรวมมือทางวิชาการ
รวมกันระหวาง AOT กับ สจล. 

๓. เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙  ไดมีการประชุมรวมกับคุณศุภชัย  
แกวศิริ   และคุณชํานิ  โลหชิตรานนท  ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ตัวแทน POSSEC ตลาดไท และคุณสมชัย สวัสดีผล 

โดยสรุปคือ  ในระยะยาวเห็นควรใหใชพื้นที่ภายในสถาบันฯ เปนสถานที่
ดําเนินการโครงการ  โดยการทาอากาศยานมีความยินดีในการเปนตัวแทน
เสนอเรื่องดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนา               
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (กทภ.) ในวันศุกรที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๙  และ
ประสานในเบื้องตนกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย สภาพัฒนา-
เศรษฐกิจและสั งคมแห งชา ติ  และนํ า เสนอนายกรั ฐมนตรีตอไป                  
เพื่อสถาบันฯ  จะไดดําเนินการวางแผนในระยะยาว  โดยในหลักการ



เบื้องตนเห็นควรดําเนินการในรูปของบริษัท (มหาชน) เพ่ือใหเกิดความ
คลองตัวและรวดเร็วตอไป 

๔. สถาบันฯ   ได มีคําสั่ งสถาบันฯ  ที่  ๑๑๔๔  /  ๒๕๔๙   เ ร่ือง  แตง ต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการโครงการจัดต้ังศูนยตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการสงออกครบวงจร เรียบรอยแลว   

 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

๑.๔    เรื่อง ขอเสนอรายงานการเขารวมสัมมนาวิทยาพิจารณ 
 

ดวยนางสาวอัจฉรา ถาวร เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงาน-
บริหารการวิจัย สํานักงานอธิการบดี  ขอเสนอรายงานการเขารวมสัมมนาวิทยาพิจารณ         
คร้ังที่ ๒ เม่ือวันที่ ๒๔ กรกฎาคม   ๒๕๔๙  ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ  โดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) สมศ. ไดจัดสัมมนา         
ครั้งน้ีข้ึน  เพื่อเปนประโยชนในการจัดทํามาตรฐานการวิจัยและการจัดทําคูมือมาตรฐาน         
การวิจัย  โดยหนวยงานวิจัยของรัฐมีหนาที่กําหนดกรอบ  และประเด็นการวิจัยพรอมจัด
งบประมาณสนับสนุน คือ ทําหนาที่ Regulator  สวนสถาบันวิจัยอิสระจะทําหนาที่ดําเนินการ

วิจัย (Operator)  สําหรับมาตรฐานในการประเมินสถาบันวิจัย แบงเปน ๒ ดาน  คือ             

ดานคุณภาพและการใชผลวิจัย และดานการบริหารจัดการงานวิจัย   
 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

๑.๕    เรื่อง ขอเสนอรายงานผลการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณ 
                       เพื่อปองกันผลกระทบดานเสียงจากโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 
ดวยบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ทอท.  มีหนังสือท่ี ทอท. 

๕๐๖๙/๒๕๔๙ ลว. ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙  ขอแจงสถาบันฯ ทราบวาคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการเงินและการลงทุนของ ทอท. อยูระหวางการพิจารณาแผนการจัดซื้อที่ดินและ
การชดเชย / ปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสรางที่คาดวาจะไดรับผลกระทบดานเสียงรบกวน           
ซ่ึงไดมีการประชุมรวมกันแลว  ๒  คร้ัง   และไดมีมติให ทอท.  พิจารณาประเด็นหลักเกณฑ
และวิธีการในการชดเชยเพื่อความเปนธรรม  และเปนมาตรฐานในการดําเนินการสําหรับ         



ผูที่คาดวาจะไดรับผลกระทบดานเสียงจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งหมด  และจะแจง        
ผลการพิจารณาใหทราบโดยเร็วตอไป 

 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

๑.๖    เรื่อง ขอเสนอสรุปผลการเขารวมจัดนิทรรศการมหกรรมอุดมศึกษา 
(University Fair 2006) 

 
 ดวยกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ขอเสนอสรุปผลการเขารวม                 
จัดนิทรรศการมหกรรมอุดมศึกษา (University Fair 2006)  ซ่ึงจัดข้ึนโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เม่ือวันที่ ๒๗ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙  ณ ศูนยการประชุม-

แหงชาติสิริกิต์ิ    
 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

๑.๗    เรื่อง รายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันฯ  
 
 ดวยสํานักงานประกันคุณภาพและบริหารองคความรู  ขอรายงานผลการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันฯ  โดยในขณะนี้ไดดําเนินการมาถึง
เกณฑคะแนนขั้นที่ ๕  คือ  มีการประเมินผลลัพธและการนําผลการประเมินมาใชในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันฯ อยางตอเน่ือง  พรอมทั้งจัดทําเปนรายงานประจําป 
สงตนสังกัดและรายงานใหสาธารณชนทราบ  จะแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๔๙   
 

  มติที่ประชุม   รับทราบ และขอใหหนวยงานที่ยังไมไดจัดทําและจัดสง SAR 

   เรงดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในเดือนกันยายน ๒๕๔๙ 
 
๑.๘    เรื่อง รายงานผลการดําเนินการจัดการความรูในองคกร 

 
 ดวยสํานักงานประกันคุณภาพและบริหารองคความรู  ขอรายงานผลการ
ดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ ๑๓ ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร  โดยในขณะนี้ไดดําเนินการมาถึงเกณฑคะแนนขั้นที่ ๔  คือการติดตาม
ประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน  ซ่ึงคณะ / สํานักที่ดําเนินการ               
แลวเสร็จ คือ 



 

 วันที่ติดตามประเมินผล
 

๑. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
๒. สํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
๓. สํานักหอสมุดกลาง วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
๔. บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
๕. คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
๖. คณะวิทยาศาสตร วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
 

สําหรับหนวยงานที่ยังไมไดดําเนินการ  จะเรงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  และการปฏิบัติ
ตามเกณฑข้ันที่ ๕  คาดวาจะแลวเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๔๙  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ และใหหนวยงานที่ยังไมไดดําเนินการนัดหมาย 
คณะกรรมการฯ และสํานักงานประกันคุณภาพและบริหาร-
องคความรู เขาตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดําเนินการ
ความรูในองคกร ใหดําเนินการใหเสร็จส้ินโดยเร็วภายในเดือน
กันยายน ๒๕๔๙ 

  

๑.๙ เรื่อง การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของรัฐ  โดยสํานักงานคณะกรรมการ-            
การอุดมศึกษา  (สกอ.) 

 
 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ไดใหสถาบันอุดมศึกษา
กรอกขอมูล ป พ.ศ.๒๕๔๘ ตามตัวบงช้ี (KPIs) ตามโครงการฐานขอมูลออนไลน                 

เพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย น้ัน  สกอ .ไดประกาศผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว  ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙  โดยมีการประเมินผล  ๒  ดาน 
คือ  ดานการวิจัย  และดานการเรียนการสอน  สําหรับผลการประเมิน แบงเปน  ๕  กลุม  
คือ  ดีเลิศ  ดีเยี่ยม  ดี  พอใช  ตองปรับปรุง 

สถาบันฯ  ไดรับการจัดอันดับ  ดังนี้ 
-  ดานการวิจัย    จัดอยูกลุมที่  ๓ 
-  ดานการเรียนการสอน    จัดอยูกลุมที่ ๔ 
 



 

  มติที่ประชุม   ๑. รับทราบ  
๒.  มอบ รองศาสตราจารย ดร. เสนห   เอกะวิภาต      
 รองอธิการบดี ใหรวบรวมขอมูล หลักเกณฑการประเมิน

และ วิ ธี ก า รประ เมิ นการจั ดอั นดั บมหาวิ ทยาลั ย                 
และจัดทําหนังสือช้ีแจง บุคลากร นักศึกษา ใหรับทราบ
และเขาใจโดยทั่วกัน 

๓.   เ ม่ื อ ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม ม ติ ข อ  ๒  เ รี ย บ ร อ ย แ ล ว            
มอบรอ งศ าสต ร า จ า ร ย  ด ร . เ สน ห  เ อ ก ะ วิ ภ า ต                    
รองอธิการบดี  จัดทําหนังสือเปดผนึกช้ีแจง สกอ. ทราบ 
และเพื่อประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกทราบ 

๔. มอบรองศาสตราจารย ดร. เสนห   เอกะวิภาต                
รองอธิการบดี  ทําหนังสือถึง สมศ. ขอทราบวิธีการ              
ที่ชัดเจนในการจัดลําดับสถาบันอุดมศึกษา 

 

๒.๑ เรื่อง รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  
  คร้ังที่ ๗ / ๒๕๔๙   เมื่อวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๙ 
 
 
 ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๗ / ๒๕๔๙           
เม่ือวันที่  ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๔๙  และไดมีการรับรองมติที่ประชุมเรียบรอยแลว  ภายหลัง
จากการประชุมเสร็จส้ิน  จึงขอเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  
ครั้งที่ ๗ / ๒๕๔๙   
 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

 
๓.๑   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณาการคํานวณคาใชจายในการลงทะเบียนเรียน 
                     เปนแบบเหมาจาย  

 
สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๔๙  มีมติ  

 ๑. มอบทุกคณะนําขอมูลที่สํานักทะเบียนและประมวลผลนําเสนอไปพิจารณา
เปนแนวทางในการกําหนดคาใชจายในการลงทะเบียนเรียนของแตละคณะ หรือแตละ
สาขาวิชา แลวนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพ่ือพิจารณาตอไป 



๒ .  มอบผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล จัดทําคู มือการใช              
ระบบสารสนเทศในการลงทะเบียน  ภายหลังจากจัดทําระบบสารสนเทศการลงทะเบียน          
เสร็จเรียบรอยแลว  ใหเวียนแจงทุกคณะทราบเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ 

และที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ คร้ังที่ ๗ / ๒๕๔๙ ไดมีมติ   
มอบทุกคณะเรงดําเนินการคํานวณคาใชจายลงทะเบียนแบบเหมาจายใหเรียบรอย              
กอนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบัน ครั้งที่ ๘ / ๒๕๔๙  เพื่อพิจารณาตอไป 

ในการนี้  จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  เพ่ือโปรด
พิจารณาการคํานวณคาใชจายในการลงทะเบียนเปนแบบเหมาจายในอัตราเดียวกัน หรือ
ตามที่คณะ หรือสาขาวิชาเห็นสมควร   
 

มติที่ประชุม ใหทุกคณะที่ยังไมไดสงอัตราคาลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจาย
เรงดําเนินการจัดสงใหสํานักทะเบียนและประมวลผล ภายใน
วันศุกรที่  ๘  กันยายน ๒๕๔๙  เพื่อดําเนินการสรุปและ
ประกาศใชตอไป 

 
๓.๒   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณามาตรการลงโทษอาจารยที่สงคะแนนลาชา 
 

สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ คร้ังที่ ๖ / ๒๕๔๙  มีมติ 
มอบทุกคณะนําเรื่องกลับไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะกอนนําเสนอ           
ที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณาและออกเปนประกาศของสถาบันฯ          
เพ่ือใหปฏิบัติตอไป  โดยมีแนวทางในการลงโทษอาจารยผูสอน หัวหนาภาควิชา และคณบดี
ตามลําดบั ดังน้ี 

๑. ตักเตือน  เปนลายลักษณอักษร 
๒. ภาคภัณฑ 
๓. ลดขั้นเงินเดือน 

หรือมีผลตอการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในสวนของการ
ประเมินผลการสอน เปนตน 

และที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๗ / ๒๕๔๙ ไดมีมติ           
มอบทุกคณะเรงดําเนินการใหเรียบรอย กอนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ         
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๔๙  เพื่อพิจารณาตอไป 

ในการนี้  จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  เพื่อโปรด
พิจารณามาตรการลงโทษอาจารยที่สงคะแนนลาชา   



  มติที่ประชุม ๑.  เห็นชอบใหมีมาตรการลงโทษอาจารยที่สงคะแนนลาชา ดังน้ี 

๑. ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร (สงคะแนนลาชา         
ไมเกิน ๑ สัปดาห) และตองช้ีแจงเหตุผลดวย 

๒. ภาคทัณฑ 
๓. ตัดเงินเดือน 
๔. มีผลตอการเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําป (ไมเลื่อนข้ัน

เงินเดือน) 
๕. ลดขั้นเงินเดือน 

๒. ใหเร่ิมใชมาตรการลงโทษตั้งแตปการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๔๙ 
๓. ใหสํานักทะเบียนและประมวลผลยกรางประกาศสถาบันฯ 

เร่ือง มาตรการการลงโทษอาจารยที่สงคะแนนลาชา         
ใหละเอียดชัดเจน และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ  เพื่อพิจารณาในครั้งตอไป 

 

๓.๓   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณาการจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

 

สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ คร้ังที่ ๖ / ๒๕๔๙         
เม่ือวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙  ไดมีมติ  มอบคณบดีทุกคณะประชุมกรรมการประจําคณะ 
โดยดวนเพื่อพิจารณาดําเนินการจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานรวม
จํานวน ๑๒ หนวยกิตทุกหลักสูตร  ตามแนวทางที่คณะกรรมการประสานงานวิชาการ
นําเสนอ  และหากคณะใดมีการเรียนการสอน ครบ ๑๒ หนวยกิตแลว  ใหพิจารณาการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษแนวทางอื่นตอไป  แลวสรุปนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติที่ประชุม ๑.  ใหกองบริการการศึกษาประสานกับทุกคณะ เพ่ือใหทุก
ภาควิชาปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมด  ใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ.   

๒. หลักสูตรที่ปรับปรุงทุกหลักสูตรจะตองไดรับการรับรอง
จาก  สมศ.  

๓. ใหบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. ดวย 



๔. ใหมีการพิจารณาวิชาเลือกเสรี  โดยใหสามารถเลือก
เรียนเสรีไดทุกวิชา ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.   

๕. มอบรองศาสตราจารย รอยเอก ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน 
รองอธิการบดี จัดทําแบบฟอรมมาตรฐานใหทุกคณะ
นําไปใช  ในการจัดทําหลักสูตรและประสานกับคณบดี 
ทุกคณะตอไป รวมทั้งเร่ืองของวิชาสหกิจศึกษาดวย         
และใหดําเนินการใหแลวเสร็จกอนภาคการศึกษา            
ที่ ๑ / ๒๕๕๐  

 
๓.๔   เรื่อง   ขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ วาดวย สโมสรนักศึกษา 
                      ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ............ 

 

สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ คร้ังที่ ๖ / ๒๕๔๙         
เม่ือวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ ไดมีมติ เห็นชอบใหมอบคณบดีทุกคณะนําระเบียบฯ กลับไป
พิจารณาอีกครั้ง  และใหนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณา            
ในคร้ังตอไป       

 
  มติที่ประชุม อธิการบดีขอถอนเร่ืองน้ีกลับไปพิจารณาอีกครั้งหน่ึง 

 

๔.๑   เรื่อง   ขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ 
 

 
 ดวยสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  เสนอขอความเห็นชอบวางระเบียบ
สถาบันฯ  จํานวน  ๒  ระเบียบ  ดังนี้ 
 
 ๑.  ระเบียบสถาบันฯ วาดวย  การจายเงินรายไดเปนเงินสมนาคุณประจํา
ตําแหนงนายกสภาสถาบัน คาเบี้ยประชุมและคาเดินทางของกรรมการสภาสถาบันฯ
ผูทรงคุณวุฒิ  พ.ศ. .........  

เน่ืองจากสถาบันฯ เห็นสมควรใหมีการปรับอัตราการจายเงินสมนาคุณประจํา
ตําแหนงแกนายกสภาสถาบันฯ คาเบี้ยประชุมและคาเดินทางแกกรรมการสภาสถาบัน
ผูทรงคุณวุฒิในการประชุมสภาสถาบันฯ แตละครั้ง เพื่อใหมีความเหมาะสมกับภาวะ
เศรษฐกิจปจจุบัน   

 



๒.  ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดเปนคาตอบแทนที่ปรึกษา พ.ศ. .......  
เ น่ื อ ง จ าก ไม มี ร ะ เ บี ยบสถ าบั น ฯ  ร อ ง รั บ ในก า ร จ า ย ค า ต อบแทน                    

แกบุคคลภายนอก  ซ่ึงสถาบันฯ ไดเชิญหรือแตงต้ังเปนที่ปรึกษา  เพื่อใหคําแนะนํา หรือ
ชวยเหลือกิจการของสถาบันฯ  เพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาสถาบันฯ ตอไป 

 
 

  มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ  และใหนําเสนอสภาสถาบัน ฯ ตอไป  ดังนี้ 
   ๑. ระเบียบสถาบัน ฯ วาดวย การจายเงินรายไดเปนเงิน 

  สมนาคุณประจําตําแหนงนายกสภาสถาบัน คาเบีย้ประชุม 
  และคาเดินทางของกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ  
  พ.ศ. ........ 

   ๒. ระเบียบสถาบัน ฯ วาดวย การจายเงินรายไดเปนคาตอบแทน
  ที่ปรึกษา พ.ศ. .......  โดยมีขอแกไข ดังน้ี 

    -  ขอ ๖ ใหปรับอัตราคาตอบแทนจาก ๓,๐๐๐ บาท เปน  

         ๕,๐๐๐ บาท ตอคนตอวัน 
 

๔.๒   เรื่อง   ขอความเห็นชอบประกาศสถาบันฯ 
 
 
 ดวยสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  ขอความเห็นชอบประกาศสถาบันฯ  
ํานวน  ๒  เร่ือง  ดังนี้ จ

 
๑. ประกาศสถาบันฯ เ ร่ือง อัตราคาบํารุงหองประชุม อาคารกรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร    
   เน่ืองจากประกาศเดิม เม่ือวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๙  ไดกําหนดวา          
ผูมีสิทธิขอใชหองประชุมตามขอ ๒.๑ ขาราชการ พนักงานสถาบัน หรือลูกจางของสถาบันฯ  
ที่ขอใชเพ่ือกิจการของสถาบันไมตองเสียคาบํารุงตามประกาศนี้   ยกเวนคาตอบแทนแก
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานประจําหองประชุมตามขอ ๖   
 แตในบางกรณีผูมีสิทธิขอใชหองประชุมตามขอ ๒.๑  ขอใชหองประชุม        
เพ่ือกิจการที่ทําใหเกิดรายไดแกผูขอใช เชน จัดประชุมโดยมีการเก็บคาลงทะเบียนและมี
บุคคลภายนอกมาเขารวมประชุมดวย เปนตน  จึงเห็นสมควรใหมีการเก็บคาใชจาย
เชนเดียวกับบุคคลภายนอก  จึงขอยกเลิกประกาศสถาบันฯ ฉบับเดิม และจัดทําประกาศ
ฉบับใหมข้ึนใชแทน 
 



๒. ประกาศสถาบันฯ  เร่ือง  อัตราเงินสวัสดิการชวยเหลือคาทําศพและเปน
เจาภาพงานศพ 

เพ่ือกําหนดหลักเกณฑและอัตราเงินสวัสดิการชวยเหลือคาทําศพ และ
เพ่ือใหการเบิก – จายคาใชจาย เปนไปดวยความเรียบรอย มีความเหมาะสม  ตามระเบียบ

สถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือคาทําศพและเปนเจาภาพ
งานศพ พ.ศ. ๒๕๔๙  

 

  มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ และนําเสนอสภาสถาบัน ฯ เพ่ือทราบ
   ตอไป ดังน้ี 

    ๑. เร่ือง  อัตราคาบํารุงหองประชุม อาคารกรมหลวงนราธิวาส- 

    ราชนครินทร   ใหแกไข  ดังน้ี 
    - แกไขขอความในยอหนาแรก จาก “เพ่ือใหการบริการหองประชุม 

    ช้ัน ๗ และ ช้ัน ๘” เปน “เพ่ือใหการบริการหองประชุมช้ัน ๗ ”  

    -  ขอ  ๖.๔  ปรับอัตราคาใชจายในการทําปาย จาก “๓๐๐ บาท”  

    เปน “๑,๐๐๐ บาท” 

   ๒. เร่ือง  อัตราเงินสวัสดิการชวยเหลือคาทําศพและเปนเจาภาพงานศพ   
 

๔.๓   เรื่อง   ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
 
 

ดวยภาควิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตร         
เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙) 

ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรไดดําเนินการเรียบรอยแลว ปรากฎวา
หลักสูตรดังกลาว มีเน้ือหาและโครงสรางเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการที่กําหนด
ไว  เห็นสมควรอนุมัติใหใชหลักสูตรดังกลาวเพื่อการเรียนการสอนได  บัณฑิตวิทยาลัย           
ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว  

 

  มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอสภาสถาบัน ฯ ตอไป 

 

 

 



๔.๔   เรื่อง   ขออนุมัติใชเงินรายไดสะสม (เงินคงคลัง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ 
 
   
 ดวยคณะวิศวกรรมศาสตร  และสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร  มีความ
ประสงคขออนุมัติใชเงินรายไดสะสมของหนวยงาน  ดังนี้ 
 
 ๑.  คณะวิศวกรรมศาสตร  มีความประสงคขออนุมัติโอนเงินรายไดสะสมของ
คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวนเงิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท  (หาลานบาทถวน)  
 เพ่ือสมทบจายเปนคาสอนพิเศษของอาจารย ขาราชการ อาจารยพนักงานฯ 
ลูกจางชั่วคราวที่จางดวยเงินรายไดในภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๔๙  โดยจะขอชดใชเงินรายได
สะสมที่ไดใชจายในป ๒๕๔๙ กลับคืนตามจํานวนดังกลาว ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ซ่ึงคณะวิศวกรรมศาสตรมียอดเงินรายไดสะสม (เงินคงคลัง) ณ วันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๔๘ เปนจํานวนเงิน  ๑๒๑,๒๘๑,๓๖๑.๑๐ บาท (หน่ึงรอยยี่สิบเอ็ดลานสองแสน
แปดหม่ืนหนึ่งพันสามรอยหกสิบเอ็ดบาทสิบสตางค)  
 
 ๒.  สํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร  มีความประสงคขออนุมัติโอน             
เงินรายไดสะสมของสํานักวิจัยฯ  จํานวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  (สองลานบาทถวน)   
 เพ่ือโอนคืนเงินยืมใหกับคณะวิศวกรรมศาสตรในงวดแรก โดยไดต้ัง
งบประมาณชดใชเงินรายไดสะสม (เงินคงคลัง) ในประมาณการรายจายงบประมาณเงิน
รายได พ.ศ. ๒๕๕๐  กิจกรรมบริหารทั่วไป ภายใตกองทุนสํารอง ประเภทชดใชเงินคงคลัง 
 ซ่ึงสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร มียอดเงินรายไดสะสม (เงินคงคลัง)  
ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๘ เปนจํานวนเงิน ๑๑,๕๕๕,๓๙๐.๙๙  บาท  (สิบเอ็ดลานหาแสน
หาหม่ืนหาพันสามรอยเกาสิบบาทเกาสิบเกาสตางค)   
 

  มติที่ประชุม ๑. ใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอสภาสถาบัน ฯ ตอไป 
   ๒. ใหทุกหนวยงานพิจารณาแนวทางในการแกไขระเบียบ

  การใชคืนเงินคงคลัง และนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
  ผูบริหารสถาบัน ฯ  เพ่ือพิจารณาปรับปรุงระเบียบ 
  สถาบันฯ วาดวย การใชเงินรายไดสะสม พ.ศ. ๒๕๔๙  
  ในการประชุมครั้งตอไป 

 

 

 



๔.๕   เรื่อง   ขอความเห็นชอบประมาณการรายรับ – รายจาย เงินรายได 
                     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณเงินรายไดฯ  เม่ือวันที่ ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๔๙  มีมติเห็นชอบประมาณการรายรับ – รายจายเงินรายได  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยดําเนินการจัดทําตามหลักเกณฑการจัดสรรเงินรายไดใหม  
ตามที่ไดนําเสนอที่ประชุมสภาสถาบันฯ คร้ังที่ ๗ / ๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๔๙  
โดยนํางบประมาณจากรัฐบาลมารวมกับเงินรายไดสถาบันฯ และจัดทําเปนประมาณการ
รายรับ – รายจายของสถาบันฯ ในชุดเดียวกัน  แตยังคงจําแนกเปน ๒ แหลงเงิน เพื่อใหการ

รายงานงบการเงินเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไว   
 แตขณะนี้  ยังไมสามารถนําเงินงบประมาณจากรัฐบาลมาจัดสรรในภาพรวม
ของสถาบันฯ ได  เนื่องจากอยูระหวางรอรัฐบาลชุดใหมเขามาบริหารประเทศ  
 ในการนี้  กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี  จึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติ
ประมาณการรายรับ – รายจาย เงินรายได ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ในภาพรวมของ

สถาบันฯ เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน ๒,๒๑๙,๑๖๓,๗๐๐.- บาท  (สองพันสองรอยสิบเกาลานหน่ึง
แสนหกหมื่นสามพันเจ็ดรอยบาทถวน)  โดยขอเสนอพิจารณาอนุมัติ  ดังนี้ 

๑. อนุมัติประมาณการรายรับ – รายจายเงินรายไดสถาบันฯ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน  ๘๑๖,๓๐๗,๐๐๐.-  บาท 
๒. อนุมัติใชเงินรายไดสะสม (เงินคงคลัง) ไดตามระเบียบสถาบันฯ วาดวย 

การใชเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๖ (๓) รายการคาใชจายที่มีลักษณะ
คงที่ที่หนวยงานจําเปนตองใชจายและ / หรือรายจายตามนโยบายเรงดวน 
แตหนวยงานมีรายรับจริงไมเปนไปตามประมาณการรายรับ เปนจํานวน
เงินทั้งส้ิน ๒,๔๓๑,๐๐๐.- บาท 

๓. อนุมัติในหลักการใหบริหารงบประมาณแผนดิน  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๐  ใหเปนไปตามกรอบวงเงินและนโยบายที่รัฐบาลกําหนด 

๔. อนุมัติใหเร่ิมชดใชเงินคงคลัง  สําหรับรายการงานกอสรางอาคารหอพัก
นักศึกษา จํานวน ๕๖,๖๙๕,๐๐๐ บาท  ตอเม่ือกอสรางหอพักนักศึกษา 
แลวเสร็จ  และเปดใหบริการ  โดยมีการจัดเก็บรายไดที่ เ พียงพอ           
และมีเหลือพอที่จะทยอยชดใชเ งินคงคลังจํานวนดังกลาวไดตอไป            
เพ่ือมิใหเกิดผลกระทบตอการบริหารจัดการของสถาบันฯ 

 

  มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอสภาสถาบัน ฯ ตอไป 
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