
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

คร้ังที่  ๙ / ๒๕๔๙ 
วันอังคารที่  ๓  ตุลาคม  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.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน รองอธิการบดี กรรมการ 
๙. รศ.ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน รองอธิการบดี กรรมการ 

๑๐. รศ.ดร.กอบชัย   เดชหาญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
๑๑. ผศ.นพปฎล  สุวัจนานนท คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
๑๒. รศ.ดร.รวีวรรณ  ชินะตระกูล คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   กรรมการ 
๑๓. อ.ดร.วัฒนชัย   พงษนาค คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   กรรมการ 
๑๔. รศ.ดร.ธีรวัฒน   มงคลอัศวรัตน คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
๑๕. รศ.ดร.บุญวัฒน   อัตชู คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๑๖. ผศ.ดร.จารุวัตร   เจริญสุข คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
๑๗. รศ.ดร.มนัส  สังวรศิลป ผูอํานวยการสํานักวิจัย- 
  และบริการคอมพิวเตอร กรรมการ 
๑๘. ผศ.กิติพงค   มะโน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
๑๙. รศ.ดร.อิทธิชัย  อรุณศรีแสงไชย ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
๒๐. นางวิภาพร   อินทรสุวรรณ ผูอํานวยการกองกลาง เลขานุการ 
 
กรรมการที่ไมมาประชุม  ( เน่ืองจากติดภารกิจ )    

(ไมมี) 



ผูเขารวมประชุม 
๑. ผศ.พิชิต   กิตินนท ผูชวยอธิการบดี 
๒. รศ.สมศักดิ์   ธรรมเวชวิถี ผูชวยอธิการบดี 
๓. อ.กษมพงศ   พงษชมพร ผูชวยอธิการบดี 
๔. ผศ.รุงตะวัน   พนากุลชัยวิทย ผูชวยอธิการบดี 
๕. รศ.ดร.อภินันท   ธนชยานนท ผูชวยอธิการบดี 
๖. อ.สมประสงค   รุงเรือง ผูชวยอธิการบดี 
๗. อ.ปญญา   แดงวิไลลักษณ ผูชวยอธิการบดี 
๘. อ.พงศทิพย   อินทรแกว ประธานสภาคณาจารย 
๙. นางวรนี   อมรลักษณานนท หัวหนาสํานักงานอธิการบดี 
 
เจาหนาที่งานประชุม 
๑. นายฉัตรชัย   คําภาพรพนัธุ 
๒. นางสาววรงคพร   บุญยมัย 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 

ประธานกลาวเปดประชุม  และพิจารณาเรื่องตางๆ ตามวาระ  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 
๑.๑ เรื่อง ขอลาออกจากตําแหนงหัวหนาภาควิชา  

 
 ดวยรองศาสตราจารยพรรณี ลีกิจวัฒนะ ระดับ ๙ ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชา
ครุศาสตรอุตสาหกรรม  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ขอลาออกจากตําแหนงต้ังแตวันที่ ๑  
พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  เน่ืองจากมีภาระงานสอนและวิจัยเพิ่มมากขึ้น  รวมท้ังเปนประธาน
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยนวัตกรรมการศึกษา ที่เปน
หลักสูตรเปดใหม 
 คณบดีไดรับทราบและอธิการบดีอนุญาตใหขาราชการดังกลาวลาออกไดตาม
ความประสงค  และกองการเจาหนาที่ไดตรวจสอบแลว  

 
  มติที่ประชุม    รับทราบ และใหนําเสนอสภาสถาบัน ฯ ทราบตอไป 



๑.๒   เรื่อง   รายงานการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันประจําป ๒๕๔๙ ของ IMD 
 
 

 ตามที่สถาบันนานาชาติเพื่อการจัดการ (Institute for Management Development 

: IMD)  ไดประกาศจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศทั่วโลก  โดยประเทศไทย          

มีอันดับลดลง  และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ไดทําการ
วิเคราะหความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย  พรอมทั้งเสนอประเด็นเชิงนโยบาย          
เพ่ือการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของประเทศในระยะตอไป   
 โดยมีขอเสนอแนะในสวนของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ใหมีการสนับสนุนการ
พัฒนาการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา  การอบรมแรงงาน / พนักงาน  และการเรียนรูตลอดชีวิต
ของประชาชน  ใหสอดคลองกับความตองการของภาคเศรษฐกิจและสังคมในประเทศและการ
เปลี่ยนแปลงทักษะและองคความรูใหมๆ ในระดับโลก   
 

  มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

๑.๓   เรื่อง   รายงานการประชุมวิพากษ (ราง) แผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 

 
 
 ดวยนางวรนี  อมรลักษณานนท  หัวหนาสํานักงานอธิการบดี  ขอรายงานการ
ประชุมวิพากษ (ราง) แผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ            
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) ซ่ึงเปนแผนของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน-

ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  โดยมีการกําหนด
ยุทธศาสตรการเสริมสรางและปรับเปลี่ยนเจตคติในสังคมไทยไว  ๕  ดาน  คือ 

๑. การเสริมสรางเจตคติดานความเทาเทียมกันระหวางหญิงและชาย 
๒. การเพิ่มโอกาสการมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมืองและการบริหาร 
๓. สุขภาวะและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ 
๔. การเสริมสรางความมั่นคงในชีวิตและรางกาย 
๕. การสงเสริมการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสตรี 

 
  มติที่ประชุม    รับทราบ 
 



๑.๔   เรื่อง   การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ และการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ไปพลางกอน                  
ในระบบ GFMIS 

 
 

มติที่ประชุม    ๑. รับทราบตามที่สภาสถาบันฯ ไดอนุมัติงบประมาณเงิน
รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เรียบรอยแลว 
ในการประชุมค ร้ั งที่  ๙  /  ๒๕๔๙   เ ม่ื อ วันที่  ๒๗    
กันยายน  ๒๕๔๙ 

๒. สําหรับงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐  ซ่ึงยังไมไดรับการอนุมัติ  สํานักงบประมาณ           
ไดแจงวาใหใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ .ศ .  ๒๕๔๙  ไปพลางกอน  ในหมวดงบบุคลากร             
และงบดําเนินการ และหมวดลงทุนที่มีภาระผูกพันในปที่
ผานมา  ดวยสัดสวน ๑ / ๔ ของรายจายนั้นๆ ของแตละ
หนวยงาน 

๓. ใหผูบริหารทุกหนวยงานแจงบุคลากรในหนวยงาน              
เรงใชเงินงบประมาณแผนดินใหเสร็จส้ินกอน แลวจึงใช
งบประมาณเงินรายไดตอไป 

 
 
๑.๕   เรื่อง   การจัดงานนิทรรศการ “ลาดกระบังนิทรรศ ๔๙ ’ : เทิดไท ๖๐ ปครองราชย 

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย  
 
 
  มติที่ประชุม    ๑. รับทราบ 

- การจัดแถลงขาวใหกับส่ือมวลชน  ในวันที่  ๑๑  
ตุลาคม  ๒๕๔๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุม
กรมประชาสัมพันธ และมอบรองศาสตราจารย ดร. 
วี ร ะ เชษฐ   ขัน เ งิน  รองอธิ การบดี  ประสาน
ผูเกี่ยวของไปรวมงานแถลงขาวอีกครั้ง 

- ก า ร จั ด แ ส ด ง ผ ล ง า น  HighLight ต า ม ที่                     

รองศาสตราจารย  ร .อ .ดร . วีระเชษฐ  ขันเ งิน                
รองอธิการบดี ไดนําเสนอ 



- การ ใช พื้ นที่ แ ล ะกา รตกแต ง สถ านที่  ตามที่               
รองศาสตราจารยธีรมน  ไวโรจนกิจ รองอธิการบดี  
นําเสนอ 

๒. มอบผูบริหารทุกคณะที่ยังไมไดถายทําผลงาน High- 

Light ของคณะ  ห รือถ ามี ผลงานเพิ่ ม เ ติม  ให เ ร ง

ดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว โดยใหประสานกับ               
รองศาสตราจารย ร.อ.ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน  เพื่อแจง
ภาควิชา นิ เทศศิลป   คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
ดําเนินการถายทําผลงานตอไป 

๓. มอบรองศาสตราจารยธีรมน  ไวโรจนกิจ  
-  นัดประชุม คณบดี ผูอํานวยการสํานักทุกหนวยงาน   

เพ่ือประชุมรวมกับบริษัท Organizer เกี่ยวกับการ

จัดแสดงผลงานระหวางคณะ และสวนกลาง ในวัน
อังคารที่  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.           
ณ หองประชุม ๖๐๖  ช้ัน ๖  อาคารกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร 

- จัดสถานที่สําหรับรับรองแขกผูมีเกียรติ หรือแขกตางประเทศ 
 

๒.๑   เรื่อง   รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  
                 คร้ังที่ ๘ / ๒๕๔๙  เมื่อวันอังคารที่  ๕  กันยายน  ๒๕๔๙ 
 
  มติที่ประชุม    รับทราบ โดยมีขอแกไข ดังน้ี 

- เพ่ิมช่ือกรรมการผูมาประชุม จํานวน ๑ ราย  ดังน้ี 
๑. รองศาสตราจารย ร.อ. ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน     
 รองอธิการบดี   กรรมการ 

 
 
 
 
 
 



๓.๑  เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนในวิชาสหกิจศึกษา 

 

ที่ประชุมไดพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในวิชาสหกิจศึกษา   
โดยเสนอวาควรใหมีการกําหนดจํานวนหนวยกิตในวิชาสหกิจศึกษา  จํานวน ๖  -  ๑๒ 
หนวยกิต  หรือ ๖  ๙  ๑๒  หนวยกิต 

 
มติที่ประชุม    มอบผูบริหารทุกคณะพิจารณากําหนดจํานวนหนวยกิต

วิชาสหกิจศึกษา  ระหวาง ๖ - ๑๒ หนวยกิต  โดยดําเนินการ
ใหแลวเสร็จกอนการจัด ต า ร า ง ส อ น ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า                    
ที่ ๑ / ๒๕๕๐   

 
๔.๑   เรื่อง   ขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ 

 
 
 ดวยสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  เสนอขอความเห็นชอบวางระเบียบ
สถาบันฯ  จํานวน  ๓  ระเบียบ  ดังนี้ 
 

๑. ระเบียบสถาบันฯ  วาดวย  การจายเงินรายไดเปนคาตอบแทน
กรรมการผูอาน ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ........ 
 
 ดวยคณะกรรมการกลางพิจารณาการขอเขาสู ตําแหนงผู ชํานาญการ 
ผูเช่ียวชาญ และผูชํานาญการพิเศษ  ขอเสนอพิจารณาการจายคาตอบแทนกรรมการผูอาน 
ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ  ดังนี้ 
 “.....ขอ ๕. ใหจายคาตอบแทนกรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังใหประเมินผลงานทาง

วิชาการของผูขอประเมินเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับระดับตางๆ ดังน้ี 
๕.๑  ดํารงตําแหนงระดับ ๖ – ๘  ได รับคาตอบแทนในอัตราคนละ  

๑,๐๐๐.- บาท  ตอผูขอรับประเมิน ๑ ราย 
๕.๒  ดํารงตําแหนงระดับ ๙  ไดรับคาตอบแทนในอัตราคนละ ๑,๕๐๐.- บาท  

ตอผูขอรับประเมิน ๑ ราย ......” 
 

๒. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย ภาระงานสอนของคณาจารย พ.ศ. ........ 
 

เพื่อใหการคิดภาระงานสอนของคณาจารยในตําแหนงครู อาจารย ผูชวย-
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย หรือศาสตราจารย ที่ไดรับการแตงต้ังใหทําหนาที่เปน



ประธานสภาคณาจารย ผูชวยคณบดี ผูชวยอธิการบดี หรือที่ปรึกษาของสถาบันฯ             
เปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม ดังน้ี 

 
“……ขอ ๕.  ใหคิดภาระงานสอนของคณาจารยที่ไดรับการแตงต้ังจากสถาบัน

ใหเปนประธานสภาคณาจารย ผูชวยคณบดี ผูชวยอธิการบดี หรือที่ปรึกษาของสถาบัน           
ที่สอนในเวลาราชการปกติใหสถาบัน ดังน้ี 

-  ในระดับปริญญาตรี  ไมนอยกวาสัปดาหละ  ๗  หนวยช่ัวโมง 
-  ในระดับบัณฑิตศึกษา  ไมนอยกวาสัปดาหละ  ๕  หนวยช่ัวโมง 
 
ขอ ๖. หนวยช่ัวโมงที่คณาจารยสอนเกินจากภาระงานสอนที่กําหนดไว              

ใหสามารถเบิกคาสอนพิเศษไดตามระเบียบสถาบันฯ วาดวยการจายเงินรายไดเปนคาสอน
พิเศษ คาตอบแทนวิทยากร และคาสมนาคุณ........”   

 
๓. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การใชบริการของสํานักหอสมุดกลาง พ.ศ. ....... 

 
เพื่อใหการบริการหองสมุดของสํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยี-              

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เปนระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน  และใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

 
มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอสภาสถาบัน ฯ เพื่อพิจารณา

ตอไป  ดังนี้ 
๑. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายได เปน

คาตอบแทนกรรมการผูอาน ตรวจและประเมินผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ........ โดยมีขอแกไข ดังน้ี 

- ใหแกไขขอความตามขอ ๕  
๕.๑  กรณีที่มีผูขอกําหนดตําแหนงชํานาญการ 

ระดับ ๖ – ๘  ใหผูประเมินผลงานไดรับ

ค าตอบแทนในการพิ จ า รณาผลงาน 
๑,๐๐๐.- บาท ตอผูประเมิน ๑ ราย 

๕.๒  กรณีที่มีผูขอกําหนดตําแหนงเช่ียวชาญ 
ห รื อ ชํ า น า ญ ก า ร พิ เ ศ ษ  ร ะ ดั บ  ๙                  
ใหผูประเมินผลงานได รับคาตอบแทน             
ในการพิจารณาผลงาน  ๑ ,๕๐๐ .- บาท            
ตอผูประเมิน ๑ ราย 



๒. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย ภาระงานสอนของคณาจารย 
พ.ศ. ........ 

- ใหแกไขขอความในขอ ๕  ดังนี้ 
- ขอ ๕.  ใหคิดภาระงานสอนของคณาจารย          

ที่ไดรับการแตงต้ังจากสถาบันใหเปน 
ประธานสภาคณาจารย ผูชวยคณบดี 
ผูชวยอธิการบดี หรือที่ปรึกษาของ
คณะ  ห รือหน วยงานที่ เ ที ยบ เท า
สถาบัน หรือที่ปรึกษาของสถาบัน           
ที่สอนในเวลาราชการปกติใหสถาบัน 
ดังน้ี 

- ใหเพ่ิมขอความในระเบียบ ดังน้ี 
- ในกรณีที่สอนทั้งปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

ใหคิดภาระงานตามสัดสวน 
- ในกรณีที่พนักงานสถาบันฯ ไดรับการแตงต้ัง

ใหดํารงตําแหนงตามขอ ๕ ใหมีการกําหนด
สัดสวนภาระงานเชนเดียวกัน 

๓. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การใชบริการของสํานัก
หอสมุดกลาง พ.ศ. .......  โดยไมมีขอแกไข 

 

๔.๒   เรื่อง   ขอความเห็นชอบประกาศสถาบันฯ 
 
 
 ดวยสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  เสนอขอความเห็นชอบประกาศสถาบันฯ  
จํานวน  ๒  ประกาศ  ดังนี้ 

๑. ประกาศสถาบันฯ เร่ือง การขอใชสถานที่ภายในหอพักนักศึกษา 
 เพื่อใหการขอใชสถานที่ภายในหอพักนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยี-           
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  เปนไปดวยความเรียบรอยเหมาะสม   

๒. ประกาศสถาบันฯ เร่ือง การรับนักศึกษา 
 เพ่ือใหรูปแบบและกฎเกณฑในการรับนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี-           
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  เปนไปในทางเดียวกัน 
 



มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบ  และใหนําเสนอสภาสถาบันฯ เพ่ือทราบ
ตอไป  ดังนี้ 
๑. ประกาศสถาบันฯ เร่ือง การขอใชสถานที่ภายในหอพัก

นักศึกษา  โดยมีขอแกไข ดังน้ี 
-  ขอ ๕.๒ อัตราคาบํารุงใชสถานที่เปนช่ัวโมง จากเดิม 

๑,๐๐๐.- บาท  ใหปรับเปน  ๑,๕๐๐.-  บาท 
๒. ประกาศสถาบันฯ เร่ือง การรับนักศึกษา 

-  มอบผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษา  
และการรับนักศึกษาโควตา  เพื่อใหมีความชัดเจน 

 

๔.๓   เรื่อง   ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
 
 

ดวยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร จํานวน ๒ 
หลักสูตร  ดังนี้ 

๑.  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม-
อิเล็กทรอนิกส   (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๙) 

๒. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร-
อาชีวศึกษา (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๓๙) 

-   เหตุผลในการขอปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือแบงจํานวนหนวยกิตสําหรับ
การลงทะเบียน  ในหมวดวิชาวิทยานิพนธ พรอมทั้งเปล่ียนรหัสวิชา
และช่ือวิชา เปนกรณีไมกระทบกระเทือนโครงสราง ซ่ึงผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๗ / ๒๕๔๙ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๙ 

คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรไดดําเนินการเรียบรอยแลว ปรากฎวา
หลักสูตรดังกลาว มีเน้ือหาและโครงสรางเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการที่กําหนด
ไว  เห็นสมควรอนุมัติใหใชหลักสูตรดังกลาวเพื่อการเรียนการสอนได  บัณฑิตวิทยาลัย           
ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว  

 

มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอสภาสถาบันฯ เพ่ือพิจารณา
ตอไป  ดังนี้ 



๑. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส   (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๙)  
โดยมีขอแกไข  ดังน้ี 
-  ให แก ไข ช่ือหลักสูตรจากเดิม เปน  “หลักสูตร               

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส   (หลักสตูรใหม พ.ศ. ........ )”  

๒. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
การบริหารอาชีวศึกษา (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๓๙) โดยมี            
ขอแกไข  ดังน้ี 
- ใหแกไขช่ือหลักสูตรจากเดิมเปน “หลักสูตร                 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารอาชีวศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๙)” 

 

๔.๔   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา 
ดานหลักสูตรของสถาบันฯ 

 
 

ดวยรองศาสตราจารย ร.อ. ดร.วีระเชษฐ ขันเงิน  รองอธิการบดี  ขอเสนอ
สภาพปญหา สภาพการณปจจุบันของหลักสูตรสถาบันฯ พรอมขอเสนอแนะ ตามที่          
กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี  ไดจัดทําแบบสอบถามผูมีหนาที่และดําเนินการ
ดานหลักสูตรของคณะตางๆ  และไดรับขอคําตอบกลับมา ๗๑ ขอ  โดยจัดกลุมขอคําตอบ 
ได  ๙  ประเด็นหลัก  ดังนี้ 
๑. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยที่มีอยูไมเพียงพอตามขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนและ

คุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร  ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๘ 

๒. จํานวนบุคลากร  หองปฏิบั ติการ  แปลงปฏิบั ติการ  ขาดแคลนไมไดมาตรฐาน                    
ขาดความทันสมัย 

๓. การจัดทําหลักสูตรไมสอดคลองกับความสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
๔. เม่ือคณะมีการเพิ่ม / ลดรายวิชาในหลักสูตร  มิไดแจงการดําเนินการดังกลาว              

ตามขั้นตอนการนําเสนอหลักสูตรของสถาบันฯ ทําใหหลักสูตรฉบับที่ สกอ. อนุมัติ                 
กับหลักสูตรที่คณะสงใหสํานักทะเบียนและประมวลผลไมตรงกัน  ทําใหมีปญหาตอการ
ตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 



๕. ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับรายวิชาศึกษาทั่วไป / การกําหนดรหัสวิชา  
ยังไมมีการดําเนินการปรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งสถาบันฯ  ไมมีการกําหนด
มาตรฐานการลงรหัสวิชาที่แนนอนชัดเจน 

๖. ผูจัดทําหลักสูตรยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร / ข้ันตอนการ
จัดทําหลักสูตร 

๗. จํานวนนักศึกษาที่ศึกษาตอของสถาบันฯ มีจํานวนนอยทั้งในระดับปริญญาตรีและ               
ระดับบัณฑิตศึกษา 

๘. หลักสูตรไมทันสมัยเน่ืองจากขาดการปรับปรุงทุกรอบระยะเวลา ๕ ป 
๙. ตองการทราบนโยบายดานสหกิจศึกษาของสถาบันฯ 

 
 

มติที่ประชุม   ๑. รับทราบ 
๒. มอบทุกหนวยงานที่เกี่ยวของไปดําเนินการแกไขปญหาตางๆ 
๓. มอบกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการ 

ดังน้ี 
- จัดทํ าคู มือแนะแนวในการแก ไขปญหาต างๆ            

เพื่อช้ีแจงใหทุกคณะทราบและดําเนินการ เชน เร่ือง
จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยที่มีอยูไมเพียงพอ 
การจัดทําหรือการปรับปรุงหลักสูตร เปนตน 

-  ใ ห ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ซ้ํ า ซ อ น ข อ ง ห ลั ก สู ต ร                  
การดําเนินการกําหนดรหัสวิชาในแตละสาขาวิชา  
และการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไปแบบ 
บูรณาการกันระหวางคณะ 

 

๔.๕   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณาการประกาศปดรายวิชาเลือก 
 
 

ดวยสํานักทะเบียนและประมวลผล  ขอเสนอพิจารณากําหนดแนวทางในการ
ปดรายวิชาเลือกของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ดังนี้ 

๑. รายวิชาเลือกทางสาขา  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตองไมตํ่ากวากลุมละ 
๑๕  คน   หรืออยูในดุลยพินิจของคณบดีแตละคณะ 

๒. รายวิชาเลือกทางวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดภาษา หมวดสังคมศาสตร หมวด
มนุษยศาสตร และวิชาเลือกเสรี นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตองไมตํ่ากวากลุมละ ๑๕ คน  



และไมเกินกลุมละ ๕๐ คน หรือ ๑๕๐ คน  โดยยึดจํานวนนักศึกษาของคณะเจาของหลักสูตร
เปนเกณฑในการปดรายวิชาเลือก 

๓. รายวิชาเลือกทางวิชาชีพครูทั่วไป นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตองไมตํ่ากวา
กลุมละ  ๑๕  คน 

สํานักทะเบียนและประมวลผล  จะดําเนินการปดรายวิชาเลือกนับจากวันเปด
ภาคการศึกษา ๑๐ วัน  (สองสัปดาหทําการ) 

 
  มติที่ประชุม    ๑.  ใหความเห็นชอบ 

๒.  มอบสํานักทะเบียนและประมวลผลจัดทําประกาศสถาบันฯ 
เร่ือง การปดรายวิชาเลือก  โดยประกาศใหนักศึกษาทราบ
ลวงหนา ๑ เดือน กอนเปดภาคการศึกษา  และใหมีผลใช
บังคับต้ังแตภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๐   

๓. มอบคณบดีทุกคณะแจงคณาจารยภายในคณะ เ ร่ือง             
การปรับปรุงหองเรียนรวม  อาคารสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ  โดยมีการปรับเปลี่ยนสื่อการเรียนการสอน
เปนระบบอิเล็กทรอนิกส  และเปลี่ยนโตะ เกาอี้ ใหม
ทั้งหมด   

 
๔.๖   เรื่อง   ขอเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาในการขยายพื้นที่การจัดการศึกษา จ. สุพรรณบุรี 

 
 

ตามที่รองผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  ไดเสนอขอมูลมาเพื่อประกอบ          
การพิจารณาการขยายพื้นที่การจัดการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา-             
เจาคุณทหารลาดกระบัง ณ จังหวัดสุพรรณบุรี  น้ัน  กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี          
ขอนําเสนอสรุปสาระสําคัญ ดังน้ี   

๑. ในจังหวัดสุพรรณบุรี มีสถานศึกษาในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
จํานวน  ๗  แหง  ดังนี้ 

- อําเภอดานชาง  มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 
- อําเภออูทอง มีวิทยาลัยการอาชีพอูทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ-           

บานสมเด็จเจาพระยา  และมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
- อําเภอสามชุก  มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
- อําเภอเมือง  มีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  สุพรรณบุรี 
- อําเภอบางปลามา  มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต สุพรรณบุรี 



- อําเภอสองพี่นอง  มีวิทยาลัยการอาชีพสองพี่นอง 
๒. จังหวัดสุพรรณบุรี ไดเสนอพื้นที่ ที่จะใชในการจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยี-

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  จํานวน  ๓  แหง  ดังนี้ 
- ณ อําเภอดานชาง  เปนที่ดินของเอกชน  จํานวน  ๒  แปลง คือ 

- แปลงที่ ๑  จํานวน  ๔๙ ไร ๒ งาน ๓๓ ตารางวา 
- แปลงที่ ๒  จํานวน  ๑๕๙ ไร ๓ งาน ๓๐ ตารางวา 
เหมาะแกการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอื่นๆ 

-  ณ อําเภอดอนเจดีย  เปนที่ราชพัสดุ จํานวน ๖๑ ไร ๒ งาน ๔๘ ตารางวา 
- ณ อําเภอบางปลามา จะจัดซ้ือที่ดินของเอกชนซึ่งอยูในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรม 
    ประมาณ  ๑๐๐  ไร   

๓. พื้นที่ที่เหมาะสมตอการฝกงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแก  
ศูนยบริหารศัตรูพืชสุพรรณบุรี  สํานักงานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ-
การเกษตร ตําบลพลับพลาไชย  อําเภออูทอง 

 
  มติที่ประชุม    ๑. รับทราบ   

๒.  ขอใหจังหวัดสุพรรณบุรีจัดทําขอมูลและความชัดเจน
เกี่ยวกับเร่ืองตาง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

- พื้นที่ในการจัดต้ัง รวมทั้งความเหมาะสมตางๆ เชน 
สาธารณูปโภค ถนน สิ่งแวดลอม เปนตน 

- จํ านวนของผูที่ มีความสนใจที่ จะศึกษาตอ ใน
ระดับอุดมศึกษา ทั้งจากภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
และจังหวัดใกลเคียง 

- สาขาวิ ช าที่ ผู เ รี ยน  ภาคอุ ตส าหกรรม  และ          
ภาคธุรกิจใหความสนใจ หรือมีความตองการ 

- การสนับสนุนในดานตางๆ  ในการขยายพื้นที่            
การจัดการศึกษาจากจังหวัดสุพรรณบุรี 

๓. รองผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (นายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์)  
จะนัดหมายนายบรรหาร ศิลปอาชา เพื่อใหสถาบันฯ เขาพบ
ปรึกษาหารือ และตรวจเยี่ยมพ้ืนที่  โดยจะแจงกําหนดวัน 
เวลา และสถานที่ ใหสถาบันฯ ทราบตอไป 

 



๔.๗   เรื่อง   ขอความเห็นชอบการแตงต้ังกรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการ
ประจําสํานักหอสมุดกลาง 

 
ดวยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง           

ไดดํารงตําแหนงครบวาระ ๒ ปแลว เม่ือวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๙  ในการนี้  สํานักหอสมุดกลาง  
ไดดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันฯ วาดวย คณะกรรมการประจําสํานัก             
พ .ศ . ๒๕๓๔ และขอบังคับสถาบันฯ วาดวย คณะกรรมการประจําสํานัก (ฉบับที่ ๒)               
พ.ศ. ๒๕๔๙ เรียบรอยแลว  จึงเสนอขอแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจํา
สํานักหอสมุดกลาง  จํานวน ๘ ราย  ตามรายชื่อดังตอไปน้ี 
๑.  อาจารย ดร.ปกรณ   วัฒนจตุรพร ระดับ ๖ สังกัดภาควิชาวิศวกรรม- 
   คอมพิวเตอร  คณะวิศวกรรมศาสตร 
๒. ผูชวยศาสตราจารยเกรียงไกร วงศโรจนภรณ ระดับ ๘ สังกัดภาควิชาวิศวกรรม- 
    โทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร 
๓. อาจารยพิยะรัตน   นันทะ ระดับ ๖ สังกัดภาควิชาสถาปตยกรรมภายใน 
    คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
๔. อาจารยประเสริฐ  เคนพันคอ ระดับ ๖ สังกัดภาควิชาครุศาสตรวิศวกรรม 
    คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
๕. รองศาสตราจารยภัคคินี  ชิตสกุล ระดับ ๙ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตรและ 
    วิทยาการคอมพิวเตอร 
    คณะวิทยาศาสตร 
๖. อาจารย ดร.สมศักดิ์  คูหาสวรรคเวช ระดับ ๗ สังกัดภาควิชาเทคนิคเกษตร 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๗. รองศาสตราจารย ดร.โชติพัชร ภรณวลัย ระดับ ๘ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๘. อาจารยศิริศักดิ์  แสนสุขกะโต  สังกัดสาขาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 
    วิทยาเขตชุมพร 
โดยขอแตงต้ัง ต้ังแตวันที่ถัดจากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ  และกองการเจาหนาที่ไดตรวจสอบแลว    
 
 

มติที่ประชุม    ๑. ใหความเห็นชอบ โดยมีขอแกไข ดังน้ี 
- ใหเปลี่ยนกรรมการลําดับที่ ๔ อาจารยประเสริฐ  

เคนพันคอ  เปน  ผู ช วยศาสตราจารยพี ระ วุ ฒิ  
สุวรรณจันทร  ระดับ  ๘  แทน 

๒. ใหนําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณาตอไป 



๔.๘   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณากําหนดวันลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 

เพ่ือใหการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เปนไปดวยความเรียบรอย  กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ไดจัดประชุมช้ีแจงทําความ
เขาใจกับผูปฏิบัติการของคณะ / สํานัก / วิทยาเขต / กอง ไปแลวเม่ือวันที่ ๒๖ กันยายน 
๒๕๔๙  และจะดําเนินการตอไป ดังน้ี 

- จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผน (รองคณบดีที่กํากับดูแลการจัดทําแผน) 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหกับระดับปฏิบัติการ ของทุกคณะ / สํานัก / วิทยาเขต / กอง 
 

ในการนี้   กองแผนงาน   จึงขอเสนอพิจารณากําหนดวันที่ จะลงนาม              
ในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในระดับคณะ / สํานัก / 
วิทยาเขต / กอง  โดยขอเสนอพิจารณาเลือกกําหนดวันตามแนวทาง ดังน้ี 

๑. กําหนดวันลงนามในคํารับรองฯ ในชวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 

๒. เน่ืองจากขณะนี้หนวยงานตางๆ อยูระหวางการกําหนดตัวช้ีวัดและ           
คาเปาหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  จึงยังไมสามารถจัดทํา
รายละเอียดประกอบการลงนามได  จึงขอเสนอแนวทาง ดังน้ี 

- จัดลงนามในชวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ไปกอน            

และเม่ือหนวยงานจัดทํารายละเอียดประกอบคํารับรองเรียบรอยแลว 
ใหจัดสงกองแผนงานจัดทํารูปเลม  เสนอหัวหนาหนวยงานลงนาม
กํากับเอกสารทุกแผน 

- ใหชะลอการลงนามในคํารับรองไปจนกวาทุกหนวยงานจะจัดทํา
รายละเอียดประกอบคํารับรองแลวเสร็จ 

 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ และจะกําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการลงนาม       
ในคํ า รับรองการปฏิบั ติ ราชการประจํ าป งบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยจะแจงใหทราบตอไป 

 
 
 
 

 



๔.๙   เรื่อง   ขอความเห็นชอบคําขอขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
กรณีขอขยายเวลาการศึกษาเกิน ๔ ภาคการศึกษา 

 
 ดวยสํานักทะเบียนและประมวลผล  ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ   เพื่อโปรดพิจารณาคํารองขอขยายเวลาการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๔๙  
ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
อาชีวศึกษา  และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา จํานวน  ๘  ราย  ดังนี้  
สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา      
๑. นายสุวิทย  เจริญพานิช รหัสประจําตัว  ๔๒๐๖๔๙๐๕ ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๖ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
๒. นายวิทยา     ทิพยสุวรรณพร รหัสประจําตัว  ๔๑๐๖๐๐๒๑ ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๗ 
๓. นายสมปอง    วิเศษพานิชกิจ รหัสประจําตัว  ๔๑๐๖๐๐๒๒ ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๗ 
๔. นายไพบูรณ    ตูประกาย รหัสประจําตัว  ๔๑๐๖๖๐๒๔  ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๘ 
๕. นายณภัทร   สระเอี่ยม รหัสประจําตัว  ๔๒๐๖๐๐๐๙  ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๖ 
๖. นายศุภชัย   ไพบูลย รหัสประจําตัว  ๔๒๐๖๐๐๑๒  ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๖ 
๗. นายสุรพันธ  ยิ้มม่ัน รหัสประจําตัว  ๔๒๐๖๐๐๒๕ ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๕ 
๘. นายเชื้อชาย  เนตรบุตร รหัสประจําตัว  ๔๒๐๖๐๐๒๖ ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๕ 
 เน่ืองจากไดศึกษาครบตามหลักสูตรในเวลา  ๕  ปการศึกษา  และไดขอขยาย
เวลาการศึกษาจนครบ  ๔  ภาคการศึกษาแลว   โดยขณะนี้อยูระหวางรอผลการตอบรับการ
ลงตีพิมพบทความสุดทาย 
 การพิจารณาใหขยายเวลาการศึกษาเปนอํานาจของสภาสถาบันฯ ตามระเบียบ
สถาบันฯ  วาดวย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  (ฉบับที่  ๒ )               
พ.ศ. ๒๕๔๑  ตามขอ ๘.๒ (๑)  ความวา 
 “ สําหรับผูจบปริญญาโท  ตองศึกษาใหสําเร็จตามหลักสูตรภายในเวลาไมเกิน 

๕ ปการศึกษา  ในกรณีที่เรียนครบตามหลักสูตรที่กําหนดไวและใชเวลาเรียนครบ ๕ ปแลว  
แตยังไมสําเร็จการศึกษาเนื่องจากรอผลการตอบรับการลงตีพิมพบทความสุดทายในการขอ
สําเร็จการศึกษา  สามารถขอขยายเวลาการศึกษาไดคร้ังละ ๑ ภาคการศึกษา  และใหขยาย
เวลาการศึกษาไดไมเกิน ๔ ภาคการศึกษา  หากขอขยายเวลาการศึกษาครบแลว            
แตยังไมสําเร็จการศึกษา  การขอขยายเวลาการศึกษาครั้งตอไปใหสภาสถาบันฯ พิจารณา
เปนรายๆ ไป ” 

 

  มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณาตอไป 



๕.๑ เรื่อง การใชโปรแกรมระบบทะเบียนควบคมุงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

  มติที่ประชุม    ๑.  รับทราบ 
๒.  มอบผูบริหารทุกหนวยงานแจงบุคลากรในคณะรับทราบ 
     และปฏิบัติในกรณีที่หนวยงานดําเนินการตามภารกิจที่ได

ขออนุมัติไวเสร็จส้ินแลว ใหนําใบเสร็จรับเงิน ใบแจงหน้ี           
ใบสงของ สงเบิกจายตามขั้นตอนที่กองคลังกําหนด   
โดยใหจัดสงภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป หรือตามที่
กองคลังกําหนดอยางเครงครัด 

๓.  หนวยงานใดที่มีความประสงคใช หรือมีปญหาในการใช 
Wireless LAN ใหแจงสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร

เพ่ือดําเนินการตอไป 
 

๕.๒  เรื่อง  การประเมินจาก สมศ. 

 

  สมศ. ไดมีหนังสือเชิญสถาบัน ฯ ไปรับฟงการประเมินสถาบันฯ รอบที่ ๒            
ซ่ึงคาดวาสถาบัน ฯ จะไดรับการประเมินรอบที่ ๒ จาก สมศ. ประมาณตนเดือนมกราคม   
พ.ศ. ๒๕๕๐  สําหรับดัชนีช้ีวัดที่ สมศ. จะใชในการประเมินแตละคณะ  จะเปนตัวช้ีวัดเดียวกับ
ที่ใชในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงาน ก.พ.ร.  
 
  มติที่ประชุม    ๑.  รับทราบ 

๒.  มอบทุกคณะเรงปรับปรุงหลักสูตรใหเรียบรอยเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือเตรียมการประเมินจาก สมศ. 

๓.  มอบทุกคณะเรงดําเนินการจัดทําตัวช้ีวัด ป ๒๕๔๙           
ในรอบ ๑๒ เดือน  เพื่อจัดสง กพร. ใหเรียบรอย ดังน้ี 

- อาจารยที่เปนกรรมการภายนอก 
- จํานวนอนุสิทธิบัตร 
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