
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ครั้งที่  ๖ / ๒๕๕๐ 
วันพฤหัสบดีที่  ๗  มิถุนายน  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.ธีรวัฒน   มงคลอัศวรัตน คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
๑๕. รศ.ดร.บุญวฒัน  อัตช ู คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๑๖. รศ.ดร.จารุวัตร   เจริญสขุ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
๑๗. รศ.ดร.มนัส   สังวรศิลป ผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร 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 )    
 
๑. รศ.ธีรมน   ไวโรจนกิจ รองอธิการบดี กรรมการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
๑. รศ.ดร.ระติพร   หาเรือนกิจ รักษาการคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๒. ผศ.พิชิต   กติตินนท ผูชวยอธิการบดี 
๓. อ.ปญญา  แดงวิไลลักษณ ผูชวยอธิการบดี 
๔. ผศ.อนุชิต  จารุวนาวัฒน ผูชวยอธิการบดี 
๕. ผศ.สมศักดิ์   ธรรมเวชวถิ ี ผูชวยอธิการบดี 
๖. อ.กษมพงศ   พงษชมพร ผูชวยอธิการบดี 
๗. อ.นรินทร   ธรรมารักษวัฒนะ ผูชวยอธิการบดี 
๘. ผศ.รุงตะวัน   พนากุลชัยวิทย ผูชวยอธิการบดี 
๗. ผศ.วิศรุต   ศรีรัตนะ ผูชวยอธิการบดี 
๘. ผศ.สาท   คํามูล แทนประธานสภาคณาจารย 

 
เจาหนาที่งานประชุม 
๑. นางสาวพิมพลออ  กรพิพัฒน 
๒. นางสาววรงคพร   บญุยมัย 
๓. นางสาวลัดดา  นุชนนท 
๔. นายศักดิ์ชาย   พุทธกอม 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 

ประธานกลาวเปดประชุม  และที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องตางๆ ตามวาระ           
การประชุม  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 
๑.๑ เรื่อง กําหนดการจัดงานภายในสถาบันฯ 
 
 สถาบันฯ ขอเรียนเชิญผูบริหารและบุคลากรรวมงาน  ดังนี้ 

๑. วันพฤหัสบดี …..... / 
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 ๑.  วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๐  มีกําหนดการจัดงานดังนี้ 
- ๐๙.๐๐ น. พิธีไหวครู   โดยสถาบันฯ ไดกราบเรียนเชิญพลเอกสุรยุทธ  

จุลานนท   นายกรัฐมนตรี  และนายกสภาสถาบันฯ                
เ ป นป ร ะธ าน ในพิ ธี  และ ให โ อ ว าทแก นั ก ศึ ก ษ า                      
ณ หอประชุมใหญสถาบันฯ   

- ๑๑.๑๐ น. พิธีวางพานดอกไมสักการะศาสตราจารยพงษศักดิ์                 
วรสุนทโรสถ  ณ อาคารเมมโมเรียลฮอลล สถาบันฯ 

- ๑๓.๐๐ น. สถาบันฯ รวมกับสํานักงานเขตลาดกระบัง ในการพัฒนา
พ้ืนที่ และปลูกตนไม เพื่ อ เปนกิ จกรรมหนึ่ ง ในการ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ  ๘๐  พรรษา   โดยจะ
ปรับปรุงพัฒนาบริเวณทางเขาสถาบันฯ ดานติดถนน
มอเตอรเวย และปลูกตนไม เพื่อใหมีความสะอาดและ
สวยงาม ซึ่งสํานักงานเขตลาดกระบังจะจัดเครื่องมือและ
จัดเตรียมสถานที่ให  สําหรับสถาบันฯ จะจัดซื้อตนไม
ใหญ ป ร ะม าณ  ๕๐๐  ต น   งบประม าณประม าณ  
๒๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งไดประสานกับรองคณบดีทุกคณะเพื่อ
จัดสรรนักศึกษามาชวยงานประมาณ ๑,๐๐๐ คน  

 ๒.  วันศุกรที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี และนายกสภาสถาบันฯ  ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดและบรรยายพิเศษ  
ที่คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

 
มติที่ประชุม     รับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ที่ประชุมไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผูบริหาร-
สถาบันฯ  ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๐   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๐ 
  

มต ิ…..... / 
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 มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม  โดยมขีอแกไขขอ  ๘.รศ.ดร.ดษุณี  
ธนะบริพัฒน  รองอธิการบดี จากเดิม “กรรมการที่มาประชุม”  เปน  
“กรรมการทีไ่มมาประชุม  เนื่องจากติดภารกิจ” 

 
ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
 
วาระที่ ๓.๑  เรื่อง  ขอติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
 
 ขอติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ          
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๗ มถิุนายน ๒๕๕๐ ดังนี้  

๑. เรื่อง  การเสนอชื่อผูสมควรไดรับปรญิญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. เรื่อง  การปรบัลดคาคะแนนเฉลี่ยในการพนสภาพนักศึกษา 
  ในแตละภาคการศึกษา  โดยใหคงเกณฑการจบการศึกษา 
  ที่คาคะแนนเฉลี่ย ๒ 
 

มติที่ประชุม    ใหทุกคณะนําเรื่องดังกลาวพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ-
ประจําคณะ  และสงขอสรุปจากการประชุมใหกองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี  ทั้ งนี้  ถาสรุปแลวไมมีขอมูลนํา เสนอใหแจงดวย                  
เพื่อรวบรวมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  
พิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
๔.๑  เรื่อง ขอความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 
  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  เสนอขอแตงตั้งรองศาสตราจารยทรงชม            
จุลาสัย  รองคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร  ดํารงตําแหนงกรรมการและเลขานุการ          
ในคณะกรรมการบัณฑิตศึ กษาประจํ าคณะสถาป ตยกรรมศาสตร   สืบแทน                        
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ  ปติมณียากุล  ซึ่งไดขอลาออกจากตําแหนงรองคณบดี 
โดยขอแตงตั้ง  ตั้งแตวันที่ถัดจากวันที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ   
 
 มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 

๔.๒ เร่ือง …..... / 
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๔.๒  เรื่อง   ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอความเห็นชอบ
หลักสูตร  จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง  
  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยาและสิ่งแวดลอม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรไดดําเนินการเรียบรอยแลว ปรากฏวา

หลักสูตรดังกลาวมีเนื้อหาและโครงสรางเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการที่กําหนด
ไว  เห็นสมควรอนุมัติใหใชหลักสูตรดังกลาวเพื่อการเรียนการสอนได กองบริการการศึกษา 
และบัณฑิตวิทยาลัย ไดตรวจสอบแลว  
 
 มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 
 
๔.๓ เรื่อง  ขอเสนอพิจารณาการกําหนดจํานวนหนวยกิตวิชาสหกิจศึกษา 

 
ตามที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๐  ไดมีมติมอบ

ผูบริหารทุกคณะพิจารณากําหนดจํานวนหนวยกิตวิชาสหกิจศึกษา ระหวาง ๖ – ๑๒           

หนวยกิต  โดยดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการจัดตารางสอนภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๐นั้น   
ที่ประชุมคณะทํางานสหกิจศึกษา สจล.  ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๐  เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ 

เมษายน ๒๕๕๐  ไดพิจารณาในเรื่องดังกลาวแลว มีมติ  เห็นควรนําเสนอใหปรับจํานวน
หนวยกิตวิชาสหกิจศึกษาจาก ๖ – ๑๒ หนวยกิต เปน ๙ – ๑๒ หนวยกิต   

ทั้งนี้  เพ่ือใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๑๑  การลงทะเบียนเรียน  ใหลงทะเบียนเรียน
ไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต  ในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิตในแตละภาค
การศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา   

มต ิ…..... / 
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มติที่ประชุม   ๑ .   ใหถอนเรื่องออกไปกอน   และใหกองบริการการศึกษา 

สํานักงานอธิการบดี  ทบทวนเหตุผลในการขอปรับจํานวน
หนวยกิตใหมอีกครั้ง   แลวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ พิจารณาตอไป 

 ๒.  ใหกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี  ประสานและแจง
ขอมูลเพื่อประกอบการจัดทําหรือปรับปรุงหลักสูตรใหถูกตอง
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. ใหทุกคณะรับทราบ
ดวยความรวดเร็ว   เพื่อไมให เกิดปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานของทุกคณะ 

 
๔.๔ เรื่อง  ขอเสนอพิจารณาการปรับเพิ่มคาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ 
  

ที่ประชุมคณะกรรมการประสานงาน และคณะกรรมการดําเนินการจัดงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ๓ สถาบัน / มหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๙   ครั้งที่ ๕ / 
๒๕๔๙  เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๙  มีมติเห็นชอบ ใหเรียกเก็บคาขึ้นทะเบียนบัณฑิตจาก
เดิมในอัตรา ๑,๐๐๐.- บาท ตอคน  เปน  ๑,๕๐๐.-  บาท ตอคน โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐   

เนื่องจากอัตราเดิมไมเพียงพอตอการบริหารจัดการในสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน 
โดยในการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๔๘ มีคาใชจายรวม 
๕,๖๑๙,๘๗๙.๔๙ บาท (หาลานหกแสนหนึ่งหมื่นเกาพันแปดรอยเจ็ดสิบเกาบาทสี่สิบเกา
สตางค)  คิดเปนคาใชจายเฉลี่ยตอบัณฑิต ๑ คนของแตละสถาบัน / มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- สจล.  คาใชจายเฉลี่ยตอบัณฑิต  ๑  คน =     ๙๘๑.๘๗   บาท  

- มจธ.  คาใชจายเฉลี่ยตอบัณฑิต  ๑  คน =   ๑,๐๐๔.๕๐   บาท 

- สจพ.  คาใชจายเฉลี่ยตอบัณฑิต  ๑  คน =   ๑,๑๑๐.๘๑    บาท 

ฝายเลขานุการงานพระราชทานปริญญาบัตร  ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ  เพื่อโปรดพิจารณาการเก็บคาขึ้นทะเบียนบัณฑิตจากเดิมในอัตรา 
๑,๐๐๐.- บาท ตอคน เปน ๑,๕๐๐.- บาท ตอคน 
 
 มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 

๔.๕ เร่ือง …..... / 
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๔.๕   เรื่อง   ขออนุมัติใชเงินรายไดสะสม (เงินคงคลัง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  
 
 คณะวิศวกรรมศาสตร  และคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ขออนุมัติใชเงิน
รายไดสะสม (เงินคงคลัง)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  ดังนี้ 
 ๑.  คณะวิศวกรรมศาสตร  ขออนุมัติใชเงินรายไดสะสม (เงินคงคลัง) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนจํานวนเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบหาลาน         
บาทถวน)  เพ่ือสมทบจายเปนคาสอนพิเศษของอาจารยขาราชการ พนักงานสถาบัน และ
ลูกจางชั่วคราวที่จางดวยเงินรายได  ในภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๐  เนื่องจากงบประมาณ 
มีไมเพียงพอสําหรับการเบิกจายในปงบประมาณ  ๒๕๕๐ และไมสามารถเบิกจาย              
ขามปงบประมาณได   โดยจะเบิกจายตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง   ถาเบิกจายไมหมดจะคืน
เขาเปนรายไดสะสมตอไป  ทั้งนี้  คณะจะชดใชเงินรายไดสะสมดังกลาวกลับคืนตาม
จํานวนที่ไดเบิกจายไปจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร  มีเงินรายไดสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙   
เปนจํานวนเงิน ๑๑๒,๖๑๐,๙๕๕.๖๘ บาท (หนึ่งรอยสิบสองลานหกแสนหนึ่งหมื่นเการอย
หาสิบหาบาทหกสิบแปดสตางค)   
 
 ๒. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ขออนุมัติใชเงินรายไดสะสม (เงินคงคลัง) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ จํานวนเงิน ๘,๕๑๙,๖๐๐.- บาท (แปดลานหาแสน          
หนึ่งหมื่นเกาพันหกรอยบาทถวน)  เพื่อจัดซื้อจัดจางครุภัณฑและสิ่งกอสราง ใหมีความ
พรอมในการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงพัฒนา ซอมแซมพื้นที่ตางๆ ใหมีสภาพ
สมบูรณใชงานไดดี จํานวน ๓๗ รายการ ซึ่งรายการที่จะดําเนินการมิไดกําหนดไวในแผน
งบประมาณการรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มีเงินรายไดสะสม ประมาณการ ณ วันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๐  เปนจํานวนเงิน ๕๖,๗๔๙,๓๔๖.๔๙ บาท (หาสิบหกลานเจ็ดแสน           
สี่หมื่นเกาพันสามรอยสี่สิบหกบาทสี่สิบเกาสตางค) 
 กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี  ไดดําเนินการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแผนชดใชเงินรายไดสะสม (เงินคงคลัง) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ของหนวยงานดังกลาวเรียบรอยแลว  สามารถดําเนินการขอ

อนุมัติ …..... / 
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อนุมัติใชเงินรายไดสะสม (เงินคงคลัง) ไดตามระเบียบสถาบันฯ วาดวย การใชเงิน-            
คงคลัง พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๘ 
 
 มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องอื่นๆ 
 
๕.๑   เรื่อง  เรงรัดการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมและการเพิ่มประสทิธิภาพ                    

การใชจายงบประมาณภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

ตามที่งานพัสดุทุกคณะ / สํานัก ภายในสถาบันฯ  ไดมีการประชุมรวมกัน 
เรื่อง เรงรัดการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมและการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยสรุป คือ ในการจัดซื้อจัดหา
ครุภัณฑทุกประเภทใหดําเนินการจัดทําสัญญากอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จกอนวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๐  ถาหากดําเนินการไมทันตามกําหนดเวลาดังกลาวใหพิจารณาปรับ
แผนการดําเนินงาน  แตถาอยูในกระบวนการจัดซื้อจัดจางแลวไมสามารถจัดทําสัญญาได  
และพิจารณาแลววามีเหตุผลความจําเปนก็ไมตองปรับแผน  ใหเรงดําเนินการโดยจัดทํา       
คําชี้แจงเสนอขออนุมัติตอรัฐมนตรี  ขอขยายระยะเวลาการดําเนินการเพื่อทําสัญญาใหแลว
เสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐  ซึ่งในเรื่องดังกลาวกองแผนงาน สํานักงาน
อธิการบดี  ไดแจงใหทุกหนวยงานทราบแลว   
 
 มติที่ประชุม    ๑.  รับทราบ   
 ๒. ใหทุกหนวยงานเรงรัดดําเนินการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ  โดยจัดทํา

สัญญากอหนี้ ผูกพันใหแลวเสร็จกอนวันที่  ๓๐  มิถุนายน 
๒๕๕๐  กรณีที่ไมสามารถดําเนินการไดตามกําหนดเวลา              
ใหดําเนินการปรับแผนการใชเงิน  แตถาอยูในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางแลว  ใหหนวยงานทําหนังสือชี้แจงเหตุผลให
สถาบันฯ นําเสนอ ขออนุมัติตอรัฐมนตรี  ขอขยายระยะเวลา
การดําเนินการเพื่อทําสัญญาใหแลวเสร็จภายในวันที่  ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

๕.๒ เร่ือง …..... / 
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๕.๒   เรื่อง  ขอหารือการจัดสรรเงินรายได  (เงินบํารุงการศึกษา คาธรรมเนยีมตางๆ                 
และเงินอุดหนุนสมทบ) 

 
 ที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินรายได   ( เงินบํารุงการศึกษา 
คาธรรมเนียมตางๆ และเงินอุดหนุนสมทบ)  โดยสรุป คือ  คณะจะนําเรื่องกลับไปศึกษา
ขอมูลที่เกี่ยวของแลวนัดประชุมปรึกษาหารือรวมกันกอนสรุปนําเสนออีกครั้ง ทั้งนี้  ให
ดําเนินการหาขอสรุปโดยเร็ว  เนื่องจากจะเขาสูวาระในการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
เงินรายไดสถาบันฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  แลว 
 

มติที่ประชุม    ๑.   มอบรองศาสตราจารยธีรมน   ไวโรจนกิจ  รองอธิการบดี           
นัดประชุมคณบดีทุกคณะ  เพื่อปรึกษาหารือ  เรื่อง หลักเกณฑ
ในการจัดสรรเงินรายได (เงินบํารุงการศึกษา คาธรรมเนียม
ตางๆ และเงินอุดหนุนสมทบ)  ในวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน 
๒๕๕๐  เวลา ๑๕.๓๐ น.  และใหนําขอสรุปเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  พิจารณาในการประชุม             
ครั้งตอไป 

 ๒. รับทราบและใหดําเนินการตามที่สถาบันฯ  ไดมีหนังสือแจง        
ใหทุกคณะ (ยกเวนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)  รับผิดชอบ 
การจายคาสาธารณูปโภคดวยเงินรายไดของคณะ   โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
๑. คาไฟฟา  นับตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๕๐  เปนตนไป 
๒. คาน้ําประปา  นับตั้งแตเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป 
๓. คาโทรศัพทบานพัก และโทรศัพทราชการ นับตั้งแตเดือน

มีนาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป 
 
๕.๓   เรื่อง  เงินรางวัลประจําปของสถาบันฯ 
 
 รองศาสตราจารย ดร.เสนห  เอกะวิภาต  รองอธิการบดี  แจงที่ประชุมทราบ 
ดังนี้ 

๑. เงินรางวัล …..... 
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๑. เงินรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ สําหรับผูบริหารสถาบันฯ 
ไดรับเรียบรอยแลว  โดยหลักการจายโบนัสใหผูบริหารระดับคณบดี 
ผูอํานวยการสํานัก ที่มีตําแหนงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

๒. เงินรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  ขณะนี้อยูระหวางการ
อุทธรณ  ซึ่ง กพร. จะแจงผลการอุทธรณใหทราบภายในวันที่ ๑๕ 
มิถุนายน  ๒๕๕๐   และประมาณการวาจะมีการจายโบนัสใหกับ
ขาราชการ พนักงาน ปลายเดือนมิถุนายนนี้ 

 
มติที่ประชุม    รับทราบ       

    
๕.๔   เรื่อง  ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานหรือบริหารจัดการ 
 
 ที่ประชุมไดนําเสนอปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานหรือบริหารจัดการ
ตางๆ  ดังนี้ 

๑. ปญหาอุปสรรคของกระบวนการในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
๒. การจัดโครงสรางของสํานักงานคณบดีทุกคณะ 
๓. การปรับปรุงระเบียบสถาบันฯ วาดวย การใชเงินรายไดสะสม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
มติที่ประชุม    ๑. ใหทุกคณะสรุปปญหาอุปสรรคตางๆ เกี่ยวกับกระบวนการ           

ในการพิจารณาผลงานทางวิชาการสงใหสถาบันฯ  เพื่อสถาบันฯ 
จะไดนําไปปรึกษากับศาสตราจารย ดร.สุจินต  จินายน  อุปนายก
สภาสถาบันฯ  เพื่อขอคําแนะนํา หรือแกไขตอไป 

 ๒. มอบรองศาสตราจารยพรชัย   บุญชัยวัฒนา   รองอธิการบดี                 
จัดประชุมคณบดีทุกคณะ เพื่อปรึกษาหารือเรื่อง การจัดโครงสราง
สํานักงานคณบดีทุกคณะ 

 ๓. ใหทุกหนวยงานสรุปปญหาตางๆ เกี่ยวกับการใชระเบียบสถาบันฯ 
วาดวย การใชเงินรายไดสะสม พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อเปนแนวทาง          
ในการปรับปรุงระเบียบดังกลาว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๘ / ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๙
ไดมอบหมาย  แลวนําขอสรุปสงใหกองกลาง สํานักงานอธิการบดี  

เพื่อนําเสนอ …..... / 
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