
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๐ 
วันพฤหัสบดีที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๐  เวลา   ๑๑.๐๐  นาฬิกา 

ณ หองประชุม ๖๐๖  ชั้น  ๖  อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

----------------------------------------------- 
กรรมการทีม่าประชุม 
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   วรากูลศริพัินธุ รองอธิการบดี กรรมการ 
๗. รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน รองอธิการบดี กรรมการ 
๘. รศ.ศิริวัฒน  โพธิเวชกุล รองอธิการบดี กรรมการ 
๙. รศ.ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน รองอธิการบดี กรรมการ 

๑๐. รศ.ดร.กอบชัย  เดชหาญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
๑๑. รศ.ดร.รวีวรรณ  ชินะตระกูล คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   กรรมการ 
๑๒. อ.ดร.วัฒนชยั   พงษนาค คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   กรรมการ 
๑๓. ผศ.นพปฎล  สุวัจนานนท คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
๑๔. รศ.ดร.ธีรวัฒน   มงคลอัศวรัตน คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
๑๕. ผศ.ดร.จันทรบูรณ สถิตวิริยวงศ แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๑๖. ผศ.ดร.จารุวัตร   เจริญสขุ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
๑๗. รศ.สุภาวดี   รัตนมาศ แทนผูอํานวยการสํานักวจิัยและบริการคอมพิวเตอร กรรมการ                     
๑๘. ผศ.กิติพงค   มะโน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
๑๙. รศ.ดร.อิทธชิัย  อรุณศรแีสงไชย ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
๒๐. นางวิภาพร   อินทรสุวรรณ ผูอํานวยการกองกลาง เลขานุการ 

กรรมการ …..... / 
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กรรมการที่ไมมาประชมุ  ( เนื่องจากติดภารกิจ )    
                  - 
ผูเขารวมประชุม 
๑. ผศ.ดร.ระติพร   หาเรือนกิจ รักษาการคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๒. รศ.ดร.กนก   เจนจิระพงศเวช รักษาการผูอํานวยการสํานักวิจัยการสื่อสาร- 
       และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. ผศ.พิชิต   กติินนท ผูชวยอธิการบดี 
๔. รศ.สมศักดิ ์  ธรรมเวชวถิ ี ผูชวยอธิการบดี 
๕. อ.กษมพงศ   พงษชมพร ผูชวยอธิการบดี 
๖. ผศ.อนุชิต   จารุวนาวัฒน  ผูชวยอธิการบดี 
๗. อ.นรินทร   ธรรมารักษวัฒนะ  ผูชวยอธิการบดี 
๘. ผศ.รุงตะวัน   พนากุลชัยวิทย ผูชวยอธิการบดี 
๙. รศ.ดร.อภินันท  ธนชยานนท ผูชวยอธิการบดี 

๑๐. ผศ. ดร.จินดา   เจริญพรพาณิชย ผูชวยอธิการบดี 
๑๑. อ.พงศทิพย   อินทรแกว ประธานสภาคณาจารย 
๑๒. นางวรนี   อมรลักษณานนท หัวหนาสํานักงานอธิการบดี 
๑๓. นางรวมพร   อินทรประสงค ประธานชมรมขาราชการและลูกจางประจํา 
 
เจาหนาที่งานประชุม 
๑. นางสาวพิมพลออ  กรพิพัฒน 
๒. นายฉัตรชัย   คําภาพรพันธุ 
๓. นางสาววรงคพร   บญุยมัย 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น. 
 

ประธานกลาวเปดประชุม  และที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องตางๆ ตามวาระการ
ประชุม  ดังนี้ 
 
 

ระเบียบ …..... / 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 
๑.๑   เรื่อง  พิธีทูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์  

  แด เจาชายอะกิชิโนะแหงประเทศญี่ปุน 
 
  ดวยอธิการบดี  แจงที่ประชุมทราบเรื่องที่สถาบันฯ  กําหนดจัดพิธีทูลเกลาฯ 
ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตรการประมง  แด เจาชายอะกิชิโนะ               
แหงประเทศญี่ปุน ในวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หอประชุมใหญ
สถาบันฯ  นั้น  เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย  สถาบันฯ  จึงขอความ
รวมมือ ดังนี้ 

๑. ผูบริหารสถาบันฯ ที่เขารับเสด็จ แตงกายดวยเครื่องแบบปกติขาว 
๒. ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ ขอใหเขารวมพิธีในหอประชุมใหญสถาบันฯ  

โดยการแตงกายใหสวมเสื้อสี เหลือง   สุภาพบุรุษสวมกางเกงสีดํ า  
สุภาพสตรีสวมกระโปรงสีดํา  หรือสีกรมทา   

๓. เพื่อถวายการรักษาความปลอดภัย แด เจาชายอะกิชิโนะ  ในการเสด็จ
เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร                  
ขอความรวมมือผูบริหารที่กํากับดูแลหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี           
แจงบุคลากรผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของมิใหอยูภายในอาคาร  จนกวา               
เจาชายอะกิชิโนะ  จะเสด็จกลับ 

  
 มติที่ประชุม    รับทราบ 

 
๑.๒  เรื่อง  ขอเลื่อนกําหนดการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๐ 

 
ดวยอธิการบดี   แจงที่ประชุมทราบเรื่อง   ขอเลื่อนกําหนดการประชุม                

สภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๐  จากเดิมวันพุธที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๐  เปนวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐  ภายหลังจากเจาชายอะกิชิโนะ  แหงประเทศญี่ปุน  เสด็จฯ กลับ
เรียบรอยแลว 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบ …..... / 
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ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายการประชุม 
 

 ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ  ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๐  เมื่อวันอังคารที่  ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๐ 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  
 ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๐  เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๐   
 โดยมีขอแกไข ดังนี้ 

- วาระที่ ๔.๔  มติที่ประชุม ขอ ๒. มอบผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวัตร  
เจริญสุข  พิจารณาปรับปรุงระเบียบสถาบันฯ วาดวย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑  ใหแกไข
เปน   ใหพิจารณาปรับปรุงขอบังคับสถาบันฯ  วาดวย  การศึกษา               
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ .๒๕๔๙  ( เนื่องจากสถาบันฯ  ไดยกเลิก 
ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๑ แลว ) 

 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
 
๓.๑  เรื่อง  กระบวนการพิจารณาการขอขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศกึษาระดับบณัฑิตศึกษา 
 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๐ วาระที่ ๔.๔            
มีมติ  เห็นชอบ  .......ใหลดขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติคําขอขยายระยะเวลาการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาเอกใหสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาที่คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ 
นั้น   

อธิการบดี  แจงที่ประชุมทราบวา  ไดนําเสนอที่ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 
๒ / ๒๕๕๐ พิจารณาแลว  สภาสถาบันฯ ไดใหขอเสนอแนะวา  สถาบันฯ ควรพิจารณา
ทบทวนเหตุผลที่นักศึกษาไมสามารถจบการศึกษาไดภายในระยะเวลาที่กําหนด                 
เพราะเปนตัวชี้วัดในเรื่องการจัดการศึกษาของแตละคณะ   พรอมทั้งใหพิจารณา                     
หาแนวทางแกไขตอไป 
 

มติ …..... / 
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มติที่ประชุม   ๑. รับทราบ  และมอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมปรึกษาหารือ
รวมกับคณบดีทุกคณะ  เพื่อสรุปแนวทางการแกไขใหนักศึกษา         
จบการศึกษาไดภายในระยะเวลาที่กําหนดภายใน ๗ ป   

 ๒. กอนนํ า เรื่ องขอขยายระยะ เวลาการศึกษาของนักศึกษา                 
ระดับบัณฑิตศึกษาเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ  ใหบัณฑิตวิทยาลัย และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ตรวจสอบขอมูลตางๆ อยางเขมงวด และใหมีหลักฐานครบถวน
ตามที่กําหนดไวในระเบียบสถาบันฯ วาดวย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อประกอบการพิจารณา
ตอไป 

 
ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
๔.๑  เรือ่ง  ขอความเห็นชอบหลักสูตร 

 
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตร  เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรม-

ศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑๓ หลักสูตร ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรไดดําเนินการ
เรียบรอยแลว ปรากฏวาหลักสูตรดังกลาวมีเนื้อหาและโครงสรางเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานทางวิชาการที่กําหนดไว  เห็นสมควรอนุมัติใหใชหลักสูตรดังกลาวเพ่ือการเรียน
การสอนได  และกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี  ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว 
 

มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑๓ 
หลักสูตรและนําเสนอสภาสถาบัน  เพื่อพิจารณาตอไป  ดังนี้ 

-  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 
-  สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 
-  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 
-  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 
-  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 
-  สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๐) 
-  สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 

-สาขา  …..... / 
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-  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 
-  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๐) 
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 
-  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 

 
๔.๒  เรื่อง  ขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ 

 
ดวยคณะ / สํานัก  เสนอขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ จํานวน ๘ ฉบับ  

และสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว 
 

มติที่ประชุม  ใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป จํานวน               
๖ ฉบับ  และใหถอนเรื่องกลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง จํานวน ๒ ฉบับ 
ดังนี้ 
๑. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การบรหิารงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

พ.ศ. ........ 
- โดยมีขอแกไข ขอ ๙ (๒) ดังนี้ “รองคณบดีที่คณบดีเปนผูเสนอ 

๑ คน เปนรองประธานกรรมการ”  
๒. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ........ 
- โดยใหทบทวนผูที่จะดํารงตําแหนงเลขานุการวาควรจะเปน

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในกองการเจาหนาที่ หรือผูอํานวยการ
กองการเจาหนาที่   ซึ่งควบคุมดูแลเรื่องการดําเนินการ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

๓. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย  การจายคาตอบแทนการประเมินผล
งานทางวิชาการ และการประเมินผลการสอน พ.ศ. ......... 

- เพิ่มคํานิยาม  “กรรมการผูทรงคุณวุฒิ” และ “คณะอนุกรรมการ” 
- มีขอแกไข ขอ ๕ ดังนี้ 

๕.๑ ไดรับ …..... / 



-  ๗ - 

๕.๑ ไดรับคาตอบแทน ในอัตรา ๔,๐๐๐ บาท แกไขเปน             
ใหไดรับคาตอบแทนในอัตราเพิ่มขึ้น ๒๕% ของ
คาตอบแทนของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ประเมิน 
ผลงานวิชาการในแตละตําแหนงทางวิชาการ  

๕.๒ ไดรับคาตอบแทน ในอัตราคนละ ๓,๐๐๐ บาท  
 แกไขเปน ในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท / ราย  
๕.๓ ไดรับคาตอบแทน ในอัตราคนละ ๔,๐๐๐ บาท  
 แกไขเปน ในอัตรา ๓,๐๐๐ บาท / ราย  
๕.๔ ไดรับคาตอบแทน ในอัตราคนละ ๕,๐๐๐ บาท  
 แกไขเปน ในอัตรา ๖,๐๐๐ บาท / ราย  

๔. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดเปนคาใชจาย                
ที่จําเปนในการดําเนินงานที่ยังไมมีระเบียบรองรับ พ.ศ. ......... 

๕. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การบริหารงานบุคคล เงินตอบแทน             
และคาใชจายอื่นของหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่จัดตั้ง
ตามมติสภาสถาบัน พ.ศ. ........ 

๖. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การตรวจสอบภายใน พ.ศ. ........ 
๗. ระเบียบสถาบันฯ  วาดวย  การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา 

คาลงทะเบียนเรียน และคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร             
สูงกวาปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .........   

- ใหถอนเรื่อง และมอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาการ
จัดเก็บคาทดสอบภาษาอังกฤษ ในลักษณะเหมาจายรวม
ไปกับคาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน 

๘.  ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ........ 

- มอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  นําเรื่องกลับไปตรวจสอบ                     
วามีระเบียบ หรือประกาศสถาบันฯ ในเรื่องการจายคาใชจาย            
ในการดําเนินการสอบดังกลาวใชบังคับอยูกอนแลวหรือไม               

ถามี …..... / 



-  ๘ - 

ถามีใชบังคับแลวใหพิจารณาแกไขระเบียบ หรือประกาศ
สถาบันฯ นั้น 

 
๔.๓  เรือ่ง  ขอความเห็นชอบวางประกาศสถาบันฯ 
  
 ดวยคณะ / สํานัก  เสนอขอความเห็นชอบวางประกาศสถาบันฯ จํานวน ๓ 
ฉบับ และสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว 
 
 มติที่ประชุม   ใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป ดังนี้ 

๑. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินรายได
สนับสนุนการตีพิมพบทความในวารสาร  และการเสนอ
บทความในการประชุมทางวิชาการของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
- ใหเพิ่มเงื่อนไขเปนขอยอย ในขอ ๑๐ คือ “ ถาบทความนั้น 

อาจารยที่ปรึกษาไดขอสนับสนุนจากคณะเพื่อนําเสนอ
ผลงานแลว นักศึกษาไมสามารถนํามาเบิกคาตอบแทนได ” 

๒. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง อัตราสวัสดิการชวยเหลือคาทําศพและ
เปนเจาภาพงานศพ  (ฉบับที่ ๒)     

๓. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายการและอัตราคาใชจายที่จําเปน              
ในการดําเนินงาน รวมท้ังเอกสารที่ใชในการเบิกจาย 
- ใหตัดขอความ “ใหเบิกจายตามที่จายจริง” ตามขอ ๒.๑๙ -              

๒.๒๑ ออก   
- ใหแกไขขอ ๒.๑๖  ดังนี้ “ คาอาหารและเครื่องดื่มรับรอง

สื่อมวลชน ” 
-   ขอ ๒.๒๖ ใหตัดขอความ “เดือนละ ๕๐๐.- บาทตอ

หนวยงานระดับคณะ” ออก       
- ขอ ๒.๒๗ และขอ ๓.๕ ใหแกไขเปน ดังนี้ “คาใชจายในการ

รับรองชาวตางประเทศ” 

- ใหแกไข …..... / 



-  ๙ - 

-  ใหแกไขและเพิ่มขอความในยอหนาทายขอ ๒.๒๘ เปนดังนี้ 
“อัตราค าใชจ ายตามขอ  ๒ .๑  ถึงขอ  ๒ .๒๘   ใหแตละ
หนวยงานเบิกจายไดตามที่จายจริงแตโดยประหยัด โดยให
ผูบริหารแตละหนวยงานเปนผูกํากับดูแลและตองไมเกิน
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณนั้นๆ” 

 
๔.๔  เรื่อง    ขอเสนอพิจารณาเปลี่ยนแปลงการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
    ประจําปการศึกษา 2550  ของวิทยาเขตชุมพร 
  

ตามที่ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙  ไดกําหนดใหนักศึกษาที่ เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐                 
จายคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย นั้น  ในการนี้  วิทยาเขตชุมพร  ขอเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  เพื่อโปรดพิจารณาการกําหนดการจัดเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจายของวิทยาเขตชุมพร ดังนี้ 

- สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ๑๕,๐๐๐.- บาท 
-   สาขาวิชาพืชสวน ๑๒,๐๐๐.- บาท 
- สาขาวิชาสัตวศาสตร ๑๒,๐๐๐.- บาท 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรประมง ๑๒,๐๐๐.- บาท 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ๑๒,๐๐๐.- บาท 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ๑๒,๐๐๐.- บาท 
- สาขาวิชาตางๆ คณะวิศวกรรมศาสตร ๑๗,๐๐๐.- บาท 

 
 มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบ และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 

 
๔.๕  เรือ่ง  ขออนุมัติประมาณการรายรับ – รายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ                
  พ.ศ. ๒๕๕๐ เพิ่มเติม  (ในสวนของงานสภาคณาจารย) 

 
ดวยงานสภาคณาจารย กองกลาง  ไดจัดทํารายงานประมาณการรายรับจากเงิน

รายไดคาเชาสถานที่จัดตลาดนัด “พระจอมเกลามารท”  ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐  เปน
จํานวนเงิน  ๒๘๒,๐๐๐.- บาท  เพื่อนําสงเปนรายไดสถาบันฯ และจัดทําเปนประมาณการ

รายรับ …..... / 



-  ๑๐ - 

รายรับ – รายจาย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐ ของสภาคณาจารย  เพื่อเสนอขออนุมัติจาก               
สภาสถาบันฯ เชนเดียวกับรายไดประเภทอื่นๆ นั้น 

กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี   จึงเสนอขอความเห็นชอบประมาณการ
รายรับ  – รายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๐  ( เพิ่มเติม)   ในสวนของงาน                   
สภาคณาจารย  เปนจํานวนเงิน ๒๘๒,๐๐๐.- บาท  (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถวน)   

ในการนี้  อธิการบดี   แจงที่ประชุมทราบวา  สถาบันฯ ใหสภาคณาจารยจัดทํา
ประมาณการรายรับจากการใหเชาตลาดนัด “พระจอมเกลามารท” เพื่อใหเกิดความชัดเจน 
โปรงใส  และสถาบันฯ ไดจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการดําเนินงานของสภาคณาจารย
แลวสวนหนึ่ง  และคณะกรรมการสิทธิประโยชนของสถาบัน  ไดมีมติ  ใหการดําเนินกิจการ               
“พระจอมเกลามารท”  ตองผานคณะกรรมการสิทธิประโยชนของสถาบัน  โดยรายไดจาก
การดําเนินงาน  ใหถือวาเปนรายไดที่ใชในกิจกรรมของสภาคณาจารย 

สําหรับสถานที่ในการจัดตลาดนัด “พระจอมเกลามารท”  กองอาคารสถานที่ 
สํานักงานอธิการบดี  อยูระหวางการพิจารณาหาสถานที่ที่เหมาะสม  เนื่องจากในปจจุบันใช         
ลานจอดรถของสํานักงานอธิการบดี  ทําใหที่จอดรถไมเพียงพอกับผูมาใชบริการ ประกอบ
กับตลาดนัดมีบริการจําหนายอาหารปรุงตามสั่ง  จึงอาจเกิดอันตรายจากการใชกาซหุงตมได  
ดังนั้น  เพื่อความปลอดภัย  จึงใหยกเลิกการจําหนายอาหารปรุงตามสั่ง หรือสินคาที่ตองใช
กาซ หรือน้ําเปนสวนประกอบ  โดยอนุญาตใหจําหนายเฉพาะสินคาหรืออาหารแหงเทานั้น  
รวมทั้ง รานอาหารที่หอพักนักศึกษา ใหยกเลิกแลวยายมาจําหนายที่รานอาหารเปดใหมที่
อาคาร ECC  โดยใหกองอาคารสถานที่  ระบุเงื่อนไขในการประมูลวาผูเขารวมการประมูล
จะตองจําหนายอาหารในเวลากลางคืน เพื่อบริการใหกับนักศึกษาดวย  
  
 มติที่ประชุม    รับทราบและใหความเห็นชอบ   และนําเสนอสภาสถาบันฯ                     

เพื่อพิจารณาตอไป 
 

๔.๖  เรื่อง  มาตรการควบคุมนักศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๕๐ 
 
ดวยรองศาสตราจารยทวี   เทศเจริญ  รองอธิการบดี  ขอเสนอรายงานสรุปผล

การปรึกษาหารือรวมกับฝายกิจการนักศึกษาของทุกหนวยงานภายในสถาบัน เรื่อง  

มาตรการ …..... / 



-  ๑๑ - 

มาตรการควบคุมนักศึกษาที่จะดําเนินการในปการศึกษา ๒๕๕๐  เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ 
๒๕๕๐  ณ ทุงดินดํารีสอรท  จ. สุพรรณบุรี    
  

มติที่ประชุม   ๑. ใหแกไขชื่อจาก “มาตรการควบคุมนักศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๕๐” 
เปน “มาตรการสนับสนุนและดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา              
ในปการศึกษา ๒๕๕๐”  

๒.  ใหเพ่ิมเรือ่ง “การรณรงคใหนักศึกษาเลิกพฤติกรรมทุจริตในการสอบ” 
๓.  ใหระบุชื่อกิจกรรมที่ตองการควบคุมดูแลใหชัดเจนในแตละ

หัวขอ เชน การจัดกิจกรรมรับนองใหมใหจัดในสถาบันฯ 
เ ท านั้ น  เ ป นต น  สํ าหรั บก ารจั ดกิ จกรรมอื่ น ใดที่ เ ป น
สาธารณประโยชน (ไมใชการรับนองใหม)  ใหระบุกิจกรรมให
ชัดเจน และมีรายชื่อนักศึกษา อาจารย เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
โครงการ  โดยใหนําเสนอขออนุมัติตอสถาบันฯ ผานสายการ
บังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

๔. การจัดกิจกรรมรับนองใหม  ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาไมเกินเดือนพฤษภาคม ของทุกป 

๕. ในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา  ตองไดรับการ
อนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูปกครองกอน 

 
๔.๗  เรื่อง  แจงขอความรวมมือในการเปดเผยและเผยแพรขอมูลการบริหารเพื่อความโปรงใส 

 
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีหนังสือแจงสถาบันฯ ทราบ

เรื่องสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนควรดําเนินกิจการดวยความโปรงใสดวยการ
เปดเผยและเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจของประชาชนในการรับบริการ
จากสถาบันอุดมศึกษา  อันจะสงผลใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่นตอสถาบันอุดมศึกษา  
และเปนหลักประกันวาประชาชนจะไดรับการบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มี
คุณภาพ   โดยยึดถือผูรับบริการเปนสําคัญ  และขอความรวมมือ  ดังนี้ 

๑. ดําเนินการเปดเผยขอมูลในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา เชน  
งบดุล การประเมินผลของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพ …..... / 
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คุณภาพการศึกษา (สมศ.) หลักสูตรและรายชื่ออาจารยผูสอน และการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Performance Audit)  โดยเผยแพรในสื่อ
ตางๆ ของสถาบันอุดมศึกษา เปนตนวา เว็บไซต รายงานประจําป และ
สื่อสิ่งพิมพของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อนิสิตนักศึกษาและประชาชน
ผูรับบริการจะได รับทราบโดยทั่วถึง 

๒. สรางเวทีและกลไกที่ผูบริหารใหขอมูลการบริหารมหาวิทยาลัยแก              
ทุกภาคสวนทั้งอาจารย / ขาราชการ / ลูกจาง / นิสิต  ผูใชผลผลิตของ
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

ทั้งนี้  หากสถาบันฯ  ไดดําเนินการใดๆ ดังกลาวขางตนไปแลว  กรุณาแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบตอไปดวย   
  

มติที่ประชุม   ๑.  แจงทุกหนวยงานรับทราบ  และปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของ   
๒.  ถาหนวยงานใดมีความประสงคที่จะเผยแพรขอมูลผานเว็บไซต 
 สถาบันฯ  ใหมอบสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอรดําเนินการ  
๓. เรื่องที่หนวยงานไดดําเนินการเรียบรอยแลวใหรวบรวมสง

สํ านั ก ง านกฎหมายและตรวจสอบ   เพื่ อ แจ งสํ านั ก ง าน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบตอไป 

๔.  มอบรองศาสตราจารย ดร.เสนห  เอกะวิภาต  รองอธิการบดี                       
นําผลการประเมิน สมศ.  เผยแพรลงเว็บไซตสถาบันฯ 

 
๔.๘  เรื่อง  แจงขอเสนอของผูแทนครูเนื่องในวันครูประจําป ๒๕๕๐ 

 
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีหนังสือแจงสถาบันฯ เรื่อง 

ขอเสนอแนะและขอเรียกรองของผูแทนครูซึ่งไดเสนอตอคณะรัฐมนตรี ในการประชุม
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐  ซึ่งผูแทนครูไดเขาเยี่ยมคารวะในโอกาส         
วันครูประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๐  เพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม  
ดังนี้ 
๑. ขอใหพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนาครูใหครอบคลุม

ทุกกลุมสาระ 

๒. ขอให …..... / 
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๒. ขอใหพิจารณาเพิ่มอัตราขาราชการครูใหเหมาะสม  และขอใหพิจารณาคืนอัตราเกษียณ
ทั้งหมด 

๓. ขอใหพิจารณาดําเนินโครงการคุรุทายาทตอเนื่องตอไป (โครงการ ๕ ป) 
๔. ขอใหพิจารณางบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการขาราชการครู                  

ซึ่งคุรุสภาไดใหเงินทุนประเดิมไวแลว  จํานวน  ๒  ลานบาท 
๕. ขอใหพิจารณาจัดตั้งแหลงเรียนรู / ศนูยการเรียนรูขึ้นในทุกจังหวัดๆ ละ ๑ แหง                    

เพื่อใหนักเรียนในตางจังหวัดไดมีโอกาสในการเขาถึงแหลงความรูอยางเทาเทียมกัน 
๖. ขอใหรวบรวมและขอความรวมมือจากครู  /  อาจารยที่มีความรูความสามารถ                       

และมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในทุกกลุมสาขาวิชาจัดทําสื่อและเอกสารวิชาการ
ในแตละสาขาวิชาเผยแพรใหครูในโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศ  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งโรงเรียนในพื้นที่หางไกลสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน  
ซึ่งจะเปนวิธีการหนึ่งที่จะสงเสริมใหนักเรียนทั่วประเทศมีโอกาสไดรับความรู                   
ในวิชาการสาขาตางๆ  จากผูที่มีความรูอยางเทาเทียมกันในทุกพื้นที่  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได
พิจารณาแลวลงมติใหกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป   

  
มติที่ประชุม    รับทราบ 

 
๔.๙   เรื่อง   ขอความเห็นชอบคําขอขยายเวลาการศึกษาของนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 กรณขีอขยายเวลาการศึกษาเกิน ๔ ภาคการศึกษา 
 
 ดวยสํานักทะเบียนและประมวลผล   ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ   เพื่อโปรดพิจารณาคํารองขอขยายเวลาการศึกษา ครั้งที่ ๕  ของ              
นายสุรวุฒิ   กิจสัมพันธ รหัสประจําตัว ๔๓๐๖๕๙๐๑  นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิ ชาฟสิ กสประยุ กต   คณะวิทยาศาสตร                       
ในภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๐ 
 เนื่องจากไดศึกษาครบตามหลักสูตรในเวลา  ๕  ปการศึกษา  และไดขอขยาย
เวลาการศึกษาจนครบ  ๔  ภาคการศึกษาแลว  โดยนักศึกษาแจงเหตุผลวา ขณะนี้นักศึกษา            
มีผลงานที่จดสิทธิบัตรในประเทศไทย (Patent Application No. 088699) ใน USA (Patent 

Application …..... / 
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Application No. US 2005 / 0218816 A1)  โดยอยูในระหวางการประกาศสิทธิบัตร                 
ในประเทศญี่ปุน ออสเตรเลีย และสหภาพยุโรป และจะไดดําเนินการเขียนวิทยานิพนธ  
เพื่อจัดทํา Publication ควบคูกันไปดวย 
  

มติที่ประชุม  มอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  นําเรื่องกลับไปพิจารณาทบทวน                     
โดยตรวจสอบขอมูลทั้งหมดและใหมีหลักฐานครบถวนถูกตอง
ตามที่กําหนดไวในระเบียบสถาบันฯ วาดวย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑  และให
ถอนเรื่องถาไมมีหลักฐานดังกลาว 

 
๔.๑๐  เรือ่ง  ขออนุมัติใชเงินอุดหนุนของพนักงานสถาบัน  เพื่อจายสมทบการปรับอัตราคาจาง 
                    พนักงานสถาบัน 
 
 ตามที่สถาบันฯ ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๕๐ งบเงินอุดหนุนคาใชจายพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยไดรับการจัดสรรสําหรับ            
การปรับอัตราคาจางพนักงานสถาบันฯ ใหเปนไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการ                 
ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อปรับคาจางตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ไมรวมตกเบิก
ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๔๘ – กันยายน ๒๕๔๙) นั้น 
 ในการนี้  สถาบันฯ  ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ              
เพื่อขอความเห็นชอบใหใชเงินอุดหนุนของพนักงานสถาบันฯ กองทุนสวัสดิการของ
พนักงานสถาบัน  เปนจํานวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  (สามลานบาทถวน)  เพื่อจายสมทบ
เงินเดือนพนักงานสถาบัน ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙  
  
 มติที่ประชุม   ใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 

 
๔.๑๑  เรื่อง  การดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารจดัการเกี่ยวกับตารางสอน ตารางสอบ 

 
อธิการบดี  แจงที่ประชุมทราบเรื่อง การประชุมรวมกับรองอธิการบดีที่กํากับ

ดูแลงานวิชาการ  และผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล เพื่อปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรทั้งหมด และการบริหารจัดการเกี่ยวกับตารางสอน ตารางสอบ         

เมื่อวันที ่…..... / 
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เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐  ซึ่งมีปญหาบางประการในการบริหาร  และเพื่อมิใหเกิด
ปญหาขึ้นอีกในภาคการศึกษาถัดไป   จึงขอสรุปแนวทางการดําเนินการในแตละเรื่อง ดังนี้ 

๑. ปญหาการเปดวิชาเรียนในแตละภาคการศึกษาของหลายๆ คณะที่ไม
เปนไปตามหลักสูตรที่วางไว  โดยเฉพาะบางครั้งมีการนําวิชาเลือกที่ยัง
ไมไดรับความเห็นชอบมาเปดสอน ทําใหเกิดปญหา เชน นักศึกษา
ลงทะเบียนไมได ออก Transcript ไมได หรือในการที่นักศึกษาขอจบ
การศึกษา  ซึ่งเมื่อตรวจสอบจะพบวาวิชาที่จบไมเปนไปตามหลักสูตรที่
ไดผานการรับรองแลว อันอาจจะสงผลใหเรียนไมครบตามหลักสูตร  
หรืออาจถูกเพิกถอนปริญญาบัตรไดในภายหลัง  เปนตน  จึงขอทําความ
เขาใจใหตรงกันวาในกรณีการสลับวิชาสอนในแตละภาคการศึกษา หรือ
บางสาขาวิชาในหลักสูตรนั้นทําได  แตวิชานั้นตองอยูในหลักสูตร และ
คณะตองแจงสํานักทะเบียนและประมวลผล และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทราบ   เพื่อดําเนินการเตรียมความพรอมในเรื่องตางๆ  เชน  การ
ลงทะเบียนเรียน   

๒. ปญหาเรื่องตารางสอน  ในทางปฏิบัตินั้น  คณะจะเปนผูปอนขอมูล
ตารางสอนสงใหสํานักทะเบียนและประมวลผล  วิชาที่เปดสอนตางๆ  
จึงถือไดวาอยูในความรับผิดชอบของคณะ  และที่ผานมามีปญหาเรื่อง
วิชาบังคับกอน  ดังนั้น เพื่อมิใหเกิดปญหานี้ ขอใหระบุวิชาบังคับกอน-
หลังตามลําดับ  ถานักศึกษาไมผานวิชาบังคับกอน  จะไมสามารถ
ลงทะเบียนวิชาบังคับหลังตอได  โดยใหทุกคณะเขมงวดในเรื่องดังกลาว
ดวย  เพราะถาคณะสงขอมูลมาอยางไร  ก็จะเกิดผลตามนั้น ฉะนั้น                   
ใหคณะดูแลรับผิดชอบการจัดวิชาเรียน   วิชาบังคับกอนในแตละ
หลักสูตรดวย 

๓. ปญหาการขอแกไขตารางสอน  เนื่องจากมีคณะขอแกไขตารางสอน 
ภายหลังจากเปดภาคการศึกษาไปแลวหลายๆ กรณี  ซึ่งบางครั้งเปดภาค
การศึกษาไปแลว ๑ เดือน หรือบางครั้ง ๒ เดือน  ซึ่งมีผลกระทบกับ
ระยะเวลาเรียนรวมของนักศึกษา   ดังนั้น ตารางสอนควรเสร็จเรียบรอย
กอนเปดภาคการศึกษา  ถามีความจําเปนตองแกไขตารางสอน  ก็ให

คํานึงถึง …..... / 
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คํานึงถึงเรื่องเวลาเรียนของนักศึกษาเปนสําคัญ   และตอไปตารางสอน
จะตองกําหนดใหเรียบรอยกอนเปดภาคการศึกษา 

 
มติที่ประชุม   ๑. รับทราบ 
 ๒. การเปดวิชาเรียน 

-   ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๐ เปนตนไป ไมใหมีการนําวิชา
เรียนนอกหลักสูตร (ที่ไมใชวิชาเลือกเสรี) มาเปดสอนกอน 

-   การสลับวิชาเรียนในหลักสูตร ใหคณะแจงสํานักทะเบียน
และประมวลผล และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบลวงหนา                  
เพื่อเตรียมความพรอมในเรื่องตางๆ เชน ความพรอมและ
การตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา   

๓. วิชาบังคับกอน – หลัง   
- ใหคณะเปนผูรับผิดชอบปอนขอมูลตารางสอนสงให                      

สํานักทะเบียนและประมวลผล   โดยคณะตอง เปน
ผูรับผิดชอบดูแลหลักสูตร ดังนี้ 

๑. ไมใสวิชาที่ไมมีในหลักสตูร 
๒. ตองระบุวิชาบังคับกอน-หลังมาดวย (ถามี)  เพื่อให

ระบบสารสนเทศตรวจสอบสถานภาพการลงทะเบียน
ของนักศึกษา ถานักศึกษาไมผานวิชาบังคับกอน ระบบ
จะ Lock ไมใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได 

๓. การสลับวิชาเรียนในหลักสูตร  ตองแจงสํานักทะเบียน
และประมวล และผูเกี่ยวของทราบลวงหนา  เพื่อเตรียม
ความพรอมตอไป 

๔. ตารางสอน 
- ถามีความจํา เปนตองแกไขตารางสอนให พิจารณาเรื่อง

ระยะเวลาเรียนของนักศึกษาเปนสําคัญ และตอไปไมใหมีการ
แกไขตารางสอนภายหลังจากเปดภาคการศึกษาแลว 

- ใหทกุคณะ …..... 
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