
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ครั้งที่  ๗ / ๒๕๕๐ 
วันอังคารที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  เวลา   ๑๒.๐๐  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.ธีรมน   ไวโรจนกิจ 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.ดร.รัตติกร   วรากูลศริพัินธุ รองอธิการบดี กรรมการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
๑. รศ.ดร.ระติพร   หาเรือนกิจ รักษาการคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๒. ผศ.พิชิต   กติตินนท ผูชวยอธิการบดี 
๓. อ.ปญญา  แดงวิไลลักษณ ผูชวยอธิการบดี 
๔. ผศ.อนุชิต  จารุวนาวัฒน ผูชวยอธิการบดี / แทนรักษาการผูอํานวยการ- 
  สํานักนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ 
๕. อ.กษมพงศ   พงษชมพร ผูชวยอธิการบดี 
๖. อ.นรินทร   ธรรมารักษวัฒนะ ผูชวยอธิการบดี 
๗. ผศ.รุงตะวัน   พนากุลชัยวิทย ผูชวยอธิการบดี 
๗. รศ.ดร.อภินันท   ธนชยานนท ผูชวยอธิการบดี 
๘. อ.สมประสงค   รุงเรือง ผูชวยอธิการบดี 
๙. นางรวมพร  อินทรประสงค ประธานชมรมขาราชการและลูกจาง 

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

ประธานกลาวเปดประชุม  และที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องตางๆ ตามวาระ           
การประชุม  ดังนี้ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

๑.๑  เร่ือง …..... / 
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๑.๑  เรื่อง  กาํหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙ 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหเลื่อนวันเสด็จฯ แทนพระองคในการพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙   
ณ  ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  กรุงเทพฯ  จากเดิม  เปนวันพฤหัสบดี          
ที่  ๒๑ – วันศุกรที่  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑   ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระการประชุม 
 
 

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ  ทราบ 
๒. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                 

มีกําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันศุกรที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๑  (ชวงบาย) 

 
๑.๒ เรื่อง รายงานสรุปผลการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม 

    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 

กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี  ขอรายงานขอมูลเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตร  พรอมทั้งปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานจากทุกคณะ
เพื่อใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง   เกณฑมาตรฐานหลักสูตร                  
พ.ศ. ๒๕๔๘   

 
มติที่ประชุม  ๑. รับทราบ   

๒.  มอบคณบดีทุกคณะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร
ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ

     มาตรฐาน …..... / 
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มาตรฐานหลักสูตร   พ.ศ .  ๒๕๔๘   ใหแลวเสร็จภายในป             
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓. ในปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  ถาหลักสูตรใดยังดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขหลักสูตรให เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ ไมแลวเสร็จ  ใหชลอการเปดรับ
นักศึกษาออกไปกอน 

๔. มอบรองศาสตราจารย ร.อ. ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน รองอธิการบดี 
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ดําเนินการ 
๔.๑ ใหเรงทําความเขาใจกับเจาหนาที่ที่ เกี่ยวของในการ

ดําเนินการดานหลักสูตรใหมีความเขาใจถูกตองตรงกัน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ คํานิยามตางๆ ในการปรับปรุงแกไข
หลักสูตร  เชน  คํานิยามของพหุวิทยาการโดยใหใช
ตามที่ สกอ.กําหนด จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
ฯลฯ 

๔.๒ ใหตรวจสอบทุกหลักสูตรวาแตละหลักสูตรมีปญหา
อะไรที่ ไม เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร              
พ.ศ. ๒๕๔๘ แลวสรุปแจงใหคณะดําเนินการปรับปรุง
แกไขตอไป   

๔.๓ ใหตรวจสอบและสรุปรายละเอียดของหลักสูตร             
ทุกหลักสูตรที่ไมมีนักศึกษาเรียน หรือมีความสนใจนอย  
หรือไมเปนไปตามความตองการของตลาดทั้งภาคธุรกิจ 
และภาคอุ ตส าหกรรม  และนํ า เ สนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณา 

๕. มอบรองศาสตราจารย ดร.เสนห  เอกะวิภาต รองอธิการบดี 
ประสานกับ กพร. เรื่อง เกณฑที่จะใชในการพิจารณามาตรฐาน
หลักสูตร 

 
 

๑.๓ เร่ือง …..... / 
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๑.๓ เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม 
๒๕๔๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐) 

 
 

กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี  ขอเสนอรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ รอบ ๖ เดือน 
(๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐) ของหนวยงานระดับคณะ/สํานัก/บัณฑิต/             
วิทยาเขต/กอง  โดยใชกรอบการประเมินผลที่อิงกับเกณฑการประเมินผล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 
 

มติที่ประชุม  ๑. รับทราบ   
๒.  นําเสนอสภาสถาบันฯ ทราบ  เพื่อใหคําแนะนํากับสถาบันฯ 
๓. มอบทุกหนวยงานเรงรัดดําเนินการใหผลปฏิบัติราชการเปนไป

ตามที่กําหนดไวตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
๔. มอบกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี เรงรัดดําเนินการรายงาน

ผลปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ รอบ ๙ เดือนใหคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ และสภาสถาบันฯ ทราบ 

๕. สถาบันฯ ไดมีกําหนดจัดประชุมวาระพิเศษ เรื่อง แผนกลยุทธ
สถาบันฯ  ในวันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐   

 
๑.๔ เรื่อง รายงานแผน / ผล การปฏบิัติงานและ แผน / ผลการใชจายงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตัง้แตเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ – มีนาคม 
๒๕๕๐ (ไตรมาสที่ ๒) 

 
 

กองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  ขอรายงานแผน / ผลการปฏิบัติงาน และ
แผน / ผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ตั้งแตเดือนตุลาคม 
๒๕๔๙ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ (ไตรมาสที่ ๒)   
 
 

มติท่ีประชุม …..... / 
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มติที่ประชุม  ๑. รับทราบ   
๒.  นําเสนอสภาสถาบันฯ ทราบ เพื่อใหคําแนะนํากับสถาบันฯ 
๓. ใหทุกหนวยงานเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน                  

การใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
๑.๕    เรื่อง   ประกาศสถาบันฯ   เรื่อง  แบงสวนงานวิทยาเขตชุมพร 
 
 

สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ   ขอเสนอประกาศสถาบันฯ  เรื่อง              
แบงสวนงานวิทยาเขตชุมพร  ซึ่งไดดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบสถาบันฯ วาดวยการ
บริหารงานวิทยาเขตชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ ทราบ 
๒. มอบรองศาสตราจารยเกรียงศักดิ์  สุวรรณโพธิ์ศรี รองอธิการบดี 

และผูชวยอธิการบดีที่กํากับดูแลวิทยาเขตชุมพรชี้แจงและ           
ทําความเขาใจกับบุคลากรของวิทยาเขตชุมพร 

 
๑.๖  เรือ่ง  รายงานผลการพิจารณาหลักเกณฑการจดัสรรเงินรายไดประเภทที่ ๑ คาธรรมเนียม-

การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๐ ไดมอบ        
รองศาสตราจารยธีรมน  ไวโรจนกิจ  รองอธิการบดี  นัดประชุมคณบดีทุกคณะเพื่อพิจารณา
หลักเกณฑในการจัดสรรเงินรายได (เงินบํารุงการศึกษา คาธรรมเนียม และเงินอุดหนุน
สมทบ)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๑ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๐ นั้น   

ในการนี้  ไดดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายแลว  จึงขอรายงานผลตาม          
มติที่ประชุมการพิจารณาหลักเกณฑการจัดสรรเงินรายไดประเภทที่ ๑ คาธรรมเนียม
การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังนี้ 

 
 

๑. ในปงบประมาณ …..... / 
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๑. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  กําหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงินรายได
ประเภทที่  ๑  คาธรรมเนียมการศึกษา  เชนเดียวกับปงบประมาณ                  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ระหวางคณะ : หนวยงานกลาง เทากับ  ๖๕ : ๓๕ 

๒. สําหรับคาสาธารณูปโภคของหนวยงานคณะ  สถาบันฯ จะดําเนินการ
เบิกจายจากงบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรรไปกอน  โดยตัดเบิก
รายจ ายจริ งตามใบแจงหนี้ของแตละหนวยงานในชวงแรกของ
ปงบประมาณ   เมื่องบประมาณแผนดินไมเพียงพอที่จะตัดจายเปน               
คาสาธารณูปโภค  โดยใชวิธีคิดคาเฉลี่ยจากรายจายจริงที่เกิดขึ้นและ
ประมาณการสําหรับเดือนที่เหลือจนถึงสิ้นปงบประมาณ  โดยคณะจะตอง
ประมาณการรายจายสําหรับคาสาธารณูปโภคไวทั้งป  ในประมาณการ
รายจายเงินรายได  คาสาธารณูปโภคประจําปงบประมาณของคณะไวดวย 

๓. มอบทุกหนวยงาน ใหดูแลเรื่องคาสาธารณูปโภคของคณะใหมีการ
ประหยัดการใชสาธารณูปโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อจะชวยลด
คาใชจายเงินรายไดที่จะตองโอนเงินรายไดไปสมทบคาสาธารณูปโภค       
ในสวนของคณะ 

 
 

มติที่ประชุม  ๑. รับทราบ   
๒. มอบรองศาสตราจารยธีรมน  ไวโรจนกิจ  รองอธิการบดี และ

กองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี สํารวจรายละเอียดตางๆ 
ในการใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา  น้ําประปา  โทรศัพท) ของทุก
คณะ / สํานัก  เชน  ปริมาณการใช  สาเหตุที่ใชในปริมาณมาก 
ขอมูลที่คณะ/สํานักใหบริการเชาพื้นที่กับบุคคลภายนอก และ
หนวยงานภายในสถาบันฯ เดียวกัน และจัดทําขอมูลเปรียบเทียบ
การใชสาธารณูปโภคในแตละป  ฯลฯ  เสนอที่ ประชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณา 

๓. ให ทุ ก หน ว ย ง านมี ม า ต ร ก า ร ในก า รป ร ะหยั ด ก า ร ใ ช
สาธารณูปโภคทุกประเภท 

 

๑.๗  เร่ือง …..... / 
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๑.๗  เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขการเกิดภัยในสถานศึกษาและสถานที่ราชการ          
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

กระทรวงศึกษาธิการ   ไดสงมาตรการปองกันและแกไขการเกิดภัย                     
ในสถานศึกษาและสถานที่ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปนการเฝาระวัง ปองกัน 
และแกไขปญหาที่เกิดจากภัยพิบัติและภัยจากการกอการรายที่อาจเกิดกับสถานศึกษา 
นักเรียน นักศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของราชการและบุคลากร        
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   โดยสรุปดังนี้ 

๑. จัดใหมีระบบปองกันภัยในสถานศึกษาและสถานที่ราชการ 
๒. กําหนดแผนรักษาความปลอดภัย 
๓. ดําเนินมาตรการ 

๓.๑ แสวงหาความรวมมือจากองคกรตางๆ 
๓.๒  ใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติตามมาตรการดังกลาวอยางเครงครัด  

ทั้งนี้  การดําเนินการใดๆ ใหใชความระมัดระวังและรัดกุม 
๓.๓ ใหมีการซักซอมแผนทั้งแบบบนโตะและแบบปฏิบัติการ   
 โดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและรวมปฏิบัติจริง 

 
 

มติที่ประชุม  ๑.   รับทราบ 
๒. มอบรองศาสตราจารยธีรมน  ไวโรจนกิจ รองอธิการบดี  ประชุม

รวมกับกองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี และงานอาคาร
สถานที่ทุกคณะ / สํานัก  เพื่อดําเนินการตามมาตรการปองกัน
และแกไขการเกิดภัยในสถานศึกษาและสถานที่ราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยเครงครัดและตอเนื่อง 

๓. มอบกองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี  จัดตั้งศูนยรับแจง
เหตุดวน เหตุรายภายในสถาบันฯ (Call Centre) และ
ประชาสัมพันธใหบุคลากร นักศึกษาสถาบันฯ ทราบถึงชองทาง
ในการติดตอกับศูนยดังกลาว 

๔. ใหทกุหนวยงาน …..... / 
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๔. ใหทุกหนวยงานจัดใหมีมาตรการรักษาความปลอดภัยภายใน
หนวยงาน เชน การติดตั้งกลองวงจรปด การกําหนดทางเขา – 
ออกทางเดียว 

๕. สําหรับการจัดจางพนักงานรักษาความปลอดภัยในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ อยูระหวางการพิจารณา TOR  

 
๑.๘  เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
 
 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน 
(สมศ.)   ไดประกาศใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ประจําปงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๕๐  และขอแจงรายนามผูประเมินภายนอกที่ทําหนาที่ประเมินสถาบันเทคโนโลยี-
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ดังนี้ 
๑. รองศาสตราจารย ดร.ณรงค   อยูถนอม    ประธานคณะผูประเมินภายนอก 
 คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีปทุม   
๒. รองศาสตราจารย ดร.ปรยีา  วิบูลยเศรษฐ ผูประเมินภายนอก 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
๓. รองศาสตราจารย ดร.อธคิม  ฤกษบุตร ผูประเมินภายนอก 
 คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
๔. รองศาสตราจารยปยะชาติ  แสงอรุณ ผูประเมินภายนอก 
 คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สําหรับกําหนดการประเมินคุณภาพภายนอก คณะผูประเมินจะแจงใหสถาบันฯ ทราบตอไป  
โดยขอใหจัดสงเอกสารที่จําเปนสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนี้ 

๑. รายงานการประเมินตนเอง  (SAR) ๒. รายงานประจําป 
๓. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ๔. คูมือการประกันคุณภาพ 
๕. คาน้ําหนักมาตรฐานและตัวบงชี้ระดับสถาบันและกลุมสาขาวิชา 

 
 
 

มติท่ีประชุม …..... / 
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มติที่ประชุม  ๑.   รับทราบ  และใหทุกหนวยงานเตรียมความพรอมเพื่อรับการ

ตรวจประ เมิ น จ าก  สมศ .สํ าหรั บข อมู ล จ ะ ใช ข อมู ลป                   
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๘ 

๒. รองศาสตราจารย  ดร . เสนห   เอกะวิภาต   รองอธิการบดี                      
แจงวาไดประสานกับคณะกรรมการประเมินแลว ไดกําหนด        
วันประเมินคุณภาพภายนอก ในวันจันทรที่ ๑๐ กันยายน – วัน
พุธที่   ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๐   โดยในชวงเชาของวันที่  ๑๐ 
กันยายน  ๒๕๕๐  จะเปนการชี้แจงหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ประเมิน และในชวงบายของวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ จะเปน
การรายงานผลการประเมินใหกับคณะผูบริหารรับทราบ   
สําหรับกําหนดการตรวจเยี่ยมแตละคณะ / สํานักจะแจงใหทราบ
ตอไป   

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 
 

 ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๐   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๐   
 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม   โดยมีขอแกไขหนา ๒  ผูเขารวมประชุม                       
ขอ ๕. ผศ.สมศักดิ์  ธรรมเวชวิถี  แกไข เปน ๕. รศ.สมศักดิ์  ธรรมเวชวิถ ี  

 
 

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
 
 
๓.๑  เรื่อง   ขอเสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

 
 

   สืบเนื่อง …..... / 
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สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๐            
ไดพิจารณารายชื่อผูสมควรไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตรนําเสนอ  ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ใหทุกคณะนํา เรื่องกลับไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ                   

กอนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณาในครั้งตอไป 
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร  ขอถอนชื่อ Prof. Dr. Jiro  Takano 

ในการนี้  คณะไดดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายแลว  จึงขอรายงานสรุปผล
การพิจารณารายชื่อผูสมควรไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ดังนี้ 

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร  ขอเสนอมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตร-                   
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  แด 

-  Mr.Yasuo  Makino 
๒. คณะสถาปตยกรรมศาสตร  ขอเสนอมอบปริญญาสถาปตยกรรมศาสตร-

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาสถาปตยกรรม  แด 
-  รองศาสตราจารยวิวัฒน   เตมียพันธุ 

๓. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ขอเสนอมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา แด 

-  นายมีชัย   ฤชุพันธุ 
๔. คณะวิทยาศาสตร  ขอเสนอมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จํานวน 

๒ ทาน คือ 
๑.   พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท  มอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต-

กิตติมศักดิ์  สาขาเคมีทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
๒.  ศาสตราจารย ดร.สิทธิชยั  โภไคยอุดม  ขอมอบปริญญาวิทยาศาสตร-

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 
๕. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอมอบปริญญาปรชัญาดุษฎีบัณฑิต-

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แด 
- ศาสตราจารย ดร.ไพรัช   ธัชยพงษ   

๖. คณะเทคโนโลยีการเกษตร   ยังไมไดสงผลการพิจารณา 

มติท่ีประชุม …..... / 
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มติที่ประชุม  ๑.  ใหความเห็นชอบมอบปรญิญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจําป              
พ.ศ. ๒๕๕๐  ตามที่คณะไดนําเสนอมา ดังนี้ 

 
หนวยงาน รายชื่อ ชื่อปริญญา 

คณะวิศวกรรมศาสตร Mr. Yasuo  Makino -  ปรญิญาวศิวกรรมศาสตร-            
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร รองศาสตราจารยวิวัฒน  
เตมียพันธุ 

-  ปรญิญาสถาปตยกรรมศาสตร-
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   

    สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม นายมีชัย  ฤชพัุนธุ -  ปรญิญาดษุฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ -   

สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ศาสตราจารย ดร.ไพรัช 

ธัชยพงษ 
-  ปรญิญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
๒. นําเสนอสภาสถาบันฯ   พิจารณาตอไป 
๓. ใหถอนการเสนอมอบปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ ของคณะ

วิทยาศาสตรออก  เนื่องจากไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวตาม
มติที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๔ / ๒๕๔๕  “.... การพิจารณาให
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  แกคณะกรรมการสภาสถาบันหรือ
ขาราชการ หรือพนักงานของสถาบัน  ใหพิจารณาเมื่อผูนั้นพน
จากตําแหนงหนาที่ในสถาบันแลว...” 

๔. ในการพิจารณามอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สําหรับ
บุคคลทั่วไปใหมีการพิจารณาจากการทําคุณประโยชนตอ
สถาบันฯ เปนขั้นพื้นฐาน   สําหรับการทําคุณประโยชนตอ
สวนรวมใหพิจารณาเปนลําดับถัดไป 

 
 

ระเบียบวาระ …..... / 



-  ๑๓ - 

ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
 

๔.๑  เรือ่ง  ขอความเห็นชอบวางระเบยีบสถาบันฯ 
 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๙ 
เมษายน  ๒๕๕๐  มีมติใหดําเนินการแกไขระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจัดเก็บเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาในการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยใหยกเวนการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมในการลงทะเบียนวิชาฝกงานประจําภาคเรียนฤดูรอน เฉพาะกรณี
รายวิชาที่ไมมีหนวยกิต  และใหรวมถึงการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายของ
นักศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๕๐ ดวย 
 สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  ไดดําเนินการตามมติที่ประชุมดังกลาวแลว  
จึงเสนอขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ วาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
ในการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ........   

 
 

มติที่ประชุม   ใหความเห็นชอบ และนําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณา 
 
 

๔.๒  เรื่อง   ปญหาจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ระดับปริญญาตรีไมเพียงพอ 
 
 
 ที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๐  ไดพิจารณา เรื่อง ปญหาจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ระดับ 
ปริญญาตรีไมเพียงพอ  ซึ่งที่ประชุมมีมติใหนําเสนอแนวทางการแกไข  ดังนี้ 

๑. ใหสามารถนําอาจารยจากคณะอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิในสาขา                
ที่สัมพันธกันมาเปนอาจารยประจําหลักสูตร  ภายใตขอตกลงรวมกัน 

๒. เสนออัตราจางอาจารยจากภายนอกที่จบสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  โดยตองมี
สัญญาจาง ๙ เดือนขึ้นไป   

ทั้งนี้  ในการปรับปรุงหลักสูตรนั้น  ตองมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ ๕ ป 
 
 

 

มติท่ีประชุม …..... / 



-  ๑๔ - 
 
มติที่ประชุม  ใหเปนแนวทางในการปฏิบัติที่ใหแตละคณะไปปรึกษาหารือและ

ตกลงรวมกันภายในคณะหรือระหวางคณะที่เกี่ยวของทั้งตามขอ ๑ 
และขอ ๒  ที่นําเสนอ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณตอไปดวย 

 
 

๔.๓  เรื่อง   ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินการสอบ 
 

สํานักทะเบียนและประมวลผล  ขอรายงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ
จัดสงขอสอบ  และรวบรวมขอสอบใหกับคณะวิทยาศาสตร  และคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม  ดังนี้ 

๑. สํานักทะเบียนและประมวลผล  ไมมีบุคลากรที่ทําหนาที่ดําเนินการ  
ไดแก คนงาน และพนักงานขับรถ และไมมีรถยนต  ทําใหสํานักทะเบียน
และประมวลผล  จะตองขอบุคลากร  และรถยนตจากหนวยงานอื่น  เพื่อ
ใชในงานนี้ 

๒. จากงานตามขอ ๑  ทําใหสํานักทะเบียนและประมวลผล  มีหนาที่จัดหา
คาตอบแทนการดําเนินงานตามระเบียบสถาบันฯ 

 
 

มติที่ประชุม  ๑. ใหคณะวิทยาศาสตร และคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม                   
เปนผูดําเนินการจัดสง และรับคืนขอสอบของคณะ 

๒. ใหทุกคณะนําเรื่องการดําเนินการเกี่ยวกับขอสอบ เชน การ
จัดพิมพขอสอบ  การจัดสง – รับคืนขอสอบ ฯ  ไปทบทวนและ
หารือรวมกันในกรณี ดังนี้ 
๒.๑ ใหคณะเปนผูดําเนินการทั้งกระบวนการ  
๒.๒ ใหสํานักทะเบียนและประมวลผลเปนผูดําเนินการ            

โดยคณะจะเปนผูสนับสนุนงบประมาณ และโอนยาย
บุคลากร วัสดุครุภัณฑตางๆ ของคณะ มาสังกัดที่สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล   

และใหนําขอสรุปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ 
พิจารณา 

๔.๔  เร่ือง …..... / 



-  ๑๕ - 

๔.๔   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณาการปฏบิัติราชการเพื่อชดใชทุนจากการ 
ไดรับยกเวนเงินสมทบการศึกษาของนางสาวมนัญชยา  ทองสิมา 

 
 

ตามที่นางสาวมนัญชยา   ทองสิมา   ในขณะดํารงตําแหนงนักเอกสาร
สารสนเทศ สํานักหอสมุดกลาง สจล.  ไดศึกษาตอในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการ
บริหารอาชีวการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สจล.  โดยไดรับการยกเวนเงินสมทบ
การศึกษาและเงินอุดหนุนสมทบเปนจํานวนเงิน ๖๐,๐๐๐.- บาท  และเมื่อสําเร็จการศึกษา
แลวจะตองมาปฏิบัติงานในสถาบันฯ ทันทีเปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของระยะเวลาที่ใช
ในการศึกษา  หากผิดสัญญาจะตองชดใชเงินสมทบคืนพรอมทั้งเบี้ยปรับอีกจํานวน ๒ เทา 

ตอมาในระหวางการปฏิบัติราชการชดใชทุน  สกอ. ไดมีคําสั่งที่ ๓๙๒/
๒๕๔๙  เรื่อง รับโอนขาราชการรายของ นางสาวมนัญชยา  ทองสิมา ไปรับราชการครู             
ที่วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สังกัด สกอ.  และสถาบันฯ 
ไดมีคําสั่งที่ ๑๙๙๙/๒๕๔๙  ใหโอนขาราชการดังกลาว ไปรับราชการที่สํานักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชน ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ 

แตเนื่องจาก  นางสาวมนัญชยา  ทองสิมา  ยังปฏิบัติราชการไมครบตาม
ระยะเวลาการใชทุนที่กําหนดไวในสัญญา  เมื่อคํานวณเวลาแลวยังขาดอยู ๑,๐๒๑ วัน           
จึงคิดเปนเงินที่ตองชดใชพรอมเบี้ยปรับตามสัญญา  ๑๐๙,๑๓๓.๐๑ บาท (หนึ่งแสนเกาพัน
หนึ่งรอยสามสิบสามบาทหนึ่งสตางค)   

ซึ่งวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และสกอ. มีความเห็นวา นางสาวมนัญชยา  
ทองสิมา  ยังคงรับราชการเพื่อทําประโยชนใหแกสวนราชการและเปนการโอนยายไปรับ
ราชการภายใตสังกัดเดิมคือ สกอ. ประกอบกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครยังขาดแคลนผูที่
มีคุณวุฒิทางดานนี้  จึงขอความอนุเคราะหใหขาราชการดังกลาวปฏิบัติราชการเพื่อชดใช
ทุนตอที่วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร   

 
 

มติที่ประชุม  ใหนางสาวมนัญชยา  ทองสิมา  ชดใชทุนการศึกษาตามที่กําหนดไว
ในสัญญายกเวนเงินสมทบการศึกษาและเงินอุดหนุนสมทบ                
โดยใหนางสาวมนัญชยา  ทองสิมา  แจงความประสงคในการขอผอน
ชําระมาใหสถาบันฯ พิจารณา 

๔.๕ เร่ือง …..... / 



-  ๑๖ - 

 
๔.๕   เรื่อง   การเบิกจายคาสอนพิเศษ 

 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร  เสนอขอหารือเกี่ยวกับเรื่องการเบิกจายคาสอนพิเศษ
ของคณาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร  เนื่องจากตามปฏิทินการศึกษาประจําปการศึกษา 
๒๕๕๐ ระดับบัณฑิตศึกษา  ในภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๐ ไดกําหนดระยะเวลาการศึกษา
ไวไมครบ ๑๕ สัปดาห  (ตั้งแตวันจันทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ – วันอาทิตยที่ ๒๓ 
กันยายน  ๒๕๕๐)  ซึ่งไม เปนไปตามขอบังคับสถาบันฯ  วาดวย  การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙  ขอ ๖.๒  การศึกษาภาคปกติแตละภาคการศึกษามีระยะเวลา
ศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห  และระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดเปนคาสอน
พิเศษ คาตอบแทนวิทยากร คาสมนาคุณ พ.ศ. ๒๕๔๙  ขอ ๑๐ ใหจายเงินรายไดเปนคาสอน
พิเศษในลักษณะเหมาจายเปนรายเดือนใน ๑ ภาคการศึกษาใหคิดเฉลี่ยเปน ๑๕ สัปดาห     

 
 

มติที่ประชุม  มอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการขยายเวลาการศึกษาตามปฏิทิน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๐             
ไปอีก  ๑  สัปดาห  เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร               
และประกาศใหทราบทั่วกันเพื่อใชปฏิบัติตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องอื่นๆ 
 
 
๕.๑  งานโรงพิมพของแตละคณะ 
 
 

ที่ประชุมไดปรึกษาหารือรวมกันในการจัดทําเอกสารสิ่งพิมพตางๆ ของแต
ละคณะ / สํานัก  ซึ่งในปจจุบันไดมีการจัดจางพิมพกับโรงพิมพเอกชนมากขึ้น  เนื่องจากมี
ปญหาอุปสรรคที่โรงพิมพภายในสถาบันฯ  ไมสามารถดําเนินการใหมีคุณภาพ และภายใน
ระยะเวลาที่ตองการได 

 
 

มติท่ีประชุม …..... / 



-  ๑๗ - 

มติที่ประชุม  มอบทุกคณะนําเรื่องไปทบทวนและหาขอมูลที่เกี่ยวของเพิ่มเติม  
และนําขอสรุปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบรหิารสถาบันฯ 
พิจารณา 

 
๕.๒   กองทนุกูยืมเพื่อการศึกษา  
 
 อาจารยสมประสงค  รุงเรือง  ผูชวยอธิการบดี  ไดรายงานที่ประชุมทราบ
เกี่ยวกับการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา  โดยในปนี้สถาบันฯ มีจํานวนนักศึกษาที่สามารถกูยืม
รายใหมไดไมเกิน ๕๐๕ คน  มีงบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  และมีหลักเกณฑในการ
พิจารณา  ดังนี้ 

๑. มีรายไดตอครอบครัวไมเกินปละ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท 
๒. จํานวนนักศึกษาที่ใชคืนเงินกูยืมตามที่กําหนด 
๓. การคืนเงินคงเหลือในบัญชีกองทุนกูยืมในระหวางเทอม ใหกับ สพอ. 

หรือกองทุนผูรับผิดชอบ 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  และอาจารยสมประสงค  รุงเรือง  ผูชวยอธิการบดี                    
จะจัดสงรายละเอียดตางๆ ใหทุกคณะรับทราบตอไป 

 
๕.๓   ขอขอบคุณคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาจารย ดร.วัฒนชัย  พงษนาค) 
 
 ดวยอาจารย ดร .วัฒนชัย   พงษนาค  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                 
จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  และอธิการบดีไดเปน             
ผูแทนคณะผูบริหารกลาวขอบคุณโดยสรุป  คือ  ในชวงระยะเวลา ๔ ปที่ผานมาอาจารย            
ดร.วัฒนชัย  พงษนาค ไดปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ และใหการสนับสนุนภารกิจ
ทั้งของคณะและสถาบันฯ รวมทั้งใหความรวมมือในการประชุม และใหขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนในการพัฒนาสถาบันฯ  และหวังวาสถาบันฯ จะไดรับขอเสนอแนะในการ
สงเสริมกิจกรรมตางๆ ของสถาบันฯ ตอไป  ในการนี้  อาจารย ดร.วัฒนชัย พงษนาค               
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