
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

คร้ังที่  ๑๑ / ๒๕๔๙ 
วันอังคารที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๔๙  เวลา   ๑๑.๓๐  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.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน รองอธิการบดี กรรมการ 
๘. รศ.ศิริวัฒน  โพธิเวชกุล รองอธิการบดี กรรมการ 
๙. อ.ดร.ปกรณ   วัฒนจตุรพร แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 

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

  และบริการคอมพิวเตอร กรรมการ 
 

ผูเขารวมประชุม …..... / 
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ผูเขารวมประชุม 
๑. ผศ.พิชิต   กิตินนท ผูชวยอธิการบดี 
๒. อ.กษมพงศ   พงษชมพร ผูชวยอธิการบดี 
๓. รศ.ดร.อภินันท  ธนชยานนท ผูชวยอธิการบดี 
๔. อ.พงศทิพย   อินทรแกว ประธานสภาคณาจารย 
๕. นางวรนี   อมรลักษณานนท หัวหนาสํานักงานอธิการบดี 
๖. นางรวมพร   อินทรประสงค ประธานชมรมขาราชการและลูกจาง 

 

เจาหนาที่งานประชุม 
๑. นายฉัตรชัย   คําภาพรพนัธุ 
๒. นางสาววรงคพร   บุญยมัย 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๓๐  น. 
 

ประธานกลาวเปดประชุม  และพิจารณาเรื่องตางๆ ตามวาระ  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องแจงเพื่อทราบ 

 

๑.๑  เรื่อง  กฐินพระราชทาน 

 

 ต า มที่ ส ถ า บั น ฯ  ไ ด แ จ ง ข อ ถ ว า ย ก ฐิ นพ ร ะ ร า ชท าน  แด พ ร ะภิ ก ษุ                  
ณ พระอารามหลวง  ดังนี้ 

๑. ป พ.ศ.๒๕๕๐ ขอพระราชทานผาพระกฐินไปถวายพระสงฆ ณ วัดไตรมิตร-
วิทยาราม แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ จ.กรุงเทพฯ 

๒. ป พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอพระราชทานผาพระกฐินไปถวายพระสงฆ ณ วัดประยุร-
วงศาวาสวรวิหาร แขวงกัลยาณ เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 

 
ในการนี้  กรมการศาสนา  ไดรับทราบแลว และจะดําเนินการขอพระราชทาน           

ผาพระกฐินใหสถาบันฯ ตามความประสงคตอไป 
 

 มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

๑.๒ เร่ือง …..... / 
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๑.๒  เรื่อง   ขอรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันฯ  
 ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) 

ปงบประมาณ ๒๕๔๘ 

 

 กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี  ขอเสนอรายงานการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันฯ  ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๙  
(พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) ปงบประมาณ ๒๕๔๘  โดยสรุปคือ  

๑. ผลการดําเนินงานดานนักศึกษา 
๑.๑  นักศึกษารับเขาใหม  ผลการดําเนินงานดานการรับนักศึกษาเขาใหม           

ในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาเอก เปนไปตามเปาหมายของแผนการรับนักศึกษา         
ที่กําหนดไว แตในระดับปริญญาโท สถาบันฯ มีผลการดําเนินงานในการรับนักศึกษาเขาใหม  
ตํ่ากวาเปาหมายของแผนการรับนักศึกษาที่กําหนดไว 

๑.๒  นักศึกษาทั้งหมด  สถาบันฯ มีนักศึกษาทั้งหมดในระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโทและปริญญาเอก เปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

๑.๓  ผูสําเร็จการศึกษา  สถาบันฯ มีผลการดําเนินงานดานผูสําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี เปนไปตามเปาหมายของแผนที่กําหนดไว แตในระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก  สถาบันฯ มีผลการดําเนินงานดานผูสําเร็จการศึกษาตํ่ากวาแผนที่กําหนดไว 

๒. ผลการดําเนินงานดานโครงการใหม 
๒.๑ โครงการเปดสอนหลักสูตรใหมที่เสนอขอบรรจุไวในแผนพัฒนาสถาบันฯ 

ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๙)  มีจํานวนทั้งส้ิน ๒๓ หลักสูตร มีการดําเนินการ ดังน้ี 

-   โครงการเปดสอนหลักสูตรใหมที่อยูระหวางดําเนินงาน จํานวน ๑๓ หลักสูตร 

- โครงการเปดสอนหลักสูตรใหมที่สภาสถาบันฯ มีมติเห็นชอบ จํานวน ๗ 
หลักสูตร 

- โครงการหลักสูตรใหมที่ขอยกเลิกการดําเนินงาน  จํานวน  ๓  หลักสูตร 
๒.๒ โครงการจัดต้ังหนวยงานใหม มีทั้งหมด ๑๕ โครงการ  โดยเปนโครงการ

ที่สภาสถาบันฯ มีมติใหความเห็นชอบ ยุบรวม / แยกงาน / ยกฐานะขึ้นเปนหนวยงานใหม 
จํานวน ๑๐ โครงการ  เปนโครงการจัดตั้งหนวยงานใหมที่อยูระหวางดําเนินงาน จํานวน ๓ 
โครงการ   

๓. ผลการดําเนินงานดานบุคลากร 
 สถาบันฯ มีขาราชการและพนักงานสายวิชาการ (สาย ก) ที่มีตําแหนงทาง
วิชาการ และคุณวุฒิทางการศึกษา ไมเปนไปตามเกณฑดัชนีช้ีวัดความสําเร็จในแผนฯ ๙ 

เห็นควร …..... / 
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เห็นควรเพิ่มมาตรการในการผลิตบุคลากร สายวิชาการ (สาย ก) ทั้งในดานตําแหนงทาง
วิชาการและดานคุณวุฒิทางการศึกษา เพ่ือใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

๔. ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ 
 สถาบันฯ มีผลการใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนที่กําหนดไว สวนเงินนอก
งบประมาณไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว                       

๕. ผลการดําเนินงานดานการวิจัย 
 สถาบันฯ มีโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนตางๆ รวมทั้งส้ิน 
๓๐๖ โครงการ จํานวนเงิน ๑๒๒,๕๕๑,๒๑๘.๗๐ บาท  
 

มติที่ประชุม ๑.   รับทราบ 

๒. ใหกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี จัดทําและนําเสนอรายงาน
การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันฯ ใหเปน          
ปปจจุบัน 

๓.  ใหทุกคณะ / สํานัก เรงดําเนินการจัดสงขอมูลงานวิจัยใหกับ
สถาบันฯ ใหครบถวนโดยเร็วตอไป 

   

๑.๓  เรื่อง   ขอเสนอการดําเนินงานการแกไขปญหาดานหลักสูตรตามโครงการ  
                “คลินิกหลักสูตร” 

 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๘ / ๒๕๔๙ และครั้งที่ 
๙ / ๒๕๔๙  มีมติมอบใหกองบริการการศึกษาพิจารณาดําเนินการเรื่อง 

- การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานรวมจํานวน ๑๒ หนวยกิตทุกหลักสูตร   
- การกําหนดแนวทางในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาดานหลักสูตรของสถาบันฯ 
เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามมติที่ประชุมดังกลาว กองบริการการศึกษา 

สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการโครงการ “คลินิกหลักสูตร” โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนศูนย

ใหคําปรึกษาเฉพาะดานการจัดทําหลักสูตรในการสรางความเขาใจแกภาควิชา / คณะ                
ที่ดําเนินการปรับปรุง / จัดทําหลักสูตร ใหมีความเขาใจและสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง
เกี่ยวกับ 

๑. แบบฟอรมการจัดทําหลักสูตรตามที่สถาบันกําหนด  
๒. ข้ันตอนการนําเสนอหลักสูตรที่ถูกตองและรวดเร็ว  
๓. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘              

โดยมีเปาหมาย …..... / 
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โดยมี เป าหมายในการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  จํานวน  ๔๙  หลักสูตร                  
และตามแผนดําเนินการกองบริการการศึกษาอยูระหวางดําเนินการตามขั้นตอนการนําเสนอ
หลักสูตรใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๐  (กอนการจัดทําตารางสอบประจําภาค
การศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๐)   
  

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ  

๒. ใหกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ตรวจสอบ
จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ตองปรับปรุงใหมอีกครั้ง 

๓. ใหทุกคณะเรงดําเนินการเรื่องการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐานรวมจํานวน ๑๒ หนวยกิตทุกหลักสูตร
ใหแลวเสร็จภายในการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๐ 

๔. ใหกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี จัดการอบรม
สัมมนา เร่ือง “สหกิจศึกษา” สําหรับภาควิชาที่ตองการจัดให

มีสหกิจศึกษา 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๑๐ / ๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๑๒ 
ธันวาคม ๒๕๔๙  โดยไมมีขอแกไข 

 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุม 
 
๓.๑  เรื่อง  การกําหนดคาระดับคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานกลาง ๑.๘ – ๓ 
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผูบ ริหารสถาบันฯ  คร้ังที่  ๙  /  ๒๕๔๙             
มอบทุกคณะนําเกณฑการกําหนดคาระดับคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานกลาง ๑ .๘ – ๓                 

ไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  แลวนําผลสรุปเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ-
ผูบริหารสถาบันฯ เพ่ือโปรดพิจารณา  

   
มติที่ประชุม ๑. วิชาเฉพาะ  ใหคณะกําหนดคาระดับคะแนนเฉลี่ยในแตละ

วิชาใหเปนไปตามเกณฑที่แตละคณะกําหนดแลวประกาศ 
ใหทราบโดยทั่วกัน 

 ๒. วิชาพื้นฐาน  ใหกําหนดคาระดับคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด ๑.๘ 
โดยไมตองกําหนดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 

๓.๒ เร่ือง …..... / 



-  ๖ - 

๓.๒  เรื่อง  ยกเลิกมติทีป่ระชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ คร้ังที่ ๑๐/๒๕๔๙ วาระที่ ๔.๑๓ 
 
 

มติที่ประชุม ใหยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ                  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๙  เม่ือวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙                
วาระที่ ๔.๑๓  เร่ือง การจัดกิจกรรมสันทนาการของบุคลากร
สถาบันฯ  เน่ืองจากภารกิจการเรียนการสอนตองใชเวลาเต็ม
สัปดาหในหลายๆ คณะ 

 
 

๓.๓  เรื่อง  การประเมินของ สมศ. 
 

มติที่ประชุม    รับทราบตามที่รองศาสตราจารย ดร.เสนห  เอกะวิภาต                   
รองอธิการบดี แจงใหคณะ / สํานัก จัดสงเอกสารตามตัวดัชนีช้ีวัดที่ 
สมศ.ตองการ  ใหสถาบันฯ เพ่ือดําเนินการตอไป ภายในวันที่ ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๔๙ 

 
๓.๔  เรื่อง  การจัดงานเลี้ยงสังสรรคเน่ืองในโอกาสขึ้นปใหม ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๔๙ มีมติ 
เห็นชอบใหจัดงานเลี้ยงสังสรรคเน่ืองในโอกาสขึ้นปใหม ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๐             
ในวันอังคารที่  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ โดยในการจัดงานปน้ี มอบคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
เปนเจาภาพในการจัดงาน น้ัน 

คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ขอแจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดําเนินงาน 
ดังน้ี 

- จัดเลี้ยงอาหารแบบโตะจีนเปนหลัก  และมีบริการซุมอาหารเสริม 
- จัดการแสดง โดยเปนการแสดงของบุคลากรแตละคณะ / สํานัก 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ และใหคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร เรงดําเนินการ
จัดเตรียมงานใหแลวเสร็จโดยเร็ว  โดยพิจารณาระยะเวลาการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ บนเวทีใหมีความกระชับ ไมใชเวลาในแตละกิจกรรม                
มากเกินไป 

 
 

ระเบียบวาระ …..... / 



-  ๗ - 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
๔.๑  เรื่อง  ขอความเห็นชอบแตงต้ังรองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร 
 
  ตามคําสั่งสภาสถาบันที่ ๐๒๒ / ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙            
ไดแตง ต้ัง  รองศาสตราจารย  ดร .กอบชัย   เดชหาญ   ดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร ต้ังแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๙  น้ัน  ในการนี้  เพ่ือใหการดําเนินงานและ
การบริหารงานในดานตางๆ เปนไปดวยความเรียบรอย  คณะวิศวกรรมศาสตร  จึงเสนอขอ
ความเห็นชอบแตงต้ังบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงรองคณบดี  ดังนี้ 
๑. รองศาสตราจารยประสิทธิ์  จุลเสรีวงศ ระดับ ๙ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม 
๒. รองศาสตราจารยมณฑล  ลีลาจินดาไกรฤกษ ระดับ ๙ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 
๓. รองศาสตราจารยสมศักดิ์  มิตะถา ระดับ ๙ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
๔. รองศาสตราจารยสมยศ  จุณณะปยะ ระดับ ๙ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
๕. อาจารย ดร.ปกรณ   วัฒนจตุรพร ระดับ ๖ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
 
 ทั้งน้ี   ขอแตงต้ังบุคคลดังกลาว  ต้ังแตวันที่ถัดจากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ          
และกองการเจาหนาที่ไดตรวจสอบแลว  
 

มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ  และใหนําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณาตอไป 
 

๔.๒  เรื่อง  ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
 
 

 ดวยคณะวิศวกรรมศาสตร  เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-
บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙)  ดังน้ี 

๑. ฉบับแรก  เปดสอนตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๕   
๒. ฉบับที่สอง  เปดสอนตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๗ 

ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรไดดําเนินการเรียบรอยแลว ปรากฏวาหลักสูตรดังกลาว         
มีเน้ือหาและโครงสรางเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการที่กําหนดไว  เห็นสมควร 
อนุมัติใหใชหลักสูตรดังกลาวเพื่อการเรียนการสอนได  กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบ
เรียบรอยแลว  
 

มติที่ประชุม ๑.  ใหความเห็นชอบ และนําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณาตอไป 
 ๒. ใหจัดทําสรุปรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาของ       

สภาสถาบันฯ  

๔.๓ เร่ือง …..... / 



-  ๘ - 

๔.๓  เรื่อง  ขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ 
 
ดวยบัณฑิตวิทยาลัย  เสนอขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ  วาดวย          

กองทุนการศึกษา  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ........ เพ่ือรองรับการใหทุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบไดตรวจสอบเรียบรอยแลว 
 

มติที่ประชุม   ใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณาตอไป  
 โดยมีขอแกไข ดังน้ี 

-  ขอ ๒ “ใหใชบังคับต้ังแตภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๐” 

-  ขอ ๕ (๒)  ใหเพ่ิมขอความ “โดยหนึ่งภาคการศึกษาใหคิดเปน        

๑๘ หนวยกิตสําหรับปริญญาตรี และ ๑๒ หนวยกิต
สําหรับปริญญาโท ตอนักศึกษาหนึ่งคน และใหนําเงิน
ดังกลาวสงเขากองทุนเปนระยะเวลาเทากับระยะเวลา
การศึกษาที่กําหนดไวในแตละหลักสูตร” 

-  ขอ ๑๒.๑ ใหแกไขจากเดิมเปน ระดับปริญญาตรี ใหใชเงินที่เก็บ
จากนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเทานั้น 

-  ขอ ๑๒.๒  ใหแกไขจากเดิมเปน ระดับบัณฑิตศึกษา ใหใชเงินที่เก็บ
จากนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเทานั้น 

-  ขอ ๑๒.๑(๓) ใหเพ่ิมขอความ “หรือเปนทุนยืมสําหรับนักศึกษา

ปริญญาตรีที่เรียนดี เพื่อศึกษาตอในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่สถาบันโดยมีขอผูกพัน”   

 
๔.๔  เรื่อง  ขอความเห็นชอบวางขอบังคับสถาบันฯ 
 

ดวยสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  เสนอขอความเห็นชอบวางขอบังคับ
สถาบันฯ วาดวย วิธีเลือกกรรมการประจําคณะโดยเลือกจากคณาจารยประจํา  พ.ศ. ........   
  
 มติที่ประชุม      ใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณาตอไป  
  โดยมีขอแกไข ดังน้ี 

- ขอ ๔ ใหเพิ่มขอความ “คณาจารยประจําที่เปนขาราชการหรือพนักงาน” 

- ขอ ๗ วรรคสอง ใหแกไขจํานวนองคประชุมเปนสองในสามของ
                   คณะกรรมการทั้งหมด 
- ขอ ๙ ใหเปลี่ยนขอความเปนเชนเดียวกันกับคณะที่มีการแบงภาควิชา 
- ตัดบทเฉพาะกาลออก 

๔.๕  เร่ือง …..... / 



-  ๙ - 

๔.๕  เรื่อง  ขอเสนอพิจารณาการแกไขคาคะแนนของนักศึกษา 
 
 
 มติที่ประชุม   ๑.  อนุมัติใหดําเนินการแกไขคาคะแนนของนักศึกษา ประจําภาค

การศึกษาที่ ๑ / ๒๕๔๙ ดังน้ี 
-  คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีจํานวน ๒ วิชา 

-  วิชา ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ๑ รหัสวิชา ๐๒๐๑๒๐๓๒            
จํานวน ๑ คน คือ 

 ๑. นายวิศรุต  เหมทานนท  แกไขจากเกรด D เปนเกรด  B 

-  วิชา อุปกรณประกอบอาคาร ๑ รหัสวิชา ๐๒๐๒๔๔๐๙             
จํานวน ๑ คน คือ 
๑. นางสาวชวรี เติมตะนันทน แกไขจากเกรด C+ เปนเกรด B+ 

-  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช วิชาแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ รหัสวิชา ๐๔๐๖๓๑๐๓  
จํานวน ๘ คน คือ 

 ๑. นางสาวกาญจนี  จันทรสุวรรณ ไดเกรด  B 

 ๒. นางสาวชนาธินาถ  แจมใส ไดเกรด  B 

 ๓. นายธีรเดช  ถาวรวงศสกุล ไดเกรด  C+ 

 ๔. นายปรเมษฐ  ฮุงหวน ไดเกรด  C 

 ๕. นางสาวปยเนตร  ไทยภักดี ไดเกรด  B 

 ๖. นางสาววรรณธิรา  รานะบุตร ไดเกรด  C+ 

 ๗. นางสาวอารีรัตน  ถายะเดช ไดเกรด  B 

 ๘. นายอิทธิพล  นะกุลรัมย ไดเกรด  B+ 

-  คณะวิศวกรรมศาสตร วิชา Unix System Programming        

รหัสวิชา ๐๑๐๗๓๓๐๔ จํานวน ๑ คน คือ 
 ๑. นายอิทธพิงษ  นพฤทธิ์  แกไขจากเกรด C เปนเกรด  C+ 

   ๒.  ใหผูบริหารทุกคณะแจงขอความรวมมือคณาจารยทุกทานดําเนินการ 
         จัดสงคะแนนของนักศึกษาใหอยูในกรอบระยะเวลาที่กําหนด 

 

 

 

๔.๖ เร่ือง …..... / 



-  ๑๐ - 

๔.๖  เรื่อง  การเสนอชื่อคณาจารยประจําเพื่อดํารงตําแหนงเปน กรรมการสภาสถาบันฯ  
                    ที่มาจากคณาจารยประจํา 
 
 มติที่ประชุม    รับทราบการกําหนดวันเสนอช่ือคณาจารยประจํา เพ่ือดํารงตําแหนงเปน 

กรรมการสภาสถาบันฯ ที่มาจากคณาจารยประจํา ตามที่สภาคณาจารย        
ไดแจงใหทราบ ดังน้ี 

- วิทยาเขตชุมพร วันจันทรที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๔๙  
           เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. 

- สถาบันฯ วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. 
 
๔.๗  เรื่อง  การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก 
 
 
  รองศาสตราจารยทวี เทศเจริญ รองอธิการบดี แจงทราบเรื่องที่ประชุม            
ปอมท. ขอความรวมมือใหสถาบันอุดมศึกษางดการเรียนการสอนในวันที่มีการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยโลก 
 

 มติที่ประชุม   ๑.  รับทราบ   
   ๒.  มอบผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลนํา (ราง) ปฏิทิน

การศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๐ เพ่ือมาพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ในคร้ังตอไป 

 

๔.๘  เรื่อง  ขอหารือปญหาการลงทะเบียนเรียน 
 
 

รองศาสตราจารยทวี เทศเจริญ รองอธิการบดี  ขอปรึกษาหารือที่ประชุมเร่ือง 
ปญหาการลงทะเบียนเรียน เชน การลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับตอเน่ืองของนักศึกษาในภาค
การศึกษาถัดไป  ในกรณีที่ นักศึกษายังไมทราบผลคะแนนของภาคการศึกษาที่แลว              
จึงขอเสนอแนวทางการแกไขปญหาใหสํานักทะเบียนและประมวลผลดําเนินการ ประกาศ          
ขอปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนใหนักศึกษาทราบทั่วกัน และประกาศรายชื่อนักศึกษา        
ที่ไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนใหทราบกอนการลงทะเบียน หรือจัดทําระบบที่สามารถปฏิเสธการ
ลงทะเบียนของนักศึกษาที่ไมมีสิทธิ์   

ในการนี ้…..... / 
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ในการนี้  เน่ืองจากปญหาดังกลาวสืบเน่ืองมาจากการสงผลคะแนนการศึกษา          
เกินกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว  และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชําระเงินแลวสามารถ         
ขอคืนคาใชจายจากสถาบันฯ ไดในภายหลัง 
 

มติที่ประชุม   ๑.  รับทราบ 
๒.  ใหอาจารยสงผลคะแนนการศึกษาภายในกรอบระยะเวลา          

ที่กําหนดเพื่อแกไขปญหาดังกลาว 
 
๔.๙  เรื่อง  ระบบประเมินอาจารยผูสอนผานระบบสารสนเทศของนักศึกษา 
 
 
 มติที่ประชุม   ๑ .   มอบผู บ ริหารทุกคณะ   และ สํานั กงานสารนิ เทศและ

ประชาสัมพันธ  ดําเนินการประชาสัมพันธเร่ืองระบบประเมิน
อาจารยผูสอนผานระบบสารสนเทศของนักศึกษาใหคณาจารย
ทุกทานทราบ 

๒. มอบกองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี  จัดประชุม
ตัวแทนนักศึกษาชี้แจงเร่ืองระบบประเมินอาจารยผูสอนผาน
ระบบสารสนเทศของนักศึกษาใหรับทราบและมีความเขาใจโดย
ทั่วกัน 

๓. มอบคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมจัดอบรมสัมมนาเรื่อง 
เครื่องมือในการประเมินใหคณาจารย 

 

๔.๑๐ เรื่อง ขอปรึกษาหารือเรื่องการออก Transcript และใบรับรองใหกับนักศึกษาวิทยาเขตชุมพร 

 

 มติที่ประชุม   ใหสํานักทะเบียนและประมวลผล เปนหนวยงานกลางในการออก 

Transcript และใบรับรองใหกับนักศึกษาวิทยาเขตชุมพร  
 
๔.๑๑  เรื่อง การทําบุญทอดผาปามหากุศลสรางศาลา เมรุ สะพาน ณ วัดคีรีวิหาร จังหวัดตราด 
 
 
 ตามที่สถาบันฯ ไดเปนเจาภาพรวมในการทําบุญทอดผาปามหากุศล สราง
ศาลา เมรุ และสะพาน ณ วัดคีรีวิหาร  จังหวัดตราด  รวมกับวัดบวรนิเวศวิหาร  ในวันที่ ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๔๙ น้ัน  จึงขอแจงยอดเงินที่ผูบริหาร บุคลากร และผูมีจิตศรัทธาทั่วไป                

ไดรวมกนั …..... / 
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ไดรวมกันทําบุญ ในขณะนี้ รวมเปนจํานวนเงิน ๑๕๕,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนหาหมื่นหาพัน        
บาทถวน) และขออนุโมทนาบุญมา ณ ที่น้ีดวย 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
๔.๑๒  เรื่อง  กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว    
 
 ๑ .   เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมี           
พระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา  ในปพุทธศักราช ๒๕๕๐นั้น  สถาบันฯ ไดจัดโครงการ 
“ รณรงคใสเส้ือสีเหลืองเทิดพระเกียรติ ” โดยจะจัดทําเสื้อแจกเก็ตสีเหลือง ประดับตรา

สัญลักษณพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ในราคาตัวละ ๒๑๐.- บาท  เพ่ือแจกใหกับบุคลากร
ของสถาบันฯ และเพื่อใหเกิดการมีสวนรวม สถาบันฯ จึงขอความรวมมือการสนับสนุน
งบประมาณจากคณะ  / สํานัก ตัวละ ๑๐๐.- บาท  และสําหรับงบประมาณสวนที่ไมเพียงพอ  
สถาบันฯ จะสมทบใหตอไป  
 ๒.  เน่ืองในวโรกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป  สถาบันฯ        
ไดจัดทําหนังสือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา-              
เจาคุณทหารลาดกระบัง  ซ่ึงเปนการรวบรวมพระราชกรณียกิจที่พระองคทานทรงมีพระมหา-
กรุณาธิคุณกับสถาบันฯ  และไดรวบรวมพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตของสถาบันฯ  มอบใหกับบุคลากรของสถาบันฯ 
เพ่ือไดนอมนําเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตอไป 
 
 มติที่ประชุม   ๑.  รับทราบและใหความเห็นชอบ 
   ๒.  มอบรองศาสตราจารยทวี เทศเจริญ รองอธิการบดี ดําเนินการเรื่อง 

จัดทําเสื้อยืดสีเหลืองของสถาบันฯ ประดับตราสัญลักษณพระชนมายุ
ครบ ๘๐พรรษา สําหรับจําหนายใหกับบุคลากรของสถาบันฯ 

 
๔.๑๓   เรื่อง   การกําหนดการจัดงานพิธีการ หรืองานกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน 
                       ภายในสถาบันฯ ไมใหมีความซ้ําซอนในวันและเวลาเดียวกัน 
  
 มติที่ประชุม  ๑. ใหทุกหนวยงานพิจารณาการจัดงานพิธีการ หรือกิจกรรมตางๆ 

ไมใหซํ้าซอนกันในวันเดียวกัน  เชน งานสถาปนาหนวยงาน            
หรือพิธีการสําคัญ หรือกิจกรรมที่ปฏิบัติเปนประจํา  ใหจัดทําเปน
ตารางการจัดงานไวลวงหนา 

๒. ใหจัดสง …..... / 
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