
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ครั้งที่  ๘ / ๒๕๕๐ 
วันพฤหัสบดีที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๐  เวลา   ๑๒.๓๐  น. 

ณ หองประชุม ๖๐๖  ชั้น  ๖  อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

----------------------------------------------- 
 
กรรมการทีม่าประชุม 
๑. รศ.ดร.กิตติ   ตีรเศรษฐ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. รศ.เกรียงศักดิ์   สุวรรณโพธิ์ศรี รองอธิการบดี กรรมการ 
๓. รศ.ดร.เสนห   เอกะวิภาต รองอธิการบดี กรรมการ 
๔. รศ.ธีรมน   ไวโรจนกิจ 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.พีระวุฒิ   สุวรรณจันทร แทนคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   กรรมการ 
๑๒. รศ.ศักดิช์ัย   ชูโชต ิ 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.ระติพร   หาเรือนกิจ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
๑๘. รศ.ดร.มนัส   สังวรศิลป ผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร กรรมการ                     
๑๙. ผศ.กิติพงค   มะโน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 

๒๐. รศ.ดร.อิทธิชัย …..... / 
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๒๐. รศ.ดร.อิทธชิัย  อรุณศรแีสงไชย ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
๒๑. นางวิภาพร   อินทรสุวรรณ ผูอํานวยการกองกลาง เลขานุการ 

 
กรรมการที่ไมมาประชมุ  ( เนื่องจากติดภารกิจ )    
๑. รศ.ทวี   เทศเจริญ รองอธิการบดี กรรมการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
๑. ผศ.พิชิต   กติตินนท ผูชวยอธิการบดี 
๒. อ.ปญญา  แดงวิไลลักษณ ผูชวยอธิการบดี 
๓. อ.กษมพงศ   พงษชมพร ผูชวยอธิการบดี 
๔. ผศ.รุงตะวัน   พนากุลชัยวิทย ผูชวยอธิการบดี 
๕. อ.สมประสงค   รุงเรือง ผูชวยอธิการบดี 
๖. ผศ.ดร.จินดา   เจริญพรพาณิชย ผูชวยอธิการบดี 
๗. อ.พงศทิพย   อินทรแกว ประธานสภาคณาจารย 
๘. นางรวมพร  อินทรประสงค ประธานชมรมขาราชการและลูกจาง 

 
เจาหนาที่งานประชุม 
๑. นางสาววรงคพร   บญุยมัย 
๒. นางสาวลัดดา  นุชนนท 
๓. นายศักดิ์ชาย   พุทธกอม 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 
 

ประธานกลาวเปดประชุม  และที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องตางๆ ตามวาระ           
การประชุม  ดังนี้ 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ …..... / 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 
 
๑.๑  เรื่อง  ขอลาออกจากตําแหนงหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรการประมง 

 
  
รองศาสตราจารยศักดิ์ชัย   ชูโชติ  หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรการประมง  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ขอลาออกจากตําแหนงหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรการประมง  
ตั้งแตวันที่   ๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๐   เนื่องจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดี                
คณะเทคโนโลยีการเกษตร   อธิการบดีอนุญาตใหลาออกไดตามความประสงค                       
และกองการเจาหนาที่ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว   
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ  ทราบ 
 
 

๑.๒  เรื่อง  รายงานผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
  
สํานักงานประกันคุณภาพและบริหารองคความรู ขอรายงานผลการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง  ดังนี้ 

๑.  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ไดแจงคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙   โดยสถาบันเทคโนโลยี- 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ไดรับผลคะแนน  =  ๔.๒๖๒๗ และไดรับเงินรางวัล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ = ๔,๖๑๐,๗๑๒.๕๕ บาท   โดยมีหลักเกณฑการจัดสรร
เงินรางวัลระดับสํานัก / กอง และระดับบุคคล ดังนี้ 

-   ตองไมนําเงินรางวัลทั้งหมดที่ไดรับไปจัดสรรโดยวิธีการหารเฉลี่ย             
ใหผูมีสิทธิไดรับเงินรางวัลไดรับเทากัน 

-   สวนราชการฯ จัดทําหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

-   สวนราชการฯ  จัดทําหลักเกณฑ  วิธีการการจัดสรรเงินรางวัล                
ใหแกขาราชการและลูกจางประจํา 

-  ทั้งนี้  …..... / 
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-   ทั้งนี้  ตองประกาศหลักเกณฑใหขาราชการและลูกจางประจําไดทราบ
โดยทั่วกันดวย 

๒.  ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สถาบัน-
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐                  
( รอบ ๙ เดือน )   
 
 

มติที่ประชุม ๑.   รับทราบผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๙ และเงินรางวัลที่สถาบันฯ ไดรับ
จํานวน ๔,๖๑๐,๗๑๒.๕๕ บาท  

๒. เห็นชอบหลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ 
พ .ศ .  ๒๕๔๙  จํ านวน  ๔ ,๖๑๐ ,๗๑๒ .๕๕  บาท  ตามที่
คณะกรรมการคํานวณเงินรางวัลนําเสนอ โดยสรุปดังนี้ 
๒.๑  สวนที่ ๑  จัดสรรใหกับบุคลากร ๖๐% = ๒,๗๖๖,๔๒๗.๕๓  

โดย  - แบงใหบุคลากรเทากัน 
 -  แบงตามเงินเดือน 
 -  แบงตามการเลื่อนขั้น 

๒.๒ สวนที่ ๒  จัดสรรใหกับหนวยงาน ๔๐% บุคลากร 
  ในหนวยงานไดเทากัน 

โดย  - ผลงานตามขอตกลงภาระงานลวงหนา 
- การประกันคณุภาพ 

๓. ใหจัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  ใหกับ
พนักงานสถาบันฯ พนักงานเงินรายได ลูกจางชั่วคราว และ
พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานครบตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ –        
๓๐  กันยายน  ๒๕๔๙  ตามหลักเกณฑ เดียวกัน  โดยใหใช              
เงินรายไดของแตละหนวยงาน 

๔. มอบรองศาสตราจารย ดร.เสนห  เอกะวิภาต  รองอธิการบดี  
ดําเนินการ ดังนี้ 

- จัดทําประกาศหลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลใหชัดเจน 

- สรุปเหตุผล …..... / 



-  ๕ - 

- สรุปเหตุผลที่สถาบันฯ ไดรับผลคะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  
นอยกวาคะแนนประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และมอบสํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ ดําเนินการ
เผยแพร ประชาสัมพันธใหบุคลากรของสถาบันฯ รับทราบ          
โดยทั่วกัน 

๕. รับทราบสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ( รอบ ๙ เดือน )  และใหทุก
หนวยงานเรงดําเนินการใหผลการปฏิบัติราชการเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนดไว 

 
 
๑.๓   เรื่อง  รายงานผลการประเมินตนเองสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
 ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 

 

สํานักงานประกันคุณภาพและองคความรู  ขอเสนอรายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๘  
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (สมศ.)   

รองศาสตราจารย ดร.เสนห  เอกะวิภาต  รองอธิการบดี  รายงานที่ประชุม
ทราบวา  คะแนนที่ สมศ. จะมาตรวจถาหมวดใดหรือมาตรฐานใดมีคะแนนต่ํากวา ๓.๕๑  
จะถือวาไมผานในหมวดนั้นๆ  ทางสถาบันฯ และสํานักงานประกันคุณภาพฯ  จึงได
ดําเนินการปรับปรุงและแกไขขอมูล  จึงเปนผลใหขอมูลของหลายคณะจะเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น  และในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๐  จะขอเชิญผูที่เกี่ยวของทุกคณะ / สํานักเขารวม
ประชุมการชี้แจงเกี่ยวกับขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 

๑.๔ เร่ือง รายงานผล …..... / 
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๑.๔   เรื่อง   รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ การเบิกจายงบลงทุน                
และรายงานผลการประเมินการปฏิบตัิราชการของหนวยงานภายในสถาบันฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (รอบ ๙ เดือน) 

 
กองแผนงาน   สํานักงานอธิการบดี  ขอรายงานผลการปฏิบัติราชการ               

(รอบ ๙ เดือน)  ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๐  ดังนี้ 
๑. สรุปรายงานผลการประเมินการปฏิบตัิราชการของหนวยงานภายใน

สถาบันฯ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๕๐  และรายงานแผน - ผลการใชจายงบประมาณ  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. รายงานประสิทธิภาพการเบิกจายงบลงทุน เงินงบประมาณแผนดิน  
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  และใหทุกหนวยงานเรงรัดและกํากับดูแลการปฏิบัติ
ราชการใหเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว และอยูในกรอบระยะเวลาที่
กําหนด 

 
 
๑.๕    เรื่อง ขอเชิญรวมพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
  
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  

วันที่ ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๐  เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดี  สถาบันฯ 
ไดมีกําหนดจัดถวายภัตตาหารเชา และทําบุญตักบาตรอาหารแหงแดพระสงฆ จํานวน ๑๐ รูป                    
ในวันพฤหัสบดีที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๐   เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ณ  บริเวณโถงชั้น ๑ อาคาร-            
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  และขอเรียนเชิญคณะผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษา
สถาบันฯ เขารวมพิธีตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว              

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 
 

๑.๖ เรื่อง กําหนดการ …..... / 



-  ๗ - 

๑.๖   เรื่อง   กําหนดการจัดงานครบรอบ ๔๗ ป สถาปนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา-             
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
  
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๗ ป สถาปนาสถาบันฯ ในวันที่  ๒๔  สิงหาคม  

๒๕๕๐  สถาบันฯ  ไดมีกําหนดจัดงานพิธีการตางๆ ตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.    
เชน  พิธีวางพานพุมเงิน – ทอง เพื่อถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  
พิธีสงฆ  การบรรยายธรรมดําเนินตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว              
พิธีมอบเข็มยกยองเชิดชูเกียรติแกผูปฏิบัติงานครบ ๒๕ ป และสําหรับในปนี้  สถาบันฯ             
ไดจัดสรางและมีพิธีเปดอนุสาวรียศาสตราจารยพงศศักดิ์  วรสุนทโรสถ  และศาสตราจารย
พิชัย  อังจันทรเพ็ญ  จึงขอเรียนเชิญคณะผูบริหาร บุคลากร นักศึกษาสถาบันฯ เขารวมพิธี
ตามวัน เวลา สถานที่ดังกลาว 

ในการนี้  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  ขอแจงที่ประชุมทราบวา  ในวันที่ ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๐  จะมีพิธีตั้งอนุสาวรีย  และพิธีบวงสรวง (พิธีพราหมณ)  ดังนี้ 

เวลา     ๖.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีตั้งอนุสาวรียศาสตราจารยพงศศักดิ์ วรสุนทโรสถ 
เวลา   ๑๑.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. พิธีตั้งอนุสาวรียพิชัย  อังจันทรเพ็ญ   
จึงขอเรียนเชิญคณะผูบริหาร  บุคลากรรวมงานพิธีดังกลาว  โดยจะมีพิธีเปด

อนุสาวรียอยางเปนทางการในวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๐  ตอไป 
 

มติที่ประชุม ๑.  รับทราบ   
 ๒. มอบผู อํานวยการกองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  แกไข

กําหนดการในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ และแจงเวียนให
บุคลากรรับทราบโดยทั่วกัน  ดังนี้ 

-   เวลา ๐๘.๓๐ น.  แกไขเปน เวลา ๐๙.๐๐ น.  ตอนรับพลเอก
สุรยุทธ  จุลานนท  นายกรัฐมนตรี  และนายกสภาสถาบันฯ 

- เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ขอเชิญรับประทานอาหาร
กลางวันรวมกัน ณ อาคารเมมโมเรียลฮอลล  แกไขเปน           
ณ อาคาร ๖ ชั้น ชั้นที่ ๕ คณะวิศวกรรมศาสตร

 
 

๑.๗ เร่ือง ขอเรียนเชิญ …..... / 



-  ๘ - 

๑.๗   เรื่อง   ขอเรียนเชิญรวมฟงการเสวนาสาระสําคัญรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
  
 อาจารยพงศทิพย  อินทรแกว  ประธานสภาคณาจารย   ขอเรียนเชิญคณะ
ผูบริหาร บุคลากร นักศึกษาของสถาบันฯ และชุมชนในพื้นที่เขตลาดกระบัง รวมรับฟงการ
เสวนา เรื่อง สาระสําคัญรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  กากบาทเห็นชอบหรือ         
ไมเห็นชอบ   โดย กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  ในวันที่  ๘  สิงหาคม   ๒๕๕๐                
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  ณ  หอประชุมใหญสถาบันฯ   ทั้งนี้  สภาคณาจารย  จะจัดทํา
รายละเอียดและมีหนังสือเชิญใหทราบตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 
ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 
 

 ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  
ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๐   เมื่อวันอังคารที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ 

 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่  
๗ / ๒๕๕๐ เมื่อวันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐  โดยมีขอแกไข 
ดังนี้ 
-   วาระที่ ๑.๑ หนา ๓ ใหตัดมติที่ประชุม ขอ ๒. สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล า เจ าคุณทหารลาดกระบัง  มีกํ าหนดการรับ
พระราชทานปริญญาบัตร  ในวันศุกรที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
(ช วงบ าย )   โดยให ใส เปนรายละ เอี ยดในการนํ า เสนอ                    
ที่ประชุมแทน 

- วาระที่ ๑.๒  หนา ๔  มติขอ ๓  แกไขคําวา “ ชลอ” เปน “ชะลอ” 
- วาระที่ ๓.๑  หนา ๑๑ และ หนา ๑๒  แกไขชื่อปริญญา ดังนี้ 

๑. ปริญญา …..... / 



-  ๙ - 

๑.  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหาร
อาชีวศึกษา  แกไขเปน  ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา 

๒ .  ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร  แกไขเปน  ปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  

- วาระที่ ๕.๒ หนา ๑๗  ขอ ๓  แกไขคําวา “ สพอ.” เปน “ สกอ.”   
 
 

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
 
 
วาระที่ ๓.๑   เรื่อง รายงานขอมลูการใชพลังงานของสถาบันฯ  ตั้งแตปงบประมาณ          

พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐ 
 
 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๐              
มีมติมอบรองศาสตราจารยธีรมน  ไวโรจนกิจ  รองอธิการบดี  สํารวจรายละเอียดและ
จัดทําขอมูลเปรียบเทียบการใชสาธารณูปโภคในแตละปเสนอที่ประชุมพิจารณา               
ในการนี้  ไดดําเนินการแลว  จึงขอรายงานขอมูล ดังนี้ 

๑. ขอมูลปริมาณการใชไฟฟา รอบเดือนตุลาคม – มิถุนายน ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๐ แยกตามรายคณะ 

๒. ขอมูลการเปรียบเทียบปรมิาณการใชไฟฟา รอบเดือนตุลาคม – มิถุนายน 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๐ แยกตามรายคณะ                            
เทียบกับปงบประมาณ ๒๕๔๖ 

๓. ขอมูลปริมาณการใชเชื้อเพลิง รอบเดือนตุลาคม – มิถุนายน 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๐ แยกตามรายคณะ 

๔. ขอมูลเปรียบเทียบปริมาณการใชเชื้อเพลิง รอบเดือนตุลาคม – มิถุนายน 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๐ แยกตามรายคณะ เทียบกับ
ปงบประมาณ ๒๕๔๖ 

 

โดยสรุป …..... / 



-  ๑๐ - 

โดยสรุป คือ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติ  
ใหสวนราชการลดการใชพลังงานไฟฟาลงรอยละ ๑๐ – ๑๕%  ซึ่งในปงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๔๙  การใชพลังงานไฟฟาในภาพรวมของสถาบันฯ ลดลงไดจริง  แตใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  การใชพลังงานไฟฟาในภาพรวมเพิ่มขึ้นเหมือนเดิม  มีเพียง
คณะวิศวกรรมศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย สํานักหอสมุดกลาง  ที่ใชพลังงานไฟฟาลดลงทั้งใน
ป พ.ศ. ๒๕๔๙ และป พ.ศ. ๒๕๕๐  ซึ่งการลดปริมาณการใชพลังงานไฟฟา และน้ํามัน
เชื้อเพลิง  จะมีผลใหลดการใชเงินรายไดสถาบันฯ ลง  และที่สําคัญคือ การใชพลังงานของ
สถาบันฯ ในขณะนี้ ยังไมเปนไปตามเกณฑที่ กพร. กําหนดไว ( ยังไดคาคะแนนไมถึง ๓ ) 
จึงขอความรวมมือใหทุกหนวยงานพิจารณาประหยัดการใชพลังงานไฟฟา และน้ํามัน
เชื้อเพลิงใหลดลง 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  และใหทุกหนวยงานกํากับดูแลการใชพลังงานไฟฟา และ
น้ํามันเชื้อเพลิงอยางประหยัด  เพื่อใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 

 
ระเบียบวาระที่  ๔    เรื่องเพื่อพิจารณา 

 
 
๔.๑  เรือ่ง  ขอความเห็นชอบวางระเบยีบสถาบันฯ 

 
 
 วิทยาเขตชุมพร  เสนอขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ วาดวย บานพัก
ของทางราชการ วิทยาเขตชุมพร พ.ศ. .........  เพื่อใหการบริหารงานบานพักของทางราชการ
เปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม  สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ ไดตรวจสอบ
แลว   

 
 

มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณา  โดยมีขอแกไข  
 -  ตามขอ ๖ (๒) ผูชวยอธิการบดี กํากับดูแลงานอาคารสถานที่           

เปนรองประธาน   แกไขเปน   ผูชวยอธิการบดี 
กํากับดูแลงานอาคารสถานทีวิ่ทยาเขตชุมพร             
เปนรองประธาน 

๔.๒ เร่ือง ขอความเหน็ชอบ …..... / 



-  ๑๑ - 

๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะวิศวกรรมศาสตร  
           และคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร  และคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  เสนอขอความ
เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ ทั้งนี้  ไดดําเนินการเพื่อให
เปนไปตามขอบังคับสถาบันฯ  วาดวย การดําเนินงานของคณะกรรมการประจําบัณฑิต-
วิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๑ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๒  และ (ฉบับที่ ๓)                
พ.ศ.๒๕๓๙  เรียบรอยแลว  ดังนี้ 

 
๑.  คณะวิศวกรรมศาสตร  เสนอขอความเห็นชอบการแตงตั้งบุคคลเพื่อดํารง

ตําแหนงในคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะวิศวกรรมศาสตร  แทนคณะกรรมการที่  
ดํารงตําแหนงครบวาระ  ๒  ปแลว  เมื่อวันที่  ๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๐  ตามรายชื่อดังนี้ 

 
๑. รองศาสตราจารย ดร.กอบชัย   เดชหาญ   คณบด ี ประธานกรรมการ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร  
๒. รองศาสตราจารย ดร.มงคล  มงคลวงศโรจน  ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิเชฐ  มวงนวล ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย ดร.วิสุทธ์ิ  ฐิติรุงเรือง ผูแทนหลักสูตร วศ.ม. กรรมการ 
  สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส 
๕. อาจารย ดร.กสิน  วิเชียรชม ผูแทนหลักสูตร วศ.ม. กรรมการ 
   สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
๖. อาจารย ดร.ศิริเดช   บุญแสง ผูแทนหลักสูตร วศ.ม. กรรมการ 
   สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสชีวการแพทย 
๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตศักดิ์   พิมสาร ผูแทนหลักสูตร วศ.ม. กรรมการ 
   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
๘. อาจารย ดร.อุมา   สีบุญเรือง ผูแทนหลักสูตร วศ.ม. กรรมการ 
   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
๙. อาจารย ดร.พรสวรรค   อัศวแสงรัตน ผูแทนหลักสูตร วศ.ม. กรรมการ 
   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

๑๐. อาจารยวิบูลย   วุฒิญาณ ผูแทนหลักสูตร วศ.ม. กรรมการ 
   สาขาวิชาวิศวกรรมกอสรางและการจดัการ 

๑๑. รองศาสตราจารย …..... / 



-  ๑๒ - 

๑๑. รองศาสตราจารย ดร.วันชยั ร้ิวรุจา ผูแทนหลักสูตร วศ.ด. กรรมการ 
   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
๑๒. รองศาสตราจารย ดร.อัญชลีพร  วาริทสวัสดิ์ ผูแทนหลักสูตร วศ.ด. กรรมการ 
                                                            หลอทองคํา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
๑๓. รองศาสตราจารย ดร.ชินรักษ  เธียรพงษ ผูแทนหลักสูตร วศ.ด. กรรมการ 
   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
๑๔. รองศาสตราจารยวิทยา   ทิพยสุวรรณพร ผูแทนภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม กรรมการ 
๑๕. รองศาสตราจารยจิราภรณ   เบญจประกายรัตน ผูแทนภาควิชาวิศวกรรมเกษตร กรรมการ 
๑๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนวุฒัน   จางวนิชเลิศ ผูแทนภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา กรรมการ 
๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรรณชัย   กัลยาศริิ ผูแทนภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กรรมการ 
๑๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกยีรติ   ฤกษวรัญู ผูแทนภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม กรรมการ 
๑๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรินทร   กิตติธรกุล ผูแทนภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร กรรมการ 
๒๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรเมษฐ   ประนยานันทน ผูแทนภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม กรรมการ 
๒๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกยีรติ   อุดมหรรษากุล ผูแทนภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ กรรมการ 
๒๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จนิดา   เจริญพรพาณิชย ผูแทนจากสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต กรรมการ  
   (หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐)      
๒๓. อาจารย ดร.ปกรณ   วฒันจตุรพร รองคณบด ี กรรมการและเลขานุการ 
๒๔. นางสุมาลี   เพ็ชรกูล เจาหนาที่ประจําบัณฑิตศกึษา ผูชวยเลขานุการ 

 
๒.  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  เสนอขอความเห็นชอบการแตงตั้งบุคคล               

เพื่อดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม                      
แทนคณะกรรมการที่ดํารงตําแหนงครบวาระ ๒ ปแลว  เมื่อวันที่ ๒๙  มิถุนายน ๒๕๕๐                 
ตามรายชื่อดังนี้ 

 
๑. รองศาสตราจารย ดร.รววีรรณ   ชินะตระกลู   คณบด ี ประธานกรรมการ 
  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
๒. รองศาสตราจารย ดร.วิไลพร  วรจิตตานนท ผูแทนภาควิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม กรรมการ 
  สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร 
๓. รองศาสตราจารยสถาพร  ดีบุญมี ณ ชุมพร ผูแทนภาควิชาครุศาสตรสถาปตยกรรม กรรมการ 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
๔. รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  กังขาว ผูแทนภาควิชาครุศาสตรสถาปตยกรรม กรรมการ 
  สาขาวิชาสถาปตยกรรม 

๕. ผูชวยศาสตราจารย …..... / 



-  ๑๓ - 
 
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระพล  เทพหัสดนิ ณ อยุธยา    ผูแทนภาควชิาครุศาสตรวิศวกรรม กรรมการ 
     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร  
๖. อาจารยพิชญสินี   มะโน ผูแทนภาควิชาครุศาสตรวิศวกรรม กรรมการ 
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน  เพ็ชรแสงศรี ผูแทนภาควิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม กรรมการ 
  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา 
๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉันทนา  วิริยเวชกุล ผูแทนภาควิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม กรรมการ 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทางการ                     
  อาชีวะและเทคนิคศึกษา 
๙. รองศาสตราจารยสุขุมาลย  นิลรัตน ผูแทนภาควิชาภาษาและสังคม กรรมการ 
  สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต-ภาษาอังกฤษ 
  เพื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิระเสกข  ตรีเมธสุนทร ผูแทนภาควิชาภาษาและสังคม กรรมการ 
  สาขาวิชาวิทยาการจัดการอตุสาหกรรม 
๑๑. อาจารย ดร.รัชดากร  ผลภักด ี ผูแทนภาควิชาครุศาสตรเกษตร กรรมการ 
  สาขาวิชาครุศาสตรเกษตร 
๑๒. อาจารย ดร.ราตรี   ศิริพันธุ หัวหนาภาควชิาครุศาสตรเกษตร ผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๓. รองศาสตราจารย ดร.พรรณี  ลีกิจวัฒนะ อาจารยประจําภาควิชาครุศาสตร- ผูทรงคุณวุฒ ิ
  อุตสาหกรรม 
๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เลิศลักษณ  กล่ินหอม รองคณบดีกํากับดูแลงาน- กรรมการ 
  ดานบัณฑิตศกึษา และเลขานุการ 
๑๕. น.ส.ศิริวรรณ   ฉายศิริ นักวิชาการศึกษา ผูชวยเลขานุการ 

 

โดยขอแตงตั้ง ตั้งแตวันที่ถัดจากวันที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ  และกองการเจาหนาที่                 
ไดตรวจสอบแลว    

  
 

มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณา   
 
 
 

๔.๓  เร่ือง …..... / 



-  ๑๔ - 

๔.๓ เรื่อง ขอเสนอปรบัปรุงระเบียบสถาบันฯ วาดวย การใชเงินรายไดสะสม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผูบรหิารสถาบันฯ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ 
๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ ใหคณะสรุปปญหาในการใชระเบียบสถาบันฯ วาดวย การใชเงินรายได
สะสม พ.ศ. ๒๕๔๙  เสนอที่ประชุมฯ พิจารณาเพื่อเปนแนวทางปรับปรุงระเบียบดังกลาว
ตอไป นั้น  คณะขอเสนอปญหามาโดยสรุป  ดังนี้ 

๑. ขอเพ่ิมประเภทรายการคาใชจายที่จะขออนุมัตินําเงินรายไดสะสมไปใช
ตามขอ ๖ คือ  “ คาใชจายในงบลงทุนที่ไมไดรับเงินงบประมาณแผนดิน ” 

๒. ขอปรับปรุงขอ ๘ 
จากเดิม การขอใชเงินรายไดสะสมไมเกินรอยละ ๕๐ ของวงเงินรายไดสะสม 
 ที่เหลืออยูในปงบประมาณปจจุบันแตไมเกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
เปน   การขอใชเงินรายไดสะสมไมเกินรอยละ ๗๐ ของวงเงินรายไดสะสม 
 ที่เหลืออยูในปงบประมาณปจจุบันแตไมเกิน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 

๓. ปรับปรุงขอ ๙ การขอใชเงินรายไดสะสมสําหรับงบลงทุน ขอไมตองชดใชคืน 
๔. ใหเพิ่มขอความในระเบียบ คือ “กรณีหนวยงานใดประสบอุบัติภัย เชน            

ไฟไหม  น้ําทวม  วาตภัย  อันกอให เกิดความเสียหายตอทรัพยสินที่
จําเปนตองซอมแซมเรงดวน  และในปงบประมาณนั้นหนวยงานไมมีเงิน
รายไดเพียงพอที่จะดําเนินการ  สถาบันฯ จะใชเงินรายไดของสถาบันฯ         
ใหความชวยเหลือ” 

๕. ปญหาจาก ขอ ๗  การขอใชเงินรายไดสะสมตองเปนกรณีที่มีความจําเปน
และเรงดวน และเงินสํารองมีไมเพียงพอที่ใชในการดําเนินกิจกรรมนั้น  
แสดงวาไมสามารถนําเงินคงคลังมาใชในการพัฒนาคณะฯ ไดเลยทําให 
ไมมีความคลองตัว 

ที่ประชุมไดพิจารณาปญหาตามที่คณะนําเสนอเพื่อเปนแนวทางปรับปรุง
ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การใชเงินรายไดสะสม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยสรุป ดังนี้ 

๑. กรณีปญหาตามขอ ๑ ขอ ๒ และขอ ๕  ตามระเบียบสถาบันฯ ดังกลาว           
ไดกําหนดไวใหสามารถปฏิบัติไดแลว  ดังนี้ 

- ตามขอ ๖ (๔) …..... / 



-  ๑๕ - 

-   ตามขอ ๖ (๔) รายการคาใชจายอื่นๆ ที่มีความจําเปนเปนอยางยิ่ง
นอกเหนือจาก (๑) ถึง (๓) ใหเปนดุลยพินิจของสภาสถาบันในการ
อนุมัติใหใชเงินรายไดสะสม   

-   ตามขอ ๘ วรรคสองกําหนดไววา “ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน 
เปนอยางยิ่ง  ใหหนวยงานนําเสนอขออนุมัติตอสภาสถาบันใหใชเงิน
รายไดสะสมได  ถึงแมเงินรายไดสะสมขั้นต่ําจะเหลือนอยกวาที่
กําหนดไวในวรรคหนึ่งก็ตาม แตทั้งนี้การขอใชเงินรายไดสะสม
ดังกลาวตองไมเกินรอยละ ๕๐ ของวงเงินรายไดสะสมที่เหลืออยูของ
หนวยงานนั้นในปงบประมาณปจจุบัน”   

๒. กรณีปญหาตามขอ ๓  การขอใชเงินรายไดสะสมในวงเงินที่สูงและขอไม
ตองชดใชคืน  จะมีปญหาไมมีเงินสะสมไวใชในอนาคต   

๓. กรณีขอเพิ่มขอความตามขอ ๔   เนื่องจากเงินรายไดสถาบันฯ มาจากการ
จัดสรรเงินรายไดจากคณะ  และที่ผานมาการดําเนินการในกิจกรรมตางๆ 
รวมทั้งงบลงทุน  สถาบันฯ ไดใหความสนับสนุนอยูแลว เชน การสราง
หอพักนักศึกษา หรือการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของบุคลากรสถาบันฯ  
เปนตน 

  
 

มติที่ประชุม ไมเห็นชอบใหปรับปรุงระเบียบสถาบันฯ วาดวย การใชเงินรายได
สะสม พ.ศ. ๒๕๔๙  ตามที่นําเสนอ  หากจะปรับปรุงควรขอปรับปรุง
การยืดระยะเวลาการชดใช เงินรายไดสะสมคืนในชวงเวลาที่
เหมาะสมแทน   โดยมอบคณบดีทุกคณะรวมกันพิจารณาหลักเกณฑ
ในการชดใชคืนเงินรายไดสะสมตามระเบียบดังกลาว  และสรุปเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณาใหมตอไป 

 
๔.๔  เรื่อง  ขอความเห็นชอบขั้นตอนการนําเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 

กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี  เสนอขอความเห็นชอบขั้นตอนการ
นําเสนอหลักสูตรใหมระดับปริญญาตรี  ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๐ แลว   

ทั้งนี ้…..... / 



-  ๑๖ - 

 
ทั้งนี้  เพื่อใหสอดคลองกับมติที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ 

๔ / ๒๕๕๐  ไดเห็นชอบกระบวนการนําเสนอโครงการหลักสูตรใหม เพื่อบรรจุไวใน
แผนพัฒนาสถาบันฯ ตามที่กองแผนงานนําเสนอ  คือ ใหหนวยงานเจาของหลักสูตรจัดทํา
หลักสูตรที่ตองการเปดสอนใหพรอมตามวิธีการที่กองบริการการศึกษากําหนด และมี
เอกสารแสดงความพรอมตามมาตรฐานครบถวน ชัดเจนตามที่ สกอ.กําหนด  ผานกอง
บริการการศึกษา เสนอคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ สภาสถาบันฯ ใหความเห็นชอบ
แลว   จึงใหกองแผนงานบรรจุหลักสูตร / สาขาวิชา / จํานวนนักศึกษาไวในแผนพัฒนา
สถาบันฯ ตอไป  เพื่อใหการดําเนินการเปดหลักสูตรมีความรวดเร็วเปนไปตามความตองการ
ของเจาของหลักสูตรและสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไดอยางทันทวงที                  

  
 

มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ     
 
 

๔.๕  เรื่อง   ขอความเห็นชอบหลักเกณฑการคิดหนวยกิต “ ศึกษาดวยตนเอง ” 
 
 
 ดวยที่ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๐  มีมติใหปรับการเขียนหนวยกิต 
ตามหลักเกณฑของ สกอ.  คือวิชา  ๓  หนวยกิต ตองเขียนเปน ๓ – ๐ - ๖  นั้น 
 กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี   จึงเสนอขอความเห็นชอบ
หลักเกณฑการคิดหนวยกิต “ ศึกษาดวยตนเอง ”  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วิชาการ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๐ ไดใหความเห็นชอบแลว  ดังนี้ 
 

 
ศึกษาดวยตนเอง  =  ( ๒ * จํานวนบรรยาย) + (๑/๒ * จํานวนปฏิบัติ) 

 
ในกรณีที่ผลลัพธเปนจุดทศนิยมใหปดเปนจํานวนเต็มที่มีคาสูงขึ้น 

 
 
การเขียนหนวยกิตเปนดังนี้ เดิม      ๓ – ๐ (บรรยาย – ปฏิบัติ) 
 ใหม     ๓ – ๐ – ๖     (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 
 
 
 

และใหเพิ่ม …..... / 
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และใหเพิ่มขอความ
 
 
หมายเหตุ : ในรายวิชาสัมมนา วิทยานิพนธ ปญหาพิเศษ ฝกงาน โครงงานพิเศษ ใหระบุ

เฉพาะจํานวนหนวยกิตเทานั้น   
 
 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบใหใชหลักเกณฑของ  สกอ .   และไม เห็นชอบตามที่                      

รองศาสตราจารย รอยเอก ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน  รองอธิการบดี  
ขอใหเพิ่มขอความ 

 
 

๔.๖ เรื่อง การปรับลดคะแนนเฉลี่ยในการพนสภาพนักศึกษา และแนวทางในการรักษา
คุณภาพการศึกษาของนกัศึกษา 

 
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  ครั้งที่  ๕  /  ๒๕๕๐              
มอบคณบดีทุกคณะพิจารณาการปรับลดคาคะแนนเฉลี่ยในการพนสภาพนักศึกษาในแตละ
ภาคการศึกษา  โดยใหคงเกณฑการจบการศึกษาใหเปนไปตามที่กําหนดไว คือ คาคะแนน
เฉลี่ย ๒  และเสนอที่ประชุมพิจารณาตอไป นั้น  คณะไดเสนอมาโดยสรุป  ดังนี้ 

๑.  ไมใหปรับลดคาคะแนนเฉลี่ยในการพนสภาพนักศึกษาในแตละภาค
การศึกษา 

๒. ขอเสนอสถาบันฯ ใหทําการศึกษาเรื่อง การขยายเวลาการติดภาคทัณฑ
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ ๑ เปน ๓ ภาคการศึกษาติดตอกัน จึงจะพนสภาพนักศึกษา  สวนใน
ชั้นปอ่ืนๆ ใหใชเกณฑเดิม 

๓ .   ขอเสนอสถาบันฯ  นําระบบอาจารยที่ปรึกษากลับมาใช   โดยการ
ลงทะเบียนของนักศึกษาตองไดรับการอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษากอน 

๔.  แนวทางในการรักษาคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐาน  หากมีขอแกไขคะแนนใหดําเนินการ ดังนี้ 

 
 

๔.๑  กรณีขอแกไข …..... / 
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๔.๑   กรณีขอแกไขคะแนนหลังจากสงคะแนนไปยังสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลแลวและผลคะแนนยังไมผ านการรับรองจาก
คณะกรรมการประจําคณะ ใหอาจารยผูขอแกไขไปขอแกไข
คะแนนที่สํานักทะเบียนและประมวลผล  และใหสํานักทะเบียน
และประมวลผลบันทึกการขอแกไข  แลวแจงใหคณะทราบ 

๔.๒  กรณีขอแกไขคะแนนหลังจากผลคะแนนผานการรับรองจาก
คณะกรรมการประจําคณะแลว  ใหอาจารยผูขอแกไขยื่นหลักฐาน
พรอมเหตุผลการขอแก เสนอคณบดี   และใหคณบดีแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง  เพื่อสอบหาขอเท็จจริงและ
รายงานผลการสอบหาขอเท็จจริงตอคณะกรรมการประจําคณะ
เพื่อพิจารณาตอไป 

๕.  ใหมีการแจงผลการเรียนประจําภาคของนักศึกษาใหผูปกครองทราบ            
โดยใหสํานักทะเบียนและประมวลผลเปนผูดําเนินการ  ทั้งนี้ เพื่อใหผูปกครองไดมีสวน         
ในการชวยดูแลนักศึกษาเพื่อเปนการควบคุมมาตรฐานการเรียน 

 
 

มติที่ประชุม ๑. มอบสํานักทะเบียนและประมวลผล  แจงผลการศึกษาประจํา
ภาคของนักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยไมถึง ๒ ใหผูปกครอง
ทราบ โดยจัดทําเปนหนังสือสงทางไปรษณีย หรือวิธีการอื่น
ตามที่เหมาะสม 

 ๒. ปจจุบันมีการใชระบบอาจารยที่ปรึกษาอยูแลว   และถา
หนวยงานใดตองการเครงครัดใหการลงทะเบียนของนักศึกษา
ตองไดรับการอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษากอน  ใหหนวยงาน
นั้นทําหนังสือรับรองถึงสถาบันฯ โดยใหมีการลงชื่อคณาจารย
ที่จะชวยตรวจสอบการลงทะเบียนของนักศึกษากอนที่จะให
นักศึกษาลงทะเบียน 

๓. ไมเห็นชอบกรณีใหมีการขอแกไขคะแนนนักศึกษาได เวนแตมี
เหตุผลที่สามารถชี้แจงใหชัดเจนได 

๔. มอบสํานักทะเบียน …..... / 
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๔.  มอบสํานักทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับ        
คาคะแนนเฉลี่ยในการพนสภาพนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา 
และการขย าย เ วล าก ารติ ดภ าคทัณฑ สํ าหรั บนั กศึ กษ า                       
จากมหาวิทยาลัย / สถาบันของรัฐ ประมาณ ๑๐ แหง  และสรุป
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณา 

 
 
๔.๗   เรื่อง  ขอแกไขมติที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เรื่อง ขอเสนอพิจารณา

ปญหาการเรียนในภาคฤดูรอน 
 
 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๐  ได
พิจารณาเรื่องปญหาการเรียนในภาคฤดูรอนตามที่สํานักทะเบียนและประมวลผลเสนอแลว 
มีมติ ดังนี้    ๑. ใหยกเลิกการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาในการลงทะเบียนเรียนประจํา
ภาคเรียนฤดูรอน เฉพาะกรณีรายวิชาที่ไมมีหนวยกิต และใหรวมถึงการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายของนักศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๕๐ ตอไปดวย 

๒. ใหยกเวนการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการลงทะเบียนวิชาฝกงานประจํา
ภาคเรียนฤดูรอน เฉพาะกรณีรายวิชาที่ไมมีหนวยกิต

 
ในการนี้  สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ ไดดําเนินการ (ราง) ระเบียบ

สถาบันฯ   วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาในการศึกษาระดับปริญญาตรี                  
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. .......  ตามมติที่ประชุม   ดังนี้ 

ขอ ๒. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓. ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน ๘/๑ ของระเบียบสถาบันฯ วาดวยการเก็บเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาในการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
“ขอ ๘/๑ นักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐ ไดรับการยกเวน

ไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายในภาคการศึกษาฤดูรอนตามขอ ๗.๒ เฉพาะ
ในกรณีที่การลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูรอนมีแตเฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิตเทานั้น 

นักศึกษา …..... / 
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นักศึกษาที่เขาศึกษากอนปการศึกษา ๒๕๕๐ ไดรับการยกเวนไมตอง
ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอน ตามขอ ๘.๒ ถึงขอ ๘.๔ เฉพาะใน
กรณีที่การลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูรอนมีแตเฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิตเทานั้น”  

 
ซึ่ง (ราง) ระเบียบสถาบันฯ ดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ แลว 
แตเนื่องจากสํานักทะเบียนและประมวลผล  ไดพิจารณารางระเบียบสถาบันฯ 

ดังกลาว  พบวาอาจจะเกิดปญหาในการปฏิบัติได    ดังนี้ 
๑. ตามระเบียบขอ ๒ ที่กําหนดวา ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศเปนตนไป  เนื่องจากจะมีผลใชบังคับกับนักศึกษาที่มาลงทะเบียนฝกงานยอนหลัง 
จึงขอแกไขเปนใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป   

๒. การกําหนดวาใหยกเวนเฉพาะวิชาที่ไมมีหนวยกิต อาจจะเกิดปญหา
เนื่องจากวิชาฝกงานของหลายคณะเปนวิชาที่มีจํานวนหนวยกิต 

ดังนั้น ควรระบุวาวิชาฝกงานภาคฤดูรอนจะถูกตองมากกวา  ไมเชนนั้น
จะมีเฉพาะบางสาขาที่ไดรับยกเวนในขณะที่อีกหลายสาขาจะไมไดรับการยกเวน ทั้งที่มติที่
ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร คือ ยกเวนการเก็บเงินสําหรับการฝกงานภาคฤดูรอน 

 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหแกไขมติที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ         
ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๐  เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐  เรื่อง ปญหาการ
เรียนในภาคเรียนฤดูรอน  โดยใหตัดขอความ “เฉพาะกรณีรายวิชาที่
ไมมีหนวยกิต” ตามมติในขอ ๑ และขอ ๒ ออก  และใหสํานักงาน
กฎหมายและตรวจสอบแกไขระเบียบสถาบันฯ วาดวย การเก็บเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาในการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
โดยมีผลใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป   

 
 
๔.๘   เรื่อง  ขอเสนอขอมูลหลักสูตรที่ไมมีนักศึกษาเรียนหรือไมเปนไปตามความตองการ

ของภาคธุรกจิ และภาคอตุสาหกรรม 
 
 

กองบริการการศึกษา …..... / 
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กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี  ขอเสนอขอมูลจํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในแตละหลักสูตรจําแนกตามคณะ  โดยแสดงจํานวนตามแผนการรับ
นักศึกษา  และจํานวนที่รับจริง  ตั้งแตป  พ .ศ .  ๒๕๔๘  – ๒๕๕๐   เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณาหลักสูตรที่ไมมีนักศึกษาเรียน หรือมีความสนใจ
นอย หรือไมเปนไปตามความตองการของตลาดทั้งภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม                  
เพื่อชะลอการเปดหลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน               

 
 

มติที่ประชุม ๑. มอบรองศาสตราจารย ร.อ. ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน  รองอธิการบดี  
นําขอมูลกลับไปตรวจสอบใหม เนื่องจากขอมูลนักศึกษา                 
ที่นําเสนอเปนขอมูลเกาตอนจัดทําแผนซึ่งไมตรงกับขอมูลจาก
สํานักทะเบียนและประมวลผล 

 ๒. กรณีการเปดหลักสูตรใหม  ใหทุกคณะศึกษาใหชัดเจนวาเปน
หลักสูตรที่ผูเรียนสนใจเรียน และตรงกับความตองการของผูใช
บัณฑิต  โดยถาหลักสูตรใดที่มีผูสนใจเรียนนอย หรือไมเปนไป
ตามความตองการของผูใชบัณฑิตใหคณะพิจารณาปญหา                
เพื่อปรับปรุง  และพัฒนาหลักสูตรใหมีความเหมาะสมกับ            
สภาพปจจุบันและเปนไปตามความตองการตอไป   

  และมีขอแนะนําเพิ่มเติม  คือ  คณะสามารถปรับแผนการรับ
นักศึกษาไดลวงหนา ๑ ป  และการจัดสรรงบประมาณประจําป
จะจัดสรรใหตามจํานวนแผนที่จะรับนักศึกษา ยกเวนการรับ
นักศึกษาตามโครงการพิเศษตางๆ 

 
 

 

๔.๙   เรื่อง   มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในสถาบันฯ 
 
  
ตามที่สถาบันฯ  ไดมีมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในสถาบันฯ                      

โดยกําหนดใหมีมาตรการตางๆ  เชน  การติดตั้งโทรทัศนวงจรปด   การกําหนดให                     
ติดสติกเกอรสถาบันฯ การแลกบัตรสําหรับรถที่ผานเขา – ออกสถาบันฯ  การกําหนดเวลา
เปด – ปดประตูทางเขา – ออกสถาบันฯ  นั้น    

ในสวนของอาคาร …..... / 
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ในสวนของอาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  (สนอ .) ไดจัดทํา
ประกันภัยกับบริษัทนวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) เพื่อประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน 
และประกันความรับผิดตอบุคคลภายนอก ดังนี้ 
๑. การประกนัความเสี่ยงภัยทรัพยสินอาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สนอ.)          

วงเงินประกันภัย ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เริ่มตั้งแตวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๐ – ๑๖ ม.ค.๒๕๕๑    
 คาเบี้ยประกัน        = ๖๔,๔๕๖.๘๐  บาท 

๒. การประกันความรับผิดตอบุคคลภายนอกอาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  
คาเบี้ยประกัน     =     ๑๒,๘๙๑.๓๖   บาท 

 
รวมคาเบี้ยประกันทั้งสิ้น     =    ๗๗,๓๔๘.๑๖   บาท 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  และใหคณะพิจารณาเตรียมความพรอมของบุคลากร                  
และอุปกรณในการปองกันอัคคีภัย  และพิจารณาการจัดทําประกันภัย           
เพื่อประกันความเสี่ยงภัยตางๆ ภายในหนวยงาน  

 
 

๔.๑๐   เรื่อง   ขอความเห็นชอบการแตงตั้งรองคณบดี  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
 
  ตามคําสั่งสภาสถาบันที่ ๐๒๐ / ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๐            
ไ ด แ ต ง ตั้ ง  ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย ศั ก ดิ์ ชั ย   ชู โ ช ติ   ดํ า ร ง ตํ า แ ห น ง ค ณ บ ดี -                         
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแตวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ นั้น  ในการนี้  เพื่อใหการ
ดําเนินงานและการบังคับบัญชา เปนไปดวยความเรียบรอย  คณะเทคโนโลยีการเกษตร          
จึงเสนอขอความเห็นชอบแตงตั้งบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงรองคณบดี  ดังนี้ 
๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิสิทธ  แกวฉา ระดับ ๘ สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจเกษตร 
๒. รองศาสตราจารยรัตนา  ปรมาคม ระดับ ๙ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช 
๓. อาจารยกิตติพงษ  ศิริวานิชกุล ระดับ ๗ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช 
๔. ผูชวยศาสตราจารยพีรชัย  กุลชัย ระดับ ๘ สังกัดภาควิชาเทคนิคเกษตร 
๕. ผูชวยศาสตราจารยสุขุมาภรณ  ขันธศรี ระดับ ๘ สังกัดภาควิชาเทคนิคเกษตร 
๖. รองศาสตราจารยศรีสกุล  วรจันทรา ระดับ ๙ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 
 

ทั้งนี้  ขอแตงตั้ง …..... / 
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 ทั้งนี้   ขอแตงตั้งบุคคลดังกลาว  ตั้งแตวันที่ถัดจากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ                 
และกองการเจาหนาที่ไดตรวจสอบแลว    

 
 

มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ และนําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณา 
 
 
๔.๑๑   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณาการจางเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  และมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในสถาบันฯ 
 
 

ดวยรองศาสตราจารยธีรมน  ไวโรจนกิจ  รองอธิการบดี  ไดประชุมรวมกับ           
กองอาคารสถานที่  สํานักงานอธิการบดี  และงานอาคารสถานที่ทุกคณะ  /  สํานัก                    
เพื่อดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขการเกิดภัยในสถานศึกษาและสถานที่ราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการโดยเครงครัดและตอเนื่อง เมื่อวันที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๐                
จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณาการจางพนักงาน
รักษาความปลอดภัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  และแนวทางปฏิบัติในการรักษาความ
ปลอดภัยภายในสถาบันฯ  

 
 

มติที่ประชุม ๑. มอบกองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี นัดหมายบริษัท
รักษาความปลอดภัย  จํานวน  ๓  บริษัท   เข ามานํา เสนอ
รายละเอียดและผลงานในการปฏิบัติงานใหคณะผูบริหาร
พิจารณา ในวันที่  ๗  สิงหาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.  

 ๒. มอบสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  ตรวจสอบระเบียบ             
ในการดําเนินการจัดจาง รวมกับกองอาคารสถานที่ 

 ๓. เห็นชอบใหดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการรกัษาความ
ปลอดภัยภายในสถาบันฯ  ดังนี้ 
๓.๑ กําหนดใหมีการตั้งจุดรับแจงเหตุดวนเหตุรายภายใน

สถาบันฯ ในพื้นที่ของทุกคณะ / สํานัก  โดยมีศูนยกลาง
อยูที่สํานักงานอธิการบดี 

๓.๒  มอบกองอาคาร …..... / 
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๓.๒  มอบกองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี  ติดตอ
ประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจในการมาตรวจตราดูแล
ความสงบเรียบรอยภายในสถาบันฯ  โดยใหกําหนดจุด
ที่เหมาะสมสําหรับติดตั้งตูแดง  และใหเจาหนาที่ตํารวจ
จัดทํารายงานการมาตรวจตราความเรียบรอยให          
สถาบันฯ ทราบดวย  

๓.๓  ใหมีกิจกรรมในการอบรมนักศึกษา  เพื่อใหรูจักการ
ระมัดระวังภัยจากผูไมประสงคดี  รวมทั้งจัดเครือขาย
รวมระหวางนักศึกษากับบุคลากรของสถาบันฯ  และ
บริษัทรักษาความปลอดภัยในการเฝาระวังเหตุรายหรือ
การแจงเบาะแส  โดยมอบผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดา  
เจริญพรพาณิชย และอาจารยสมประสงค  รุงเรือง  
ผูชวยอธิการบดี  เปนผูประสานงานกับนักศึกษา 

๓.๔  ใหติดตั้งโทรทัศนวงจรปดที่มีประสิทธิภาพสูงภายใน
พ้ืนที่ของสถาบันฯ ที่ รปภ.ไมสามารถตรวจสอบความ
ปลอดภัยได   และมีตําแหนงการติดตั้งที่ เหมาะสม           
โดยมอบทุกคณะพิจารณาดําเนินการและเมื่อติดตั้งและ
มี Centre แลว ใหแจงสถาบันฯ เพื่อดําเนินการใหมีการ 
Link กันระหวาง Centre ของแตละคณะ / สํานักตอไป 

๓.๕  ใหจัดทําตําแหนงหนีไฟในอาคารรวมทั้งจัดใหมีการ
อบรมอัคคีภัยสําหรับอาคารสูง 

 
 

ระเบียบวาระที่  ๕.๑   เรือ่งอื่นๆ 
 
 
๕.๑   เรื่อง   การปรับปรุงภูมิทัศนภายในสถาบันฯ 
 
 

อาจารยกษมพงศ   พงษชมพร   ผูชวยอธิการบดี  รายงานที่ประชุมทราบเรื่อง
การปรับปรุงภูมิทัศนภายในสถาบันฯ  ดังนี้ 

๑. จัดทําแผนที่ …..... / 
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