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ครั้งที่  ๕ / ๒๕๕๐ 
วันพุธท่ี  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  เวลา   ๑๐.๓๐  น. 

ณ หองประชุม ๖๐๖  ชั้น  ๖  อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

----------------------------------------------- 
 
กรรมการทีม่าประชุม 
 
๑. รศ.ดร.กิตติ   ตีรเศรษฐ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. รศ.เกรียงศักดิ์   สุวรรณโพธิ์ศรี รองอธิการบดี กรรมการ 
๓. รศ.ทวี   เทศเจริญ รองอธิการบดี กรรมการ 
๔. รศ.ดร.เสนห   เอกะวิภาต รองอธิการบดี กรรมการ 
๕. รศ.ดร.รัตติกร   วรากูลศริพัินธุ รองอธิการบดี กรรมการ 
๖. รศ.ร.อ. ดร.วีระเชษฐ   ขนัเงิน รองอธิการบดี กรรมการ 
๗. รศ.ศิริวัฒน  โพธิเวชกุล รองอธิการบดี กรรมการ 
๘. รศ.ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน รองอธิการบดี กรรมการ 
๙. รศ.พรชัย   บญุชัยวัฒนา 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.บุญวฒัน  อัตช ู คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๑๕. รศ.ดร.อิทธพิล   แจงชัด แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
๑๖. รศ.ดร.มนัส   สังวรศิลป ผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร กรรมการ                     
๑๗. อ.พงษเกียรติ  เชษฐพิทักษสกุล แทนผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
๑๘. อ.ธนา  หงษสุวรรณ แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
๑๙. นางวิภาพร   อินทรสุวรรณ ผูอํานวยการกองกลาง เลขานุการ 
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กรรมการที่ไมมาประชมุ  ( เนื่องจากติดภารกิจ )    
๑. รศ.ดร.ธีรวัฒน   มงคลอัศวรัตน คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
๑. รศ.ดร.ระติพร   หาเรือนกิจ รักษาการคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๒. ผศ.พิชิต   กติตินนท ผูชวยอธิการบดี 
๓. ผศ.รุงตะวัน   พนากุลชัยวิทย ผูชวยอธิการบดี 
๔. รศ.ดร.อภินันท  ธนชยานนท ผูชวยอธิการบดี 
๕. อ.สมประสงค   รุงเรือง ผูชวยอธิการบดี 
๖. ผศ. ดร.จินดา   เจริญพรพาณิชย ผูชวยอธิการบดี 
๗. ผศ.วิศรุต   ศรีรัตนะ ผูชวยอธิการบดี 
๘. อ.พงศทิพย   อินทรแกว ประธานสภาคณาจารย 
๙. นางวรนี   อมรลักษณานนท หัวหนาสํานักงานอธิการบดี 

๑๐. นางรวมพร   อินทรประสงค ประธานชมรมขาราชการและลูกจางประจํา 
 
เจาหนาที่งานประชุม 
๑. นางสาวพิมพลออ  กรพิพัฒน 
๒. นางสาววรงคพร   บญุยมัย 
๓. นายศักดิ์ชาย   พุทธกอม 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐  น. 
 

ประธานกลาวเปดประชุม  และที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องตางๆ ตามวาระ           
การประชุม  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องแจงเพื่อทราบ 

 
๑.๑ เรื่อง การแตงตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ

ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

ตามที่ …..... / 
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ตามที่นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ไดดํารงตําแหนงครบวาระแลวเมื่อวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐  และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงและนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเรียบรอยแลว  นั้น 

ในการนี้  ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นายกสภาสถาบันและ
กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิของสถาบันฯ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี รวม  ๖  
ทาน  ดังนี้ 

๑. พลเอกสุรยุทธ   จุลานนท นายกสภาสถาบัน 
๒.   นายถวิล   อินทรักษา กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ 
๓.   นายปลิว   ตรีวิศวเวทย กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ 
๔.   นายสิทธิชัย   โภไคยอุดม กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ 
๕.   นายสุจินต   จินายน กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ 
๖.   นายอนนต   สิริแสงทักษิณ กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ 
 
ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๐  เปนตนไป 

 
 มติที่ประชุม    รับทราบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อทราบตอไป 

 
๑.๒  เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ ๒๕๔๙  และในชวงปงบประมาณ   

        ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙ ตามแผนกลยทุธสถาบันฯ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) 
 

กองแผนงาน   สํานักงานอธิการบดี   ขอรายงานผลการดํา เนินงาน 
ปงบประมาณ ๒๕๔๙  และในชวงปงบประมาณ  ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙ ตามแผนกลยุทธ
สถาบันฯ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙)  โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ในการจัดแผนกลยุทธฉบับตอไป สถาบันฯ ควรจะกําหนด Positioning 
และ Flagship ของสถาบันฯ ในแตละดานใหชัดเจน 

๒. ในการจัดทําแผนแมบท ๑๐ แผน จะตองมีความสัมพันธสอดคลองซึ่งกัน
และกัน เพื่อจะไดเกิดการบูรณาการรวมกัน  และนําไปสูการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

๓. ในดานการผลิตบัณฑิต  สถาบันฯ ควรวางแผนผลิตบัณฑิต  โดยการเพิ่ม
ผลผลิตในสาขาวิชาที่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน และตองมีการทบทวน

ปรับปรุง …..... / 
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ปรับปรุง  หลักสูตรที่ผลิตในปจจุบัน  ใหทันสมัยมีคุณภาพ ศักยภาพ และตรงตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

๔. ในดานวิจัย  สถาบันฯ ควรกําหนดกรอบนโยบายหรือแผนงานระยะยาว  
เพื่อกําหนดทิศทางของการวิจัย  โดยมุงเนนงานวิจัยเพื่อชวยแกปญหาสังคม ประเทศ และ
นําไปสูเชิงพาณิชยเพ่ิมขึ้น  และควรมีหนวยงานที่รองรับการนําผลงานวิจัยไปจดสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร 

๕.  ในดานบริการวิชาการ   สถาบันฯ ควรมีการปรับปรุงกลไกในการ
ใหบริการวิชาการแกสังคมที่ไมซ้ําซอน  เพื่อตอบสนองกลุมเปาหมายที่ใหบริการอยาง
เดนชัด  และควรพัฒนารูปแบบการใหบริการที่หลากหลายวิธีการ เชน การฝกอบรม การ
ผานสื่อประเภทตางๆ 
 

มติที่ประชุม    ๑. รับทราบ และมอบกองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  จัดทํา
ขอมูลยอนหลัง อยางละเอียดลงถึงระดับภาควิชาทุกคณะ   โดย
ขอมูลทางดานการจัดการศึกษาใหประสานกับสํานักทะเบียน
และประมวลผล    เชน  ขอมูลของอาจารยที่ดูแลนักศึกษา 
ระยะเวลาในการศึกษาของนักศึกษาเปนรายบุคคล เปนตน  
และจัดสงขอมูลใหทุกคณะเพื่อนําไปพิจารณาทบทวนแกไข 
ปรับปรุง หรือวางแผนในการดําเนินงานตอไป 

๒.   นําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อทราบ 
 
๑.๓  เรื่อง  รายงานประสิทธิภาพการเบิกจายคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง  
                  เงินงบประมาณแผนดินปงบประมาณ ๒๕๕๐ (ไตรมาสที่ ๒) 
 

กองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  ขอรายงานประสิทธิภาพการเบิกจาย           
คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง เงินงบประมาณแผนดินปงบประมาณ ๒๕๕๐ (ไตรมาส
ที่ ๒)  ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐ 
 ผูอํานวยการกองแผนงาน  รายงานที่ประชุมทราบวา โดยสรุปแลว  ผลการ
ดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินเปนไปดวยความลาชา   ซึ่งอาจเปนผล                   
สืบเนื่องมาจาก ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   สถาบันฯ ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณ

แผนดิน …..... / 
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แผนดินลาชา  โดยไดรับเงินงบประมาณเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๐  จึงขอใหทุกหนวยงาน           
ที่ไดรับงบลงทุนเรงพิจารณาการลงนามในสัญญาการจางงานใหแลวเสร็จโดยเร็ว  เนื่องจาก
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  มีมติ ใหทุกหนวยงานลงนามในสัญญาการจางงานใหแลวเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ ๓ (มิถุนายน ๒๕๕๐)  และที่ประชุมคณะกรรมการเรงรัดการใชจายเงิน 
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑ มีมติใหทุกหนวยงานลงนามในสัญญาจางงานใหแลวเสร็จภายใน
เดือนเมษายน ๒๕๕๐  ประกอบกับประสิทธิภาพการเบิกจายคาครุภัณฑ คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง งบผูกพันและเงินกันเหลื่อมป  เปนตัวชี้วัด เรื่อง รอยละการเบิกจายงบลงทุน   
ซึ่งรัฐบาลไดกําหนดเปาหมายไว รอยละ ๗๓ 
 
 มติที่ประชุม   ๑. รับทราบ  และใหทุกหนวยงานเรงรัดการเบิกจายงบลงทุน             

เงินงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ใหเปนไป
ตามแผนการเบิกจายโดยเร็ว 

๒. มอบกองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี ทําหนังสือเวียนแจง
ประมาณการเงินงบประมาณแผนดิน  ปงบประมาณ  พ.ศ . 
๒๕๕๑ ใหทุกคณะรับทราบในเบื้องตน  เพื่อวางแผนการ
ดํ า เนินงานไวล วงหน า   และเมื่ อได รับ เงินประจํ างวด 
ปงบประมาณ  พ.ศ .๒๕๕๑ จากสํานักงบประมาณแลวให
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางทันที 

๓. มอบกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี  ใสเหตุผลการไดรับเงิน
งบประมาณแผนดิน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐ ลาชากวากําหนด  
จึงเปนผลสืบเนื่องใหการเบิกจายเงินงบประมาณในไตรมาส             
ที่ ๒  ไมเปนไปตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว 

๔. นําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อทราบ 
 
๑.๔  เรือ่ง  ขอความรวมมือปองกันการเกิดเหตุสังหารหมูในสถาบันอุดมศึกษา 
 

สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ . )   มีหนั งสือแจ งว า            
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการไดมีบัญชาใหสถานศึกษาทุกแหงใหความรวมมือ
ในการปองกันการเกิดเหตุสังหารหมูในสถาบันอุดมศึกษา  เนื่องจากไดมีเหตุการณที่                 

นายโชซุงฮุย …..... / 
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นายโชซุงฮุย นักศึกษามหาวิทยาลัยเวอรจิเนียเทค  รัฐเวอรจิเนีย  สหรัฐอเมริกา  ใชปน
สังหารอาจารย และเพื่อนนักศึกษาเสียชีวิตรวม ๓๓ ศพ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๐  ดังนี้ 

๑. ใหความเอาใจใสนิสิตนักศึกษาทุกคนเปนพิเศษ  หากพบวานิสิตนักศึกษา
ทานใดมีอาการซึมเศรา เก็บตัวเงียบ เครียด หมกมุนกับความรุนแรง หรือ
มีปญหากดดันตางๆ  ใหรีบดําเนินการแกไขดวยการใหพบอาจารย                 
ที่ปรึกษา นักจิตวิทยา จิตแพทย รวมทั้งหามาตรการเพื่อหาทางออกหรือ
บรรเทาปญหากดดันตางๆ 

๒. ให ร ะมั ดระวั งก าร เข า  – ออก   และการพกพาอาวุ ธ เ ข าม า ใน
สถาบันอุดมศึกษาอยางเขมงวด 

๓. ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนการดํา เนินงานของหนวยงาน                   
ใหคําปรึกษาแนะแนวการศึกษา และชีวิตของนิสิตนักศึกษาอยางจริงจัง
และตอเนื่อง 

 
 มติที่ประชุม    ๑.   รับทราบ  

๒. มอบรองศาสตราจารยทวี  เทศเจริญ  รองอธิการบดี  จัดประชุม
เพื่อปรึกษาหารือรวมกับรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาทุกคณะ 
ในการรวมมือกันปองกันเหตุการณอันไมพึงประสงคดังกลาว 

 ๓. มอบคณบดีทุกคณะแจงในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
เพื่อแจงใหอาจารยที่ปรึกษาทุกทานไดชวยกันดูแล และให
คําปรึกษาแนะแนวการศึกษาและชีวิตใหกับนักศึกษาอยาง
จริงจังและตอเนื่อง 

 
๑.๕  เรื่อง  การทําความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทย 
                  กบัสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 
 

สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ . )   มีหนั งสือแจ งให
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการดําเนินการโครงการความตกลงรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ  โดยเฉพาะเรื่องการจัดการเรียนการสอนรวมกันโดยให
ศึกษาขอกฎหมายและหลักเกณฑที่เกี่ยวของใหชัดเจน  เพราะหากดําเนินการโดยขัดตอ         

ขอกฎหมาย …..... / 
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ขอกฎหมาย  นอกจากจะกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันอุดมศึกษาภายใตพันธะขอตกลง
แลวยังสงผลกระทบตอผูบริโภค  (นักศึกษา)  ดวย  เนื่องจากปริญญาจากสถาบันอุดมศึกษา
ตางประเทศที่ไดรับจากการดําเนินการโดยขัดตอขอกฎหมายและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ            
จะเปนปริญญาจากการดําเนินการจัดการศึกษาที่ไมถูกตองตามกฎหมาย  ดังนั้น  ผูไดรับ            
จึงไมสามารถใชปริญญาเพื่อการใดๆ ตามศักดิ์และสิทธิ์แหงปริญญานั้นได 

ในการนี้  สกอ. ไดสงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  แนวทางความตกลง
รวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทย กับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ           
พ.ศ. ๒๕๕๐  เพื่อทราบและเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป 
 
 มติที่ประชุม     รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 
 ที่ประชุมไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ  ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๐   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๐ 
 
 มติที่ประชุม     ๑. รับรองรายงานการประชุม  โดยไมมีขอแกไข  
  ๒.  มอบกองกลาง สํานักงานอธิการบดี จัดทําหนังสือเวียนแจง 

ทุกหนวยงานและผู เกี่ยวของเพื่อดําเนินการในเรื่องตางๆ 
ตามที่ประชุมมีมติมอบหมาย  โดยใหเริ่มเวียนแจงตั้งแตการ
ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๐                  
เปนตนไป 

 
ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
 
๓.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบวางขอบังคับสถาบันฯ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี  
  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ........ 
 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๐ ไดพิจารณา
ขอบังคับสถาบันฯ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ........   ซึ่งที่ประชุม

มีมต ิ…..... / 
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มีมติ มอบทุกคณะนํากลับไปพิจารณาทบทวนหาขอมูลเพ่ิมเติม  และนําขอสรุปเสนอ              
ที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณาในครั้งตอไป 

ในการนี้  สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  ไดดําเนินการปรับปรุงขอบังคับ
ดังกลาว  โดยใหมีความสอดคลองกับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกรและ               
สภาสถาปนิกเรียบรอยแลว   
 
 มติที่ประชุม     ๑. ใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณา

ตอไป  โดยมีขอแกไข  ดังนี้  
- ใหคงคาคะแนน F  ไวในใบรายงานผลการศึกษาตามเดิม          

เหมือนขอบังคับสถาบันฯ วาดวย การศึกษาระดับปริญญา-
ตรี พ.ศ. ๒๕๔๖  โดยไมมีการลบ F ออกเมื่อสําเร็จการศึกษา 

  ๒. ม อ บ อ า จ า ร ย พ ง ศ ทิ พ ย   อิ น ท ร แ ก ว   ป ร ะ ธ า น -                     
สภาคณาจารย  รวบรวมเหตุผลตามที่ประชุมคณะกรรมการ-
ผูบริหารสถาบันฯ ใหคงคาคะแนน F ไวในใบรายงานผล
การศึกษา นําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อประกอบการพิจารณา 

  ๓. มอบคณบดีทุกคณะนําเรื่องกลับไปพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  ดังนี้ 
๓.๑ เรื่องการพิจารณาปรับลดคาคะแนนเฉลี่ยในการพน

สภาพนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา  โดยใหคง
เกณฑการจบการศึกษาใหเปนไปตามที่กําหนดไว คือ 
คาคะแนนเฉลี่ย ๒  แลวนําผลสรุปเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณาตอไป 

๓.๒  เรื่องการพิจารณาหาแนวทางในการรักษาคุณภาพ
การศึกษาของนักศึกษาให เปนไปตามมาตรฐาน              
โดยมิใหมีการแกไขคะแนนภายหลังจากประกาศแลว 
หรือการแกไขคะแนนตามคําขอของนักศึกษา 

๓.๓ เร่ือง …..... / 
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๓.๓ เรื่องการแจงคณาจารยภายในคณะใหทราบวาภาควิชา
สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่พนสภาพไดใน
ระบบสารสนเทศของสํานักทะเบียนและประมวลผล 

๔. มอบอาจารยพงศทิพย  อินทรแกว  ประธานสภาคณาจารย   
แจงที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยทราบ เรื่อง สถาบันฯ 
ไดปรับแกระยะเวลาในการสงคะแนนแลว โดยการแกคาระดับ
คะแนน I ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนวันลงทะเบียนเรียน            
ในภาคการศึกษาถัดไป 

๕. ใหยืนยันการที่สถาบันฯ  ไมมีนโยบายในการรับนักเรียน            
รอบสองภายหลังการสอบ Admission  ตามที่คณะผูบริหารไดมี
การปรึกษาหารือกันแลว 

 
ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 

 
๔.๑  เรื่อง   ขอเสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

 กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ไดมีหนังสือแจงคณะเสนอรายชื่อผูสมควร
ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยไดกําหนดใหสงผลการพิจารณาภายในวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๕๐ นั้น  คณะไดแจงผลการพิจารณาเรียบรอยแลว  ดังนี้ 

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร  ขอเสนอมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตร-                 
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จํานวน  ๒  ทาน  คือ 

- Mr.Yasuo  Makino 
- Prof.Dr.Jiro  Takano 

๒. คณะสถาปตยกรรมศาสตร  ขอเสนอมอบปริญญาสถาปตยกรรมศาสตร-
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาสถาปตยกรรม  จํานวน  ๑   ทาน คือ 

-  รองศาสตราจารยวิวัฒน   เตมียพันธุ 
๓. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   ไมขอเสนอชื่อ 
๔. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   

และคณะวิทยาศาสตร  ยังไมเสนอชื่อ 
มต ิ…..... / 
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 มติที่ประชุม     ๑. ใหทุกคณะนําเรื่องกลับไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะ กอนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ พิจารณาในครั้งตอไป 

๒. คณะวิศวกรรมศาสตร  ขอถอนชื่อ Prof. Dr. Jiro  Takano  
ออกกอนในปนี้ 

 
๔.๒  เรื่อง   ขอความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการประจําคณะ โดยเลือกจากคณาจารยประจํา

ของคณะวิศวกรรมศาสตร 
 
 ผูชวยศาสตราจารยทรงวุฒิ  แสงจันทร  ไดขอลาออกจากตําแหนงกรรมการ
ประจําคณะโดยเลือกจากคณาจารยประจําของคณะวิศวกรรมศาสตร   ในการนี้                     
คณะวิศวกรรมศาสตร   ไดดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันฯ วาดวย วิธีเลือก
กรรมการประจําคณะโดยการเลือกจากคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๒๙ เรียบรอยแลว   
 จึงเสนอขอแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.วิภา  เจียระไนวชิระ  ระดับ ๘  
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  ดํารงตําแหนงกรรมการประจําคณะโดยเลือกจากคณาจารย
ประจําของคณะวิศวกรรมศาสตร  สืบแทนผูดํารงตําแหนงดังกลาว  โดยขอแตงตั้ง  ตั้งแต
วันที่ถัดจากวันที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ  และกองการเจาหนาที่ไดตรวจสอบแลว                      
 
 มติที่ประชุม   ใหความเห็นชอบ และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 
 
๔.๓ เรื่อง  ขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ 
  

สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  เสนอขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ  
วาดวย  การบริหารงานวิทยาเขตชุมพร  พ.ศ. .........   

เพื่อใหโครงสราง และระบบการบริหารดําเนินงานของวิทยาเขตชุมพร  
เปนไปดวยความเรียบรอยเหมาะสม   
 
 มติที่ประชุม   ๑.  ใหความเห็นชอบ และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป  

โดยมีขอแกไข ดังนี้ 
- ในขอ ๘ เพิ่มขอความ  “ใหมีที่ปรึกษาของวิทยาเขตได” 

- ในขอ ๑๐ …..... / 
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- ในขอ ๑๐ เพิ่มประเด็น อํานาจและหนาที่คณะกรรมการ
ประจําวิทยาเขตชุมพร  ในการพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการของอาจารยประจําวิทยาเขตชุมพร 

- ในขอ ๑๒ แกไขขอความจากเดิม “หรือศูนยวิสาหกิจ” 
เปน “และศูนยวิสาหกิจ” 

- ในขอ ๑๓ ตัดขอความเกี่ยวกับหัวหนาสาขาวิชาออก 
  ๒. นําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป   
 
๔.๔ เรื่อง  ขอความเห็นชอบวางประกาศสถาบันฯ 
 

ดวยสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  เสนอขอความเห็นชอบวางประกาศ
สถาบันฯ  จํานวน  ๒  ฉบับ  ดังนี้ 

๑.  ประกาศสถาบันฯ   เรื่อง  แบงสวนงานวิทยาเขตชุมพร    
      เพื่อใหการแบงสวนงานของวิทยาเขตชุมพร  สจล.  เปนไปดวยความ

เรียบรอยเหมาะสม   
๒.  ประกาศสถาบันฯ   เรื่อง  อัตราการจายคาตอบแทนการประเมินผลงาน

ทางวิชาการ และการประเมินผลการสอน 

      เพื่อใหการจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเปนไปดวยความ
เรียบรอยเหมาะสม   
 
 มติที่ประชุม   ๑. ใหถอนเรื่อง ประกาศสถาบันฯ   เรื่อง  แบงสวนงานวิทยาเขต

ชุมพร  และมอบวิทยาเขตชุมพรนํากลับไปพิจารณาอีกครั้ง 
กอนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารในครั้งตอไป  
โดยมีขอแกไข  ดังนี้ 

- ตัดคําวา “สาขาวิชา” ในกลุมวิชาตางๆ ออก 
- ในขอ ๑.๒ (๔)  แกไขขอความจากเดิมเปนดังนี้   
  -   ขอ ๑.๒ (๔) กลุมวิชาการศึกษาพื้นฐาน 
   ก.  ภาษาศาสตร 

ข. สังคม …..... / 
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   ข.  สังคมศาสตร 
   ค.  มนุษยศาสตร 
   ง.  วิทยคณิต 
- ในขอ ๗ (๗.๓) แกไขขอความจากเดิม “พิจารณาโครงการ

วิจัย...” เปน “ประสานงานโครงการวิจัย....” 
  ๒. ใหความเห็นชอบ ประกาศสถาบันฯ   เรื่อง  อัตราการจาย

ค าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการ  และการ
ประเมินผลการสอน  และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อทราบ
ตอไป  โดยใหแกไข ดังนี้ 

- แกไขชื่อประกาศสถาบันฯ จากเดิม เปน “ประกาศสถาบันฯ   
เรื่อง  อัตราการจายคาตอบแทนการประเมินผลงานทาง
วิชาการ” 

 
๔.๕  เรือ่ง  การเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต 
 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๙ 
เมษายน ๒๕๕๐  มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม-
ยานยนต (หลักสูตรนานาชาติ)  และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป นั้น 

ในการนี้  บัณฑิตวิทยาลัย  ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ 
เพื่อโปรดพิจารณาการเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม-         
ยานยนต (หลักสูตรนานาชาติ)  ดังนี้ 

๑. ขอความเห็นชอบเปดสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๐ 
๒. ขอความเห็นชอบใหดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา และรับ

รายงานตัวนักศึกษาในหลักสูตรดังกลาว  นอกกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว
ในปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ ดังนี้ 
๑. ประกาศรับสมัคร วันที่   ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
๒. สอบสัมภาษณ วันที่   ๑๗  -  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๐ 
๓.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๐ 
๔.  รายงานตัว วันที่  ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

มต ิ…..... / 
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มติที่ประชุม   ๑.  ใหความเห็นชอบในหลักการเวียนแจงคณะผูบริหารสถาบันฯ 
เรื่อง  ขอความเห็นชอบระเบียบสถาบันฯ  วาดวย  การรับ
นักศึกษาและการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม-
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต (หลักสูตร
นานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. ....... ทาง Email  โดย
ขอความกรุณาตอบรับภายในวันจันทรที่  ๑๔  พฤษภาคม 
๒๕๕๐  แ ล ะ ม อ บ ผู ช ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย  ด ร . จิ น ด า                       
เจริญพรพาณิชย  ผูชวยอธิการบดี  จัดทําระเบียบและปรึกษากับ
สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ และนําเสนอสภาสถาบันฯ 
พิจารณาตอไป เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ แลว 

 ๒. มอบบัณฑิตวิทยาลัย  ปรับกรอบระยะเวลาในการรับสมัคร
คัดเลือกนักศึกษา และรับรายงานตัวนักศึกษาตามหลักสูตร
ดังกลาวใหมีความเหมาะสมตอการดําเนินงาน 

 
๔.๖  เรื่อง  ขออนุมัติยืมเงินรายไดสะสม (เงินคงคลัง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

ตามที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มีความประสงคขออนุมัติยืมเงินรายได
สะสม (เงินคงคลัง) พ.ศ. ๒๕๔๘  ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสมทบคากอสราง
อาคารปฏิบัติการออกแบบและบริการเชิงบูรณาการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน 
๑๖,๔๒๖,๐๐๐.- บาท (สิบหกลานสี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถวน)   

ในการนี้   ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                     
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ มีมติยินดีใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
ยืมเงินคงคลังของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได  โดยมีเงื่อนไข ๓ ขอ  ดังนี้  

๑. ใหคณะสถาปตยกรรมศาสตรจัดทําแผนการใชคืนเงินที่ชัดเจน  ทั้งนี้             
ใหใชคืนใหหมดภายในระยะเวลาไมเกิน ๔ ป 

๒. การใชคืนเงินในแตละปจะตองใชคืนภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

๓. ให …..... / 



-  ๑๔ - 

๓. ใหสถาบันฯ เปนผูค้ําประกันการยืมเงินรายไดสะสม  ( เงินคงคลัง) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ หากปใดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
ไมสามารถใชคืนเงินยืมได สถาบันฯ จะใชคืนแทนภายในเดือนมีนาคม 
ของปนั้นๆ และขอใหสถาบันฯ ดําเนินการเรื่องการทําสัญญายืมเงิน
ดังกลาว”   

   ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๒ / 
๒๕๕๐ ไดปรึกษาหารือกันแลว มีความเห็นวาไมสามารถดําเนินการตาม
เง่ือนไขขอ ๓. ได   เห็นสมควรใหคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
ปรึกษาหารือกับคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศอีกครั้งหนึ่ง 

ในการนี้   กองแผนงาน  สํ านั กงานอธิการบดี   ได เสนอผลสรุปว า                       
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดหารือกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศในเงื่อนไขที่ ๓ ดวยวาจา
แลว  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศขอปรับเงื่อนไขขอที่ ๓ จากเดิมขางตน เปนดังนี้ 

๓.   ใหคณะสถาปตยกรรมศาสตรจัดทําประมาณการรายรับเงินรายไดสถาบันฯ                 
และแผนการชดใชเงินรายไดสะสม (เงินคงคลัง) ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๑  และตัดโอนรายรับกอนหักโอนเขาสถาบันฯ (กอนหักรอยละ ๓๕ 
ประเภทที่ ๑)  ตั้งแตปงบประมาณ  พ.ศ . ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔  จํานวน 
๑๖,๔๒๖,๐๐๐.- บาท  เปนระยะเวลา ๔ ป  และขอตัดโอนรายรับของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรปละ ๔,๑๐๖,๕๐๐.- บาท  (สี่ลานหนึ่งแสนหกพันหา
รอยบาทถวน)  เพื่อชดใชเงินยืมเงินรายไดสะสม (เงินคงคลัง)  ของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ  เพื่อขอความเห็นชอบการยืมเงินรายไดสะสม (เงินคงคลัง) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๘   ตามเงื่อนไขดังกลาว   

 
มติที่ประชุม  ๑. ใหความเห็นชอบ โดยใหคณะสถาปตยกรรมศาสตรดําเนินการ

และใชคืนเงินยืมใหเปนไปตามเงื่อนไขที่คณะเทคโนโลยี-
สารสนเทศกําหนดไว ดังนี้ 

๑. ใหคณะ …..... / 
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๑. ใหคณะสถาปตยกรรมศาสตรจัดทําแผนการใชคืนเงินที่
ชัดเจน  ทั้งนี้  ใหใชคืนใหหมดภายในระยะเวลาไมเกิน ๔ ป 

๒. การใชคืนเงินในแตละปจะตองใชคืนภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป 

๓.   ใหคณะสถาปตยกรรมศาสตรจัดทําประมาณการรายรับเงิน
รายไดสถาบันฯ  และแผนการชดใช เ งินรายไดสะสม             
(เงินคงคลัง) ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๑  และตัด
โอนรายรับกอนหักโอนเขาสถาบันฯ (กอนหักรอยละ ๓๕ 
ประเภทที่ ๑)  ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔  
จํานวน ๑๖,๔๒๖,๐๐๐.- บาท  เปนระยะเวลา ๔ ป  และขอ
ตัดโอนรายรับของคณะสถาปตยกรรมศาสตรป ละ 
๔,๑๐๖,๕๐๐.- บาท  (สี่ลานหนึ่งแสนหกพันหารอยบาท
ถวน)  เพื่อชดใชเงินยืมเงินรายไดสะสม (เงินคงคลัง)  ของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยใหผูบริหารสูงสุดของคณะสถาปตยกรรมศาสตรทุกทาน         
ถือเปนหลักการในการปฏิบัติตามเงื่อนไขจนกวาการชดใชคืน
เงินยืมดังกลาวจะครบตามจํานวน 

๒.  นําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 
 

๔.๗ เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับโครงสรางสํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ 
  

 ตามที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๐  มีมติ
เห็นชอบใหปรับโครงสรางกองกลาง สํานักงานอธิการบดี  โดยใหโอนยายงานโรงพิมพไป
สังกัดสํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ  นั้น 

ในการนี้  สํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ  จึงเสนอขอความเห็นชอบ
การปรับโครงสรางการแบงสวนงานเปน  ๕  งาน  ดังนี้ 

๑. งานธุรการ 

๒. งานขอมูลและขาว 

๓. งานเทคโนโลย ี

๔. งานผลิต …..... / 
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๔. งานผลิตและพัฒนา 
๕. งานโรงพิมพ 
 

 มติที่ประชุม   ใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องอื่นๆ     
 
๕.๑  เรื่อง  การจัดทําประชาพิจารณรางรัฐธรรมนญู 
 

ตามที่คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดมี
การจัดทําแบบสอบถามเพื่อรับฟงความคิดเห็นรางรัฐธรรมนูญในสวนขององคกรทั้ง ๑๒ 
องคกร  ซึ่งรวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาแลว นั้น 

ในการนี้  สถาบันฯ เห็นควรใหมีการจัดทําประชาพิจารณเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นรางรัฐธรรมนูญภายในสถาบันฯ เพื่อสงผลความคิดเห็นตางๆ ใหคณะกรรมาธิการได
พิจารณาตอไป 

 
มติที่ประชุม   มอบอาจารยพงศทิพย   อินทรแกว   ประธานสภาคณาจารย             

คุณรวมพร  อินทรประสงค ประธานขาราชการและลูกจาง และ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จํารูญ  เลาสินวัฒนา  ประธานชมรม-
พ นั ก ง า น ส ถ า บั น  ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ทํ า ป ร ะ ช า พิ จ า ร ณ                         
รางรัฐธรรมนูญในการรับฟงความคิดเห็นภายในสถาบันฯ ตอไป 

 
๕.๒  เรื่อง  การรายงานผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

รองศาสตราจารย ดร.เสนห  เอกะวิภาต  รองอธิการบดี  ไดรายงานผลคะแนน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยสถาบันฯ ไดรับ
คะแนน  =  ๓.๙๓๗๗  ในการนี้  รองศาสตราจารย ดร.เสนห  เอกะวิภาต  จะดําเนินการ
อุทธรณตอ กพร.  เพื่อปรับแกไขคาคะแนนในบางตัวชี้วัดที่ไดรับคาคะแนนไมถูกตอง  ทั้งนี้  
กพร. ใหอุทธรณภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ 

 

มต ิ…..... / 



-  ๑๗ - 

มติที่ประชุม   ๑ .   มอบรองศาสตราจารย  ดร . เ สนห   เ อกะวิ ภ าต                    
รองอธิการบดี  เวียนแจงขอมูลที่ไมเปนไปตามตัวชี้วัด
ใหทุกหนวยงานทราบ  เพื่อปรับปรุงแกไข 

 ๒.  มอบทุกคณะเรงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมด   
ให เ ป นไปตาม เกณฑม าตรฐานของสํ านั ก ง าน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมอบ
รองศาสตราจารย  รอยเอก  ดร . วีระเชษฐ  ขันเงิน             
รองอธิการบดี   ดูแลการปรับปรุงหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี  และมอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดูแลการ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตวิทยาลัย ใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว 

 ๓. มอบทุกหนวยงานปฏิบัติราชการให เปนไปตาม
รายละเอียดที่ไดลงนามรับรองกับอธิการบดีในคํา
รับรองการปฏิบัติราชการประจําป 

 
๕.๓  เรื่อง  ขอความรวมมือในการหยุดการเรียนการสอนในชวงระยะเวลาการแขงขันกีฬา

มหาวิทยาลัยโลก 
 

ดวยอธิการบดีแจงที่ประชุมทราบวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.)  แจงขอความรวมมือใหสถานศึกษาหยุดการเรียนการสอนในชวงการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยโลก  ในพิธีเปดวันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐  และพิธีปดวันที่  ๑๗ - ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๐  นั้น   

ในกรณีนี้ที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๐ เมื่อ
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐ ไดมีมติ  ดังนี้ 

๑. ไมเห็นชอบใหหยุดการเรียนการสอน  เพื่อมิใหมีผลกระทบตอระยะเวลา
การเรียนของนักศึกษาโดยรวม 

๒.   อนุญาตใหนักศึกษาที่เปนนักกีฬา หรืออาสาสมัครเขารวมกิจกรรมในการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกในระหวางวันที่ ๗–๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ได  
โดยไมถือวาเปนการขาดเรียน  โดยใหกองกิจการนักศึกษา สํานักงาน-

อธิการบดี …..... / 



-  ๑๘ - 

อธิการบดี  รวบรวมรายชื่อนักศึกษาและจัดทําเปนคําสั่งสถาบันฯ แลว
เวียนแจงอาจารยประจําวิชาเพื่อทราบตอไป 

 
มติที่ประชุม   ใหยืนยันตามมติเดิม และมอบกองกิจการนักศึกษา สํานักงาน-

อธิการบดี ดําเนินการตามขอ ๒ และแจงสํานักงานคณะกรรมการ-
การอุดมศึกษาทราบตอไป 

 
๕.๔  เรือ่ง  ขอเรียนเชิญคณะผูบริหารรวมงาน 
 

๑. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง รวมกับมูลนิธิ
นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุน  ไดกําหนดจัดงานสัมมนาฉลองครบรอบ ๑๒๐ ป ความสัมพันธ
ทางการทูต ไทย – ญี่ปุน  “ความรวมมือทางวิชาการที่นําไปสูความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และ เทคโนโลยี”  ในวันศุกรที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  ตั้ งแต เวลา  ๑๓ .๐๐  น .                       
ณ หองประชุม ๗๐๑  ชั้น ๗  อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร สจล. 

๒. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดลงนามความ
รวมมือกับ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  ในการเปดใหบริการไปรษณียแบบครบวงจรภายใน
สถาบันฯ   โดยจะมี พิธี เปดที่ทํ าการไปรษณีย   ในวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๐                       
เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ บริเวณพลาซาภายในสถาบันฯ 

จึงขอเรียนเชิญคณะผูบริหารทุกทานรวมงานสัมมนา และพิธีเปดที่ทําการ
ไปรษณียภายในสถาบันฯ  ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว 

 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
๕.๕  เรื่อง  การเปดศูนยติดตั้งระบบ NGV  และการเปดสถานีจําหนายน้ํามันภายในสถาบันฯ 
 

ดวยอธิการบดีแจงที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
๑.  NGV ไดขอความรวมมือกับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ-

วิศวกรรมศาสตร  ในการขอใชพ้ืนที่ภายในสถาบันฯ จํานวน  ๔๐๐ ตารางเมตร เพื่อ
ใหบริการดูแลและติดตั้งระบบการใชกาซ  NGV ในการนี้  ไดมอบคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร และกองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี  นําเรื่องไปพิจารณาความ
เหมาะสมและดําเนินการตอไป 

๒. ขณะนี ้…..... / 
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