
ระเบียบวาระที่ ๒ 
เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
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 ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ-
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๐ 
วันพฤหัสบดีที่  ๑๙  เมษายน  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.ดร.เสนห   เอกะวิภาต รองอธิการบดี กรรมการ 
๕. รศ.ดร.รัตติกร   วรากูลศริพัินธุ รองอธิการบดี กรรมการ 
๖. รศ.ศิริวัฒน  โพธิเวชกุล รองอธิการบดี กรรมการ 
๗. รศ.ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน รองอธิการบดี กรรมการ 
๘. รศ.ดร.กอบชัย  เดชหาญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
๙. รศ.ดร.รวีวรรณ  ชินะตระกูล คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   กรรมการ 

๑๐. อ.ดร.วัฒนชยั   พงษนาค คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   กรรมการ 
๑๑. ผศ.นพปฎล  สุวัจนานนท คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
๑๒. รศ.ดร.ธีรวัฒน   มงคลอัศวรัตน คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
๑๓. รศ.ดร.บุญวฒัน  อัตช ู คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๑๔. รศ.ดร.จารุวัตร   เจริญสขุ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
๑๕. รศ.สุภาวดี   รัตนมาศ แทนผูอํานวยการสํานักวจิัยและบริการคอมพิวเตอร กรรมการ                     
๑๖. ผศ.กิติพงค   มะโน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
๑๗. รศ.ดร.อิทธชิัย  อรุณศรแีสงไชย ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
๑๘. นางวิภาพร   อินทรสุวรรณ ผูอํานวยการกองกลาง เลขานุการ 

 

กรรมการ …..... / 
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กรรมการที่ไมมาประชมุ  ( เนื่องจากติดภารกิจ )    
๑. รศ.ทวี   เทศเจริญ รองอธิการบดี  
๒. รศ.ร.อ. ดร.วีระเชษฐ   ขนัเงิน รองอธิการบดี 
๓. รศ.พรชัย   บญุชัยวัฒนา รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
 
ผูเขารวมประชุม 
๑. รศ.ดร.ระติพร   หาเรือนกิจ รักษาการคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๒. รศ.ดร.กนก   เจนจิระพงศเวช รักษาการผูอํานวยการสํานักวิจัยการสื่อสาร- 
       และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. รศ.ดร.ศุล ี  บรรจงจิตร รักษาการผูอํานวยการสํานักสงเสริม 
   และบริการวิชาการพระจอมเกลา 
๔. ผศ.พิชิต   กติตินนท ผูชวยอธิการบดี 
๕. อ.กษมพงศ   พงษชมพร ผูชวยอธิการบดี 
๖. อ.นรินทร   ธรรมารักษวัฒนะ  ผูชวยอธิการบดี 
๗. ผศ.รุงตะวัน   พนากุลชัยวิทย ผูชวยอธิการบดี 
๘. อ.สมประสงค   รุงเรือง ผูชวยอธิการบดี 
๙. ผศ. ดร.จินดา   เจริญพรพาณิชย ผูชวยอธิการบดี 

๑๐. ผศ.วิศรุต   ศรีรัตนะ ผูชวยอธิการบดี 
๑๑. อ.พงศทิพย   อินทรแกว ประธานสภาคณาจารย 
๑๒. นางวรนี   อมรลักษณานนท หัวหนาสํานักงานอธิการบดี 
๑๓. นางรวมพร   อินทรประสงค ประธานชมรมขาราชการและลูกจางประจํา 
 
เจาหนาที่งานประชุม 
๑. นางสาวพิมพลออ  กรพิพัฒน 
๒. นายฉัตรชัย   คําภาพรพันธุ 
๓. นางสาววรงคพร   บญุยมัย 
๔. นายศักดิ์ชาย   พุทธกอม 
 
 

เร่ิมประชุม …..... / 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  นาฬิกา 
 

ประธานกลาวเปดประชุม  และที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องตางๆ ตามวาระ           
การประชุม  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 
๑.๑   เรื่อง   ขอลาออกจากตําแหนงหัวหนาภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 

 ดวยอาจารยกฤติยา  ตระกูลทิวากร  ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาศิลป-
อุตสาหกรรม  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  ขอลาออกจากตําแหนงหัวหนาภาควิชาดังกลาว  
ตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐    คณบดีรับทราบและอธิการบดีอนุญาตใหลาออกได            
ตามความประสงค และกองการเจาหนาที่ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว   

 
 มติที่ประชุม    รับทราบ 

 
๑.๒   เรื่อง   ขอแจงนโยบายและมาตรการการรับนกัเรียนนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 ดวยสํานักงานรัฐมนตรี  มีหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ . )  ขอความรวมมือแจงสถานศึกษาเกี่ ยวกับ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                      
เรื่อง “นโยบายและมาตรการการรับนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐”  เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนทุกคนมีสิทธิและโอกาสในการเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป
อยางทั่วถึง  โดยไมเสียคาใชจายตางๆ รวมทั้งการจัดการศึกษาทุกระดับ  ใหสถานศึกษา
รับทราบและถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน  โดยสรุปสาระสําคัญของประกาศ
ดังกลาว  คือ 
 “ กระทรวงศึกษาธิการไมสนับสนุนใหสถานศึกษา หรือองคกรอื่นใด เชน 
สมาคมครูและผูปกครอง สมาคมศิษยเกาฯ รับเงินบริจาคจากผูปกครอง ในชวงระยะเวลาที่มี
การรับนักเรียนนักศึกษา ไมวาในรูปแบบใด  และการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม คาบริการ
ในการจัดการศึกษาเปนการพิเศษ หรือคาใชจายใดๆ ในการจัดการศึกษาเพิ่มเติม ใหพิจารณา
ถึงความเหมาะสม และประโยชนที่จะไดรับ เพื่อมิใหเปนภาระกับผูปกครองมากเกินไป 

รวมทั้ง …..... / 
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รวมทั้งใหผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาใหโอกาสแกเด็กดอยโอกาสที่อยูในเขตพื้นที่
การศึกษา  ไดเขาศึกษาในสถานศึกษาในสัดสวนที่เหมาะสม  ทั้งนี้  ใหผูบังคับบัญชา
ดําเนินการทางวินัย  กรณีที่ผูบริหารสถานศึกษาและผูที่มีสวนเกี่ยวของฝาฝนไมปฏิบัติตาม
มาตรการดังกลาว” 
 
 มติที่ประชุม    รับทราบ 

 
๑.๓   เรื่อง   ขอแจงขั้นตอนการแบงสวนราชการในสถาบันอุดมศึกษา 
 
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือแจงสถาบันฯ เพื่อทราบ
ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ มีมติเห็นชอบกับขั้นตอน           
การแบงสวนราชการภายในสถาบันอุดมศึกษาตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. นําเสนอ  ๒ กรณี  
และกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี  ไดขอขอมูลเพิ่มเติมจาก สกอ. เพ่ือความชัดเจน          
ในการดําเนินงานของสถาบันฯ  ดังนี้ 
๑. กรณีจัดทําเปนกฎกระทรวง  ใหดําเนินการเปน ๒ ขั้นตอน คือ 

๑) ขั้นตอนการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย / สถาบันอุดมศึกษาแตละแหง 
(ใหเปนไปตามกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัย / สถาบันอุดมศึกษาแตละแหง) 

๒) ขั้นทําเปนกฎกระทรวง 
๒.๑) เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณากลั่นกรอง 
๒.๒) เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นชอบในการทํา

เปนกฎกระทรวง  จากนั้นสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิ จ า ร ณ า แ ล ะ สํ า นั ก เ ล ข า ธิ ก า ร ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ป ร ะ ก า ศ                       
ในราชกิจจานุเบกษา 

 ขอมูลเพิ่มเติม  คือ  เปนการเอื้อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย-
เทคโนโลยีราชมงคล  ซึ่งแตเดิมยังไมมีพระราชบัญญัติ 
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเปนของตนเอง   ไดสามารถแบง
สวนราชการใหถูกตองตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแตละแหง  ในกรณีนี้  ไมทําให
งบประมาณแผนดินเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีผูดํารงตําแหนงอยู

เรียบรอย …..... / 
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เรียบรอยแลว  การดําเนินงานดังกลาว  จึงเปนเพียงการเปด
โอกาสใหมีการดําเนินงานแบงสวนราชการถูกตองตาม
พระราชบัญญัติฯ  ที่กําหนดเทานั้น (ซึ่งกรณีนี้ไมนับรวม
มหาวิทยาลัยของรัฐที่ เคยสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย                 
มาแตเดิม) 

 
๒. กรณีไมจัดทําเปนกฎกระทรวง (การแบงสวนราชการภายในโดยไมเปนผลใหเปนการ

เพิ่มงบประมาณหรืออัตรากําลังขาราชการและลูกจางประจําที่ตองใชงบประมาณ
อุดหนุนจากรัฐ) 

ขั้นพิจารณา - สภามหาวิทยาลัย / สถาบันอุดมศึกษาแตละแหง   
 (ตามอํานาจที่ระบุในกฎหมายจัดตั้ง) 

ขั้นทราบ - รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรับทราบ 
 โดยผานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ขอมูลเพ่ิมเติม  คือ  เปนการดําเนินการภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถ
ดําเนินการได  โดยไมเปนผลใหเปนการเพิ่มงบประมาณหรือ
อัตรากําลังขาราชการและลูกจางประจําที่ตองใชงบประมาณ
อุดหนุนจากรัฐ 

 
 มติที่ประชุม    รับทราบ 

 
๑.๔ เรื่อง  ขอแจงรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในสถาบันฯ  

                      ตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการ ปงบประมาณ ๒๕๔๙ 
  
 ดวยกองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  ขอเสนอรายงานผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในสถาบันฯ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๔๙   

 
 มติที่ประชุม    ๑. รับทราบ 
  ๒.  แกไขชื่อ “ สํานักประกันคุณภาพและบริหารองคความรู ” เปน           

“ สํานักงานประกันคุณภาพและบริหารองคความรู ” 

๓. มอบ …..... / 
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  ๓.  มอบกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี แจงผลประเมินการ
ปฏิบัติราชการเปนการเฉพาะของแตละหนวยงาน  พรอมกรอบ
การประเมิน   เกณฑในการใหคะแนน ขั้นตอนการดําเนินงาน  
ปญหาอุปสรรค ใหทุกหนวยงานรับทราบและมีความเขาใจ
ถูกตองตรงกัน   เพื่อนําไปพิจารณาทบทวนและปรับปรุง            
การปฏิบัติราชการภายในหนวยงานใหบรรลุผลตามเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่ดีที่สุดตามที่กําหนดไว
ในตัวชี้วัดของมิติตางๆ ตอไป 

     
๑.๕ เรื่อง ขอแจงการแกไขมติที่ประชุมคณะกรรมการผูบรหิารสถาบันฯ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๐   

 เรื่อง มาตรการควบคุมนกัศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๐ 
 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๐ ไดพิจารณา  
เรื่อง มาตรการควบคุมนักศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๕๐ ซึ่งที่ประชุมมีมติ  “....... ขอ ๔. การ
จัดกิจกรรมรับนองใหม ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินเดือนพฤษภาคม              
ของทุกป.....”  นั้น   
 กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี  เสนอขอแกไขมติที่ประชุมดังกลาว
จากเดิมเปน “......... ๔. การจัดกิจกรรมรับนองใหม ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาไมเกินเดือนกรกฎาคมของทุกป.....”  เนื่องจากเดือนพฤษภาคม  ยังไมไดเปดการ
เรียนการสอนสําหรับนักศึกษาใหม  ซึ่งการรับนองใหมจะเริ่มเดือนมิถุนายน  -  เดือน
กรกฎาคม หรือบางคณะอาจเสร็จสิ้นกอน   
 
 
 มติที่ประชุม    รับทราบ และเห็นชอบใหแกไขมติที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร

สถาบัน  ครั้งที่  ๓  /  ๒๕๕๐  เรื่อง  มาตรการควบคุมนักศึกษา                  
ในปการศึกษา ๒๕๕๐ เฉพาะขอ ๔  ดังนี้ 
“ ๔. การจัดกิจกรรมรับนองใหม ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาไมเกินเดือนกรกฎาคมของทุกป ” 
 
 
 

๑.๖ เรื่อง …..... / 
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๑.๖ เรื่อง ขอแจงรายงานผลการประชุม ทปอ. กบัศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต(ศอ.บต.) 
 

ดวยรองศาสตราจารยธีรมน   ไวโรจนกิจ  รองอธิการบดี  ขอรายงานผลการ
ประชุมเรื่องรับนักศึกษาโควตาพิเศษสําหรับเยาวชน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตดวยเหตุผล
ทางความมั่นคง  โดยจัดประชุมรวมระหวาง ทปอ. กับ ศอ.บต.  ที่อาคาร ๒ รัฐสภา               
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน  ๒๕๕๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดังนี้ 
๑. ผูเขาประชุมประกอบดวยผูแทนมหาวิทยาลัย  โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง          

เปนหัวหนาคณะกับผูแทน ศอ.บต. มี ผอ.ศอ.บต. เปนหัวหนาคณะ 
๒. ผลสรุปการประชุม  แบงเปน  ๔  ขอ  ดังนี้ 

๒.๑ การคัดเลือกนักศึกษาเข า เรียนในมหาวิทยาลัยตางๆ  มอบให  ศอ .บต .                       
เปนผูดําเนินการ  โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลา และมหาวิทยาลัยทักษิณ เปนผูแทน
ของ ทปอ. เขารวม  หากมหาวิทยาลัยใดตองการสงผูแทนเขารวมใหแจง ทปอ. 

๒.๒ จํานวนทุนที่รับใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยตางๆ แจงกอนลวงหนา  หากมีการ
เปลี่ยนแปลงแกไขใหแจง ทปอ. ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ 

๒.๓ ใหมหาวิทยาลัยแจงหลักเกณฑการคัดเลือกให ศอ.บต. ดําเนินการคัดเลือก                    
ถาตองการแจงเพิ่มเติมจากที่แจงแลวใหแจง ทปอ. กอนวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ 

๒.๔ จํานวนที่นั่งที่แจง  ทปอ .  ขอให เปนทุนดวยไมใชที่นั่งอยางเดียว  ทุนจะ
ประกอบดวยคาเลาเรียนและคาที่พัก  สวนคาใชสอยประจําเดือนทาง ทปอ.           
จะขอใหรัฐบาลรับผิดชอบจัดสรรงบประมาณให   

 
 ในการนี้  รองศาสตราจารยธีรมน  ไวโรจนกิจ  รองอธิการบดี  ไดแจงที่
ประชุมรับทราบเพิ่มเติมวา ศอ.บต. ขอความรวมมือสถานศึกษา  ดังนี้ 

๑. ขอใหสถานศึกษาปรับพื้นฐานการศึกษาใหกับนักศึกษาโควตาพิเศษ
เพื่อใหมีความพรอมในการศึกษาตอ 

๒. ขอใหสถานศึกษาเขาใจขนบธรรมเนียมประเพณีของมุสลิม  และใน
ระยะแรกนักศึกษาอาจไมคุนเคยกับสิ่งแวดลอมใหมๆ  ขอใหสถานศึกษา
จัดพี่ เลี้ ย งช วย เหลือดู แล  รวมทั้ งสั ง เกตพฤติกรรมโดยทั่ วๆ  ไป                     
ของนักศึกษาใหเปนไปดวยความสงบเรียบรอย 

 

มต ิ …..... / 



-  ๘ - 

 มติที่ประชุม     ๑.  รับทราบ 
  ๒.  มอบทุกคณะ  และงานกิจการนักศึกษา  ชวยเหลือดูแลและ

สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาให เปนไปดวยความสงบ
เรียบรอยตอไปดวย 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ-
ผูบริหารสถาบันฯ  ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๐   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๐ 

 
 มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม  โดยมีขอแกไข ดังนี้ 
  ๑. หนาที่ ๑  ขอ ๑๘. ผูชวยศาสตราจารยกิติพงค  มะโน  แกไขจาก  
   “ กรรมการที่มาประชุม”  เปน  “ กรรมการที่ไมมาประชุม  
   (เนื่องจากติดภารกิจ) ” 
  ๒.  หนาที่ ๒  ขอเพิ่มผูเขารวมประชุม ๑ ทาน คือ อาจารยสมประสงค 

รุงเรือง   ผูชวยอธิการบดี 
 

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
 
 
๓.๑ เรื่อง ขอเสนอพิจารณาคําขอขยายเวลาการศึกษาของนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

             กรณีขอขยายเวลาการศึกษาเกิน ๔ ภาคการศึกษา 
 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  ครั้ งที่  ๓  /  ๒๕๕๐                     
ไดพิจารณาคําขอขยายเวลาการศึกษา ครั้งที่ ๕  ของนายสุรวุฒิ   กิจสัมพันธ รหัสประจําตัว 
๔๓๐๖๕๙๐๑  นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส-
ประยุกต  คณะวิทยาศาสตร   ในภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๐    

ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  นําเรื่องกลับไปพิจารณา
ทบทวน  โดยตรวจสอบขอมูลทั้งหมดและใหมีหลักฐานครบถวนถูกตองตามที่กําหนดไว
ในระเบียบสถาบันฯ วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๑  และใหถอนเรื่องถาไมมีหลักฐานดังกลาว นั้น 

ในการนี ้…..... / 
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ในการนี้  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และให
นักศึกษาเขาชี้แจงขอมูลเพ่ิมเติมเรียบรอยแลว ปรากฏวายังมิไดสงบทความฉบับสุดทายตาม
เกณฑที่ระบุไวในหลักสูตร   

 
มติที่ประชุม    ไม เห็นชอบคํ าขอขยาย เ วลาก ารศึ กษาของนายสุ ร วุฒิ                    

กิจสัมพันธ  เนื่องจากคุณสมบัติไมเปนไปตามระเบียบสถาบันฯ 
วาดวย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย            
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๑  ขอ ๘.๒ (๑)   

 
๓.๒ เรื่อง ขอเสนอพิจารณาการเบิก – จายคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับเจาหนาที่

เปด - ปดอาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 

ตามที่คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ไดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๐ พิจารณาเรื่อง ผูรับผิดชอบในการจายคาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของบุคลากรที่ทําหนาที่เปด – ปดอาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                
ซึ่งที่ประชุมมีมติ  มอบรองศาสตราจารยธีรมน  ไวโรจนกิจ  รองอธิการบดี ตรวจสอบ            
การเบิก  – จ าย  กับกองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  กอนวาปจจุบันหนวยงานใด                         
เปนผูรับผิดชอบ นั้น 

ในการนี้  กองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี  ไดมีหนังสือชี้แจงวา              
ไดตรวจสอบเรื่องดังกลาวเรียบรอยแลว คือ หนวยงานผูขอใชอาคารเปนผูเบิก – จาย                
คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับเจาหนาที่เปด – ปดอาคารตามที่มีการใชจริง      

จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  เพื่อโปรดพิจารณา
ผูรับผิดชอบในการเบิก – จายคาลวงเวลาสําหรับเจาหนาที่เปด – ปดอาคารเรียนรวม  อาคาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

 
 มติที่ประชุม    เห็นชอบใหหนวยงานผูขอใชอาคารเรียนรวม  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  เปนผูเบิก – จายคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
เจาหนาที่ที่เปด – ปดอาคารตามที่มีการใชจริง 

 
 

ระเบียบ …..... / 
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ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑  เรื่อง   ขอความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร 
 

ดวยสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร  เสนอขอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประจําสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร  ในการนี้  ไดดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับ
สถาบันฯ วาดวย คณะกรรมการประจําสํานัก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ เรียบรอยแลว   

จึงเสนอขอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ประจําสํานักวิ จัยและบริการ
คอมพิวเตอร   จํานวน  ๓  ราย   ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 
๑.  อาจารย ดร.ปกรณ   วัฒนจตุรพร ระดับ ๖ สังกัดภาควิชาวิศวกรรม- 
   คอมพิวเตอร  คณะวิศวกรรมศาสตร 
๒. ผูชวยศาสตราจารยอัครินทร  คุณกิตติ ระดับ ๘ สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. อาจารยวีระชัย   ตันยะสทิธิ์ ระดับ ๗ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร 
   และวิทยาการคอมพิวเตอร   
   คณะวิทยาศาสตร 
โดยขอแตงตั้ง ตั้งแตวันที่ถัดจากวันที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ  และกองการเจาหนาที่ไดตรวจสอบแลว    
 
 มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบ  และใหนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 
 
๔.๒   เรื่อง   ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
 

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และบัณฑิตวิทยาลัย  
เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร  ดังนี้  

๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐)  
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการอุตสาหกรรม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 
 

๔. หลักสูตร …..... / 
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๔. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต  
 (หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐) 
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรไดดําเนินการเรียบรอยแลว ปรากฎวา

หลักสูตรดังกลาวมีเนื้อหาและโครงสรางเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการที่กําหนด
ไว  เห็นสมควรอนุมัติใหใชหลักสูตรดังกลาวเพื่อการเรียนการสอนได กองบริการการศึกษา
ไดตรวจสอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตวิทยาลัยไดตรวจสอบหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาเรียบรอยแลว  
        
 มติที่ประชุม    ๑.  ใหความเห็นชอบ  และใหนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 
 ๒.  มอบอาจารยพงศทิพย  อินทรแกว  ประธานสภาคณาจารย              

ประสานกับรองศาสตราจารย ดร.รัตติกร  วรากูลศิริพันธุ                   
รองอธิการบดี   ในการสรุปรวบรวมขอแนะนําของสภาสถาบันฯ 
เกี่ยวกับเรื่อง หลักสูตร  เพื่อใหคณะนําไปเปนแนวทาง                       
ในการดําเนินการจัดทําหลักสูตรตอไป 

 
๔.๓   เรื่อง   ขอความเห็นชอบปรับปรงุแกไขหลักสูตร 
 

ดวยคณะวิทยาศาสตร   เสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๓๙)  กรณีไมกระทบกระเทือนโครงสราง           
โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแกไข เนื่องจากขอเปดวิชาเลือกเพิ่มใหกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท  สาขาวิชาเคมี  คือ 

 
-  รหัสวิชา  ๐๕๑๒๗๒๒๔    วัสดุเพียโซอิเล็กทริกและเฟอรโรอิเล็กทริก ๓ (๓-๐-๖) 
  PIEZOELECTRIC AND FERROELECTRIC MATERIALS   
 
ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุม        
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๔๙  เรียบรอยแลว   
               
 มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 
 
 

๔.๔ เร่ือง …..... / 



-  ๑๒ - 

๔.๔ เรื่อง  ขอความเห็นชอบวางขอบังคับสถาบันฯ 
  

ดวยสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  เสนอขอความเห็นชอบวางขอบังคับ
สถาบันฯ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ........ 

เหตุผลในการขอแกไข คือ เพื่อปรับปรุงขอบังคับสถาบันฯ วาดวย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙  ดังนี้ 

๑. กําหนดหลักเกณฑในการใหคาระดับคะแนน I   
๒. กําหนดใหนํารายวิชาที่ไดรับคาระดับคะแนน  F มาคิดคาระดับคะแนน

เฉลี่ยและคะแนนเฉลี่ยสะสมในแตละภาคการศึกษา  แตเมื่อนักศึกษา
สําเร็จการศึกษาตามเกณฑแลว  ใหสํานักทะเบียนและประมวลผลคํานวณ
คาระดับคะแนนเฉลี่ย และคะแนนเฉลี่ยสะสมใหม  โดยไมตองนําคาระดับ
คะแนน F มาคํานวณ  และไมตองระบุรายวิชาที่ไดรับคาระดับคะแนน F  
ในใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ   

 
 มติที่ประชุม    มอบทุกคณะนํากลับไปพิจารณาทบทวนหาขอมูลเพิ่มเติม  และ            

นําขอสรุปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณา
ในครั้งตอไป 

 
๔.๕ เรื่อง  ขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ 
  

ดวยสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  เสนอขอความเห็นชอบวางระเบียบ
สถาบันฯ  จํานวน  ๒  ระเบียบ  ดังนี้ 

๑.  ระเบียบสถาบันฯ วาดวย  การจายเงินรายไดเปนคาใชจายที่จําเปนในการ
ดําเนินงานที่ยังไมมีระเบียบรองรับ พ.ศ. ......... 

เพื่อใหการเบิกจายเงินรายไดเปนคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินงานที่ยังไมมี
ระเบียบรองรับ ไดแก คาใชจายในการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งไทยและสากล 
และคาใชจายเพื่อการสังคม รวมทั้งคาใชจายอื่นใดที่สถาบันฯ เห็นวามีความจําเปนตอง
เบิกจาย ใหเปนไปดวยความเรียบรอยเหมาะสม 

๒.  ระเบียบสถาบันฯ วาดวย  โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พ.ศ. ....... 
 

 

มต ิ …..... / 



-  ๑๓ - 

 มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 
 

๔.๖ เรื่อง  ขอความเห็นชอบวางประกาศสถาบันฯ 
  

ดวยสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  เสนอขอความเห็นชอบวางประกาศ
สถาบันฯ  จํานวน  ๒  ฉบับ    ดังนี้ 

 
๑.  ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายการและอัตราคาใชจายที่จําเปนในการ

ดําเนินงาน รวมท้ังเอกสารที่ใชในการเบิกจาย 
 

 ๒.  ประกาศสถาบันฯ เรื่อง อัตราคาบํารุงหองประชุมชั้น ๗ อาคารกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร  (ฉบับที่ ๒)  

๑.  เพื่อขอกําหนดอัตราคาบริการลานเอนกประสงค  เนื่องจากเดิมไมไดกําหนดไว  
๒.  เพื่อขอปรับอัตราคาตอบแทนนอกเวลาราชการ ใหสอดคลองกับระเบียบ

กระทรวงการคลัง วาดวย การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ 

 
 มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 
 
๔.๗  เรื่อง  ขอความเห็นชอบคําขอคนืสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  
 ดวยสํานักทะเบียนและประมวลผล   ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ   เพื่อโปรดพิจารณาคํารองขอคืนสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี            
ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๙ ของนายเอกชัย  ฤกษฉวี  รหัสประจําตัว 
๔๖๐๓๕๐๗๕  สาขาวิชาสถาปตยกรรม  ภาควิชาครุศาสตรสถาปตยกรรม  คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม  ตามที่สํานักทะเบียนและประมวลผลไดมีประกาศใหพนสภาพนักศึกษา 
กรณีไมลงทะเบียนเรียนภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปดภาคการศึกษา โดยมิไดแจงสาเหตุ         
ใหทราบ  ซึ่งการดําเนินการเปนไปตามขอบังคับสถาบันฯ วาดวย การศึกษาระดับ           
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๓๖ (๓๖.๖.๙) 

เหตุผลในการขอคืนสภาพนักศึกษา โดยสรุปคือ  นักศึกษาประสบปญหา
ทางดานการเงิน  เนื่องจากบิดาปวย ไมสามารถทํางานได   จึงมีความจําเปนตองเดินทางไป

    ทํางาน …..... / 



-  ๑๔ - 

ทํางานที่จังหวัดสุราษฎรธานี  ตั้งแตเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ๒๕๔๙  เพื่อชวยเหลือ                       
คารักษาพยาบาลของบิดา  และเก็บเปนคาการศึกษาเลาเรียนของตนเอง  โดยนักศึกษา            
ไดขอลาพักการศึกษาไวเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๔๘  เทานั้น  และนักศึกษาแจงวา
ในภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๔๙  ไดสงปริญญานิพนธแลว เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๐  
เหลือเพียงรอการสอบปริญญานิพนธในชวงเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ เทานั้น    
 

มติที่ประชุม    ๑. ใหความเห็นชอบใหนักศกึษาดําเนินการขอลาพักการศึกษายอนหลัง           
และลงทะเบียนเรียนตอในภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๐   

 ๒. ใหนําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณาตอไป 
 

๔.๘ เรื่อง  ขอเสนอพิจารณาปญหาการเรียนในภาคฤดูรอน 
 

ดวยสํานักทะเบียนและประมวลผล  ขอเสนอพิจารณาปญหาในการจัดการเรียน              
ในภาคฤดูรอน   ดังนี้ 

๑. เรื่อง  การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคฤดูรอน   
๒. เรื่อง  การชําระเงินฝกงานภาคฤดูรอนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร  
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตร    
๓. เรื่อง  การกําหนดเงื่อนไขในการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน 

 
มติที่ประชุม    ๑.   ใหยกเลิกการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาในการลงทะเบียน

เรียนประจําภาคเรียนฤดูรอน  เฉพาะกรณีรายวิชาที่ไมมีหนวยกิต               
และใหรวมถึงการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย
ของนักศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๕๐ ตอไปดวย 

๒.  ใหยกเวนการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการลงทะเบียนวิชาฝกงาน
ประจําภาคเรียนฤดูรอน  เฉพาะกรณีรายวิชาที่ไมมีหนวยกิต 

 ๓.  ไมใหมีการกําหนดเงื่อนไขในการลงทะเบียนเรียนประจําภาคเรียน          
ฤดูรอน   และมอบสํานักทะเบียนและประมวลผล  จัดทําเปน
ประกาศสถาบันฯ เวียนแจงใหทุกคณะรับทราบเพื่อถือปฏิบัติตอไป 

๔. มอบ …..... / 



-  ๑๕ - 

 ๔. มอบสํานักทะเบียนและประมวลผล  ดําเนินการแกไขระเบียบ
สถาบันฯ  ในสวนที่ เกี่ยวของกับการจัดเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาในภาคเรียนฤดูรอน ตามมติขอ ๑ และ ๒ ดังกลาว 

 
๔.๙ เรื่อง  ขอความเห็นชอบการจัดโครงสรางองคกรการแบงสวนราชการภายใน 

  วิทยาเขตชุมพร  เพื่อขอจดัตั้งสํานักงานบริหาร กลุมวิชา ศูนย และหนวยวิสาหกิจ 
  
 ดวยกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี  ไดดําเนินการจัดทําโครงสรางองคกร
การแบงสวนราชการภายในวิทยาเขตชุมพรข้ึนใหม  โดยพิจารณาดําเนินการตามแบบ
โครงสรางที่ถูกตอง  และภายใตนโยบายที่จะใหวิทยาเขตชุมพร มีการบริหารท่ีแยกเปน
อิสระจากสวนกลางแตอยูภายใตกํากับ ดูแลและนโยบายของสวนกลางเรียบรอยแลว นั้น 

 จึงเสนอขอความเห็นชอบโครงสรางองคกรการแบงสวนราชการภายใน        
วิทยาเขตชุมพร  เพื่อขอจัดตั้งสํานักงานบริหาร กลุมวิชา ศูนย และหนวยวิสาหกิจ      
             

มติที่ประชุม    ๑.  ใหความเห็นชอบ  โดยมีขอแกไข ดังนี้ 
 ๑.๑   เปลี่ยนชื่อ “ ศูนยคอมพิวเตอร ” เปน  
  “ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ” 
 ๑.๒  ใหกําหนดสถานะของหนวยงาน ดังนี้ 
  - วิทยาเขตเปนหนวยงานเทียบเทาคณะ  
  - กลุมวชิาเปนหนวยงานเทียบเทาภาควิชา   
 - สํานักงานบริหาร  ศูนย หนวยวิสาหกิจ เปนหนวยงาน

เทียบเทากอง 
๒.  นําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 

 
๔.๑๐ เรื่อง  ขอความเห็นชอบการจัดตั้งสํานักงานสภาคณาจารย  และขอความเหน็ชอบ  

การปรับโครงสรางหนวยงาน  กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี
  
 ดวยกองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบรหิาร
สถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 
 

๑. ขอความ …..... / 



-  ๑๖ -  

๑. ขอความเห็นชอบการจัดตั้งสํานักงานสภาคณาจารย 
 เพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการงานสภาคณาจารยใหเปนองคกร

อิสระที่สามารถใหคําปรึกษากับผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. ขอความเห็นชอบปรับโครงสรางหนวยงาน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
เพื่อใหการดําเนินการของกองกลางเปนไปดวยความเหมาะสม คลองตัว

ในการบริหาร และตรงตามสายงานที่ปฏิบัติในปจจุบัน   จึงเสนอขอปรับปรุงโครงสราง        
สวนงานในสังกัด  ดังนี้ 

๑. งานประชาสัมพันธ   ไดจัดตั้งเปนสํานักงานสารนิเทศและ
ประชาสัมพันธเรียบรอยแลว 

๒. งานโรงพิมพ  ใหยายไปสงักัดสํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ 
๓. งานสภาคณาจารย  ขอจัดตั้งเปนสํานักงานสภาคณาจารย 

ดังนั้น กองกลาง สํานักงานอธิการบดี จึงมีงานที่รับผิดชอบแบงออกเปน ๓ งาน คือ 

๑. งานสารบรรณ 

๒. งานประชุมและพิธีการ 

๓. งานเลขานุการผูบริหาร 
             

มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 
 

๔.๑๑   เรื่อง   ขอความเหน็ชอบกระบวนการเสนอโครงการหลักสูตรใหม  
    และการจดัตั้งหนวยงานใหม  เพื่อบรรจุไวในแผนพัฒนาสถาบันฯ 

  
ดวยกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี  เสนอขอความเห็นชอบกระบวนการ

เสนอโครงการหลักสูตรใหม และการจัดตั้งหนวยงานใหม  เพื่อบรรจุไวในแผนพัฒนา
สถาบันฯ  เพื่อใหการดําเนินการ ในเรื่องดังกลาวเปนไปอยางคลองตัวและรวดเร็ว   สามารถ
ตอบสนองความตองการและทันตอความประสงคของหนวยงานเจาของโครงการ  ตลอดจน
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไดอยางทันทวงที   
             

มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบ   
 

๔.๑๒ เร่ือง …..... / 



-  ๑๗ - 

๔.๑๒   เรื่อง   ขอเสนอพจิารณาการลงทะเบียนนักศึกษากองทุนเงินใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
  

ดวยกองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี  ขอเสนอพิจารณาเรื่องการกูยืม
เงินจากกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของนักศึกษาสถาบันฯ  ประจําปการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๐  ดังนี้ 

๑. เรื่อง การยกเวนคาใชจายการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษากองทุนฯ 

๒. เรื่อง  ใหนักศึกษากองทุนฯ ชําระเฉพาะคาหนวยกิต และคาประกันอุบัติเหตุ 
๓. เรื่อง กองกิจการนักศึกษา  สงรายละเอียดการกูยืมเงินปการศึกษา ๒๕๕๐ 

ใหสํานักทะเบียนและประมวลผลกอนการลงทะเบียน 

๔. เรื่อง นักศึกษาที่ไมสามารถทําสัญญาชวงเวลาปดเทอมได  หากไมมีเงิน
ชําระคาใชจายการลงทะเบียน และเปนนักศึกษา กยศ. ใหทําเรื่อง               
ขอผอนผันกับสํานักทะเบียนและประมวลผล โดยรับรองการเปน
นักศึกษา กยศ.จากคณะ 

             
มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบดําเนินการ  ดังนี้ 

๑. นักศึกษาชั้นปที่  ๑   ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๐  ใหชําระ
คาใชจายในการลงทะเบียนเรียนทั้งหมด โดยระบบเหมาจาย 

 ๒. นักศึกษาชั้นปที่ ๒, ๓, ๔  ตามโครงการกองทุนใหกูยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.)  ทุกคณะเห็นชอบใหผอนผันการชําระเงินได
จนกวาจะไดรับเงินกูยืมจาก กยศ.  โดยใหกองกิจการนักศึกษา  
สํานักงานอธิการบดี  รวบรวมรายชื่อนักศึกษา กยศ.  แลวแจง
สํานักทะเบียนและประมวลผลโดยเร็ว  กอนเปดภาคการศึกษา  
ทั้งนี้  คณะไมตองยืนยันรายชื่อนักศึกษาดังกลาว 

 
๔.๑๓   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณาการเรียนการสอนระหวางการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก

ฤดูรอน ครั้งที่ ๒๔   ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๐  
  

ตามที่ประเทศไทยไดรับเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก              
ฤดูรอน ครั้งที่ ๒๔  ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๐  ระหวางวันที่ ๘ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐  

นั้น  สํานักงานบริหารการจัดการแขงขันฯ  ขอความกรุณามหาวิทยาลัย / สถาบัน ดังนี้ 

๑. พิจารณา …..... / 



-  ๑๘ - 

๑.  พิจารณาประกาศหยุดการเรียนการสอนระหวางวันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม 

๒๕๕๐ เปนพิธีเปดการแขงขัน  และ  ๑๗ – ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๐ เปนพิธีปดการแขงขัน 

๒.  ในกรณีที่เห็นควรใหนิสิตนักศึกษา มีโอกาสเขามีสวนรวมในการจัดการ
แขงขันกีฬาไดมากขึ้น  ขอใหพิจารณาประกาศใหระหวางวันที่ ๗ – ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๐ 

เปนวันหยุด 

๓.  หากไมสามารถประกาศเปนวันหยุดได ขออนุญาตใหนิสิต นักศึกษา                
ทั้งที่เปนอาสาสมัคร และนักกีฬาเขามาปฏิบัติหนาที่ได โดยไมถือเปนการขาดเรียน 
             

มติที่ประชุม    ๑.  ไมเห็นชอบใหหยุดการเรียนการสอน  เพื่อมิใหมีผลกระทบตอ
ระยะเวลาการเรียนของนักศึกษาโดยรวม 

 ๒.  อนุญาตใหนักศึกษาที่เปนนักกีฬา หรืออาสาสมัครเขารวม
กิจกรรมในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยในระหวางวันที่               
๗ – ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๐ ได  โดยไมถือวาเปนการขาดเรียน  
โดยใหกองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี  รวบรวม
รายชื่อนักศึกษาและจัดทําเปนคําสั่งสถาบันฯ แลวเวียนแจง
อาจารยประจําวิชาเพื่อทราบตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕    เรื่องอื่นๆ 
 

๕.๑  เรื่อง   ขอเรียนเชญิรวมงานพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางหนวยงาน 
เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตลาดกระบัง 

 
ตามที่ผูบริหารหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตลาดกระบัง  ไดมีปฏิญญา

รวมกันโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาพื้นที่ ชุมชน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภายใน         
เขตลาดกระบังใหมีความเจริญกาวหนา   และไดกําหนดใหมีการพบปะสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันเปนประจําทุกเดือน  โดยหมุนเวียนการเปนเจาภาพกัน  นั้น 

ในการนี้  อธิการบดี  แจงที่ประชุมทราบวา  สถาบันฯ ไดรับเปนเจาภาพ             
ในการจัดงานพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนภายในเขตลาดกระบัง  ในพุธที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.   

ณ  สวน …..... / 



-  ๑๙ - 

ณ  สวนลีลาวดี  ขางตึกสํานักงานอธิการบดี  สจล.   จึงขอเรียนเชิญคณะผูบริหารรวมงาน
และเสนอขอคิดเห็นหรือแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เขตลาดกระบังไดตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกลาว 

 
 มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
๕.๒   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณาการหยดุการเรียนการสอนในระหวางการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย 
 

ดวยผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดา  เจริญพรพาณิชย  ผูชวยอธิการบดี  ขอเสนอ           
ที่ประชุมพิจารณาหยุดการเรียนการสอนในระหวางการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย                       
ณ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อใหนักศึกษาไดเขารวมการแขงขัน  
และเขารวมการเชียรกีฬาเพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกนักกีฬาตอไป 

 
มติที่ประชุม    ๑. ไมเห็นชอบใหหยุดการเรียนการสอน  เพื่อมิใหมีผลกระทบกับ

ระยะเวลาเรียนของนักศึกษาโดยรวม 
 ๒.  มอบผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดา  เจริญพรพาณิชย   
   ผูชวยอธิการบดี  รวบรวมรายชื่อนักกีฬาและนักศึกษาชวยงาน

กิจกรรมในการแขงขันกีฬาจัดทําเปนคําสั่งสถาบันฯ เวียนแจงให
อาจารยผูสอนทราบ  เพื่อใหนักศึกษาเขารวมการแขงขันกีฬาได  
โดยไมถือวาเปนการขาดเรียน  โดยที่ประชุมมีขอเสนอแนะวา  
ควรจัดใหมีการสอนเสริมใหกับนักศึกษาที่เปนนักกีฬา  หรือผูที่
เขารวมกิจกรรมในการแขงขันกีฬาเปนกรณีพิเศษ 

  
๕.๓   เรื่อง   มาตรการรักษาความปลอดภัย 
 

ดวยอธิการบดีแจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดําเนินการรักษาความปลอดภัย
ภายในสถาบันฯ  โดยสรุป คือ   

๑. ใหมีการตั้งดานทางเขา – ออกทุกจุดภายในสถาบันฯ  ซึ่งจะมีการตรวจคน
รถทุกคันที่ไมติดสติกเกอรของสถาบันฯ อยางเขมงวด โดยจะเริ่มตั้งแต
วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๐   ทั้งนี้ ใหบุคลากรของสถาบันฯ ติดตอ

ขอรับ …..... / 
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