
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ครั้งที่  ๙ / ๒๕๕๐ 
วันอังคารที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๐  เวลา   ๑๒.๐๐  น. 

ณ หองประชุม ๖๐๖  ชั้น  ๖  อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

----------------------------------------------- 
กรรมการทีม่าประชุม 
๑. รศ.ดร.กิตติ   ตีรเศรษฐ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. รศ.ธีรมน   ไวโรจนกิจ รองอธิการบดี กรรมการ 
๓. รศ.เกรียงศักดิ์   สุวรรณโพธิ์ศรี รองอธิการบดี กรรมการ 
๔. รศ.ทวี   เทศเจริญ รองอธิการบดี กรรมการ 
๕. รศ.ดร.เสนห   เอกะวิภาต รองอธิการบดี กรรมการ 
๖. รศ.ดร.รัตติกร   วรากูลศริพัินธุ รองอธิการบดี กรรมการ 
๗. รศ.ร.อ. ดร.วีระเชษฐ   ขนัเงิน รองอธิการบดี กรรมการ 
๘. รศ.ศิริวัฒน  โพธิเวชกุล รองอธิการบดี กรรมการ 
๙. รศ.พรชัย   บญุชัยวัฒนา รองอธิการบดี กรรมการ 

๑๐. รศ.ดร.กอบชัย  เดชหาญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
๑๑. รศ.ดร.รวีวรรณ  ชินะตระกูล คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   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.ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน รองอธิการบดี กรรมการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
๑. รศ.จิตติ   หนูแกว ผูอํานวยการสํานักนาโนเทคโนโลย-ี        

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
๒. ผศ.พิชิต  กิตตินนท ผูชวยอธิการบดี 
๓. ผศ.อนุชิต  จารุวนาวัฒน ผูชวยอธิการบดี 
๔. รศ.สมศักดิ ์ ธรรมเวชวิถ ี ผูชวยอธิการบดี 
๕. อ.กษมพงศ   พงษชมพร ผูชวยอธิการบดี 
๖. ผศ.รุงตะวัน   พนากุลชัยวิทย ผูชวยอธิการบดี 
๗. รศ.ดร.อภินันท   ธนชยานนท ผูชวยอธิการบดี 
๘. อ.สมประสงค   รุงเรือง ผูชวยอธิการบดี 
๙. อ.พงศทิพย   อินทรแกว ประธานสภาคณาจารย 

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

ประธานกลาวเปดประชุม   และขอหารือกับที่ประชุมเรื่องการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการ  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานสถาบันฯ  และคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  ตามที่ปฏิบัติมาคือจัดประชุม
ภายในวันเดียวกัน   และที่ผานมาในการประชุมแตละประเภทมีวาระตองพิจารณา                  
เปนจํานวนมาก  ดังนั้น  เพื่อใหการพิจารณาวาระตางๆ มีประสิทธิภาพ และเปนไปอยาง

. 
รอบคอบ …..... / 



รอบคอบ   จึงขอหารือวาถาตอไปในการประชุมครั้งใดมีวาระการประชุมที่ตองใชเวลา            
ในการพิจารณาเกินเวลา ๑๔.๐๐ น.  ขอเสนอใหแบงการประชุมเปน  ๒  วัน  โดยใหจัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการ  และคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานสถาบันฯ  ภายในวันเดียวกัน  แลวในครั้งตอไปใหเปนการประชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ 

 
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ   

. 

 
ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 
๑.๑ เรื่อง รายงานสรุปผลจากการดําเนินการเบิกจายและปญหาอุปสรรคของหนวยงาน         

ที่ไดรับการจัดสรรงบลงทุนคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสรางในภาพรวม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ไตรมาสที่ ๒)  

  
ตามที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๐ ไดมีมติมอบ

กองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  ดํา เนินการแจงทุกหนวยงานทราบประมาณ
การงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อวางแผนการดําเนินงานไว
ลวงหนา  และแจงเหตุผลในการไดรับเงินงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๕๐ ลาชากวากําหนด  นั้น 

กองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี   ขอรายงานวาไดดําเนินการแจงทุก
หนวยงานทราบเรียบรอยแลว  และขอเสนอสรุปผลการดําเนินการเบิกจายและปญหา
อุปสรรคของหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรงบลงทุนคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง              
ในภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ( ไตรมาสที่ ๒ )  พรอมทั้งขอเสนอแนะ            
เพื่อดําเนินการในงบลงทุนประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังนี้ 

๑. คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 
๔๖ รายการ  วงเงิน  ๑๗๘,๙๐๔,๙๐๐.- บาท ไตรมาสที่ ๒ ไดกําหนด
แผนการเบิกจาย ๘ รายการ วงเงิน ๒๑,๕๓๘,๐๐๐.- บาท  ซึ่งเกือบทุก
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รายการดําเนนิการ …..... / 
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รายการดําเนินการทําสัญญาและเบิกจายไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
โดยเฉพาะรายการกอสรางที่เปนรายการผูกพันงบประมาณ 

๒. ปญหาอุปสรรคในการเบิกจายลาชา 
๒.๑  รายการครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง มีการแกไขคุณลักษณะ  
 แบบแปลนการกอสราง เปลี่ยนแปลงรายการ แผนการดําเนินงาน 

งบประมาณ และสถานที่กอสราง 
๒.๒  รอแบบรูปรายการ 
๒.๓  ไมไดเตรียมความพรอมเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ  
 การกําหนดรายละเอียดการกอสรางและรายการครุภัณฑ 
๒.๔  ปญหาฤดูกาล สภาพดินฟาอากาศ และภัยธรรมชาติ 
๒.๕  ไดรับงบประมาณไมเพียงพอ ซึ่งเปนผลอันเนื่องมาจาก 
 น้ํามันเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้น 
๒.๖  ผูรับจางเสนอราคาสูงกวาราคากลางและงบประมาณที่ไดรับ 
๒.๗  ยกเลิกการประกวดราคาและประกวดราคาใหม 
๒.๘  ขั้นตอน e – Auction มีขั้นตอนที่ตองดําเนินการมาก 
 จึงตองใชระยะเวลาในการดําเนินงาน 

๓. ขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓.๑ เห็นควรมอบใหหัวหนาหนวยงานที่ไดรับงบประมาณงบลงทุน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  เรงรัด กํากับ ดูแลใหผูที่เกี่ยวของ
เตรียมและดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ไดตั้งแตวันที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๕๐   หรือตนปงบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๑  (ตามระเบียบ             
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘) 

๓.๒ ใหหนวยงานกอหนี้ ผูกพันใหแลวเสร็จไมเกินเดือนมีนาคม 
๒๕๕๑ (ไตรมาสที่ ๒) 

๓.๓ เรงรัดการดําเนินการจัดซื้อจัดจางและเบิกจายงบประมาณใหเร็ว
กวาหรือเปนไปตามแผนการเบิกจายงบประมาณ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

. 
๓.๔  หากหนวยงาน …..... / 
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๓.๔ หากหนวยงานพบปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  ใหเรง
ดําเนินการรายงานใหหัวหนาหนวยงานและหรืออธิการบดีทราบ 
เพื่อแกไขปญหาอุปสรรคตอไป 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  และใหทุกหนวยงานเรงรัด กํากับ ดูแล การดําเนินการ

จัดซื้อจัดจางโดยเร็ว หรือใหเปนไปตามแผนและกรอบระยะเวลา          
ที่กําหนดไว 

 
๑.๒ เรื่อง ขอรายงานสรุปขอเสนอแนะของสภาสถาบันฯ เกี่ยวกับหลักสตูร  
 ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘ – กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

  
รองศาสตราจารย ดร.รัตติกร  วรากูลศิริพันธุ  รองอธิการบดี และเลขานุการ

สภาสถาบันฯ  ขอรายงานสรุปขอเสนอแนะในการดําเนินการจัดทําหลักสูตรจากที่ประชุม -
สภาสถาบันฯ ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐   

ในการนี้   การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตร   กองบริการการศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี  เปนผูตรวจสอบความถูกตองแลว   

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 

๑.๓ เรื่อง รายงานการประชุมอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๐ 
  
ขอเสนอรายงานการประชุมอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล  เมื่อวันพุธที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  ณ หองประชุม ๖๐๖  อาคารกรมหลวง-
นราธิวาสราชนครินทร สจล.    

ในการนี้  ที่ประชุมไดหารือรวมกันเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ในรายงานการประชุม
ดังกลาว  โดยมีขอสรุป ดังนี้ 

. ๑. การจัดซื้อครุภัณฑ …..... / 



๑.  การจัดซื้อครุภัณฑ และวัสดุสํานักงานรวมกันของหนวยงานภายในสถาบัน  
- การจัดซื้อครุภัณฑ  รายการเดียวกัน  คุณลักษณะ (Spec)  คลายกัน  

ควรรวมกลุมและจัดซื้อรวมกัน  ยกเวนครุภัณฑที่มีคุณลักษณะตางกัน  ซึ่งตองแสดง Spec  
ใหเห็นความแตกตางที่ชัดเจน 

- การจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ  ควรจัดซื้อรวมกัน  โดยใหทุก
หนวยงานสรุปขอมูล เชน ปริมาณการใชวัสดุสํานักงาน  กําหนดเวลาที่ตองการใหจัดสง
สินคา  สงใหงานพัสดุกลาง สํานักงานอธิการบดี เพื่อดําเนินการใหตอไป   

ทั้งนี้  การจัดซื้อครุภัณฑ และวัสดุสํานักงานรวมกัน  จะเปนผลให
สามารถเจรจาตอรองราคาสินคาใหลดลงกวาปกติไดมาก   ซึ่งจะเปนการประหยัด
งบประมาณ  และหากยอดประมาณการการใชวัสดุไมเพียงพอสามารถขอยืมใชจาก
หนวยงานอื่นได  ทําใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน  

๒.  การใชระบบการพิมพผานเครื่องถายเอกสาร  แทนเครื่อง Printer  โดยสง
ขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรผานระบบ Network   ซึ่งมีผลใหตนทุนในการผลิตเอกสาร            
มีราคาลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง  และในปจจุบันเครื่องถายเอกสารมี Function  ในการทํางาน
ที่หลากหลาย เชน เปน scanner และ printer ไดในเครื่องเดียวกัน 

๓.  การใชหองเรียนในอาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งใหใช
เฉพาะการเรียนการสอนในวิชาพื้นฐานเทานั้น   เพราะในปจจุบันมีปญหาจํานวนหองเรียน
ไมเพียงพอตอความตองการใช  ซึ่งอาจเนื่องมาจากการใชพ้ืนที่อยางไมเต็มประสิทธิภาพ  
โดยจัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามตารางสอน  จึงใหดําเนินการดังนี้ 

๓.๑ ใหนําจํานวนรวมของรายวิชาพื้นฐานทั้งของคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและคณะวิทยาศาสตร  และจํานวนรวมนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด  
เมื่อทราบจํานวนแลวจึงนํามาจัดสรรหองเรียน   โดยกําหนดใหทุกหองเรียนตองมีการ            
ใชงานเต็มเวลาทั้งวันและทุกวันเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด หรือ

. 

๓.๒ กรณีที่นักศึกษามีจํานวนมากประมาณ  ๕๐   ถึง ๘๐  คน   อาจ
พิจารณาจัดหองเรียนให ๒ หอง  โดยใชระบบการเรียนการสอนผานทางระบบโทรทัศน
วงจรปด  หรือ

-  ๖ - 

๓.๓  กรณีที่หองเรียนรวม…..... / 



-  ๗ - 

๓.๓ กรณีที่หองเรียนรวมในอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                  
ยังไม เพียงพอตอการใช   ใหขอความอนุ เคราะหใชหองเรียนรวมจากคณะ   เชน                       
คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 

ทั้งนี้  ใหอาจารยทุกคณะจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามตารางสอน                
โดยหลักสูตรปกติใหจัดการเรียนการสอนในเวลาปกติ  สําหรับหลักสูตรนอกเวลาใหจัดการ
เรียนการสอนไดไมเกินเวลา ๒๐.๓๐ น.   และใหปดอาคารเรียนเวลา ๒๑.๐๐ น.  เพื่อความ
ปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร  ยกเวนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งเชาใชสถานที่
การเรียนการสอนนอกพื้นที่ของสถาบัน   โดยให เริ่มปฏิบัติอยางเครงครัดตั้ งแต                       
ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๑ เปนตนไป 

สําหรับการแกไขปญหาหองเรียนในอาคารเรียนรวมมีไม เพียงพอใน                   
ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๐  และไมสามารถปรับปรุงตารางสอนไดแลว นั้น  ใหประสาน
ขอความอนุเคราะหใชหองเรียนจากคณะตางๆ กอน  เชน คณะวิศวกรรมศาสตร  เพราะการ
จัดการเรียนการสอนในเวลากลางคืน  อาจเกิดอันตรายแกนักศึกษาได 

๔. การบริหารจัดการงานบัณฑิตศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย ที่ประชุม                
มีความเห็นวามีภาระงานที่ซ้ําซอนกัน  เห็นควรใหมีการปรึกษาหารือรวมกันระหวาง                 
ผูที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการใหมีความเหมาะสมตอไป 

 
มติที่ประชุม ๑.  รับทราบ 
 ๒. มอบทุกคณะพิจารณาเรื่องการดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ วัสดุ

สํานักงาน  ที่มีรายการและคุณลักษณะแบบเดียวกันหรือ
คลายกัน  แลวสรุปแจงผลการพิจารณาใหสถาบันฯ ทราบ            
เพื่อดําเนินการตอไป 

 ๓. เห็นชอบใหปฏิบัติตามหลักเกณฑในการจัดหองเรียนในอาคาร
เรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ตามที่ประชุมไดหารือ
กันดังกลาวขางตน  โดย 

- มอบคณบดีคณะครุศาสตร อุตสาหกรรมและคณบดี            
คณะวิทยาศาสตรปรึกษาหารือรวมกันเพื่อพิจารณาการจัด
ตารางสอนวิชาพื้นฐานลวงหนากอนแลวประสานกับสํานัก

. 
ทะเบียนและประมวลผล …..... / 
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ทะเบียนและประมวลผลในการจัดหองเรียนในอาคาร  
เรียนรวมตอไป   

- มอบใหคณบดีทุกคณะแจงอาจารยในคณะจัดการเรียน        
ก า รสอน ใน เ ว ล าปกติ   โ ด ย ให เ ริ่ ม ปฏิ บั ติ ตั้ ง แ ต                    
ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๑ เปนตนไป 

-  มอบผูอํานวยการกองกลางประสานสํานักงานกฎหมายและ
ตรวจสอบ  สรุปขอปฏิบัติในการจัดทําประกาศการใช
หองเรียนรวม  แลวเวียนแจงใหคณะทราบและปฏิบัติ 

๔. มอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นําเรื่องการบริหารจัดการงาน
บัณฑิตศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย  เขาพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  แลวนําขอสรุปเสนอ            
ที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณาตอไป 

 
๑.๔ เรื่อง การจัดตั้งสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ 

  
สถาบันฯ  ไดขอความรวมมือบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  ในการจัดตั้งสถานี

บริการน้ํามันเชื้อเพลิงใหแกหนวยงาน บุคลากร นักศึกษาของสถาบัน  เพื่อเปนสวัสดิการ
และใหสิทธิพิเศษแกบุคลากรของสถาบันฯ  ซึ่งจะจําหนายน้ํามันในราคาต่ํากวาราคาตลาด
ทั่วไป   สําหรับสถานที่ในการจัดตั้งสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงไดกําหนดไวบริเวณ
ดานหนาโรงอาหาร   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   มีพ้ืนที่   ๘๒ x ๔๒ ตารางเมตร                   
โดย  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จะเปนผูลงทุน และประสานกับหนวยงานตางๆ                 
ในการกอสรางสถานีน้ํามันบริการเชื้อเพลิงดังกลาว รวมทั้งเปนผูบริหารจัดการดวย                
ซึ่งการกอสรางจะเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป    

ในการนี้  ที่ประชุมมีขอเสนอแนะโดยสรุป คือ  ในการกอสรางสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง  ใหพิจารณาเรื่องความเหมาะสมของสถานที่ในการกอสราง ความปลอดภัย  
การดูแลสภาพภูมิทัศนโดยรอบ  เชน  ความสะอาด  กลิ่นอันไมพึงประสงค การติดตั้ง
สิ่งกอสรางตางๆ ซึ่งอาจจะบดบังทัศนียภาพ  รวมทั้งการคืนผลประโยชนใหกับสถาบันฯ 

 

. 
มติท่ีประชุม …..... / 
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มติที่ประชุม ๑.   ใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณา  
๒.  มอบอาจารยกษมพงศ  พงษชมพร  ผูชวยอธิการบดี 

- นําขอเสนอแนะตางๆ  ประสานกับบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน)  เพ่ือพิจารณาดําเนินการใหมีความเหมาะสม 

-   แจงผูอํานวยการกองอาคารสถานที่  เรื่อง ประสานการยาย
สถานที่จอดรถประจําทางปรับอากาศ  สาย  517 กับ 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด  

  
 

   

๑.๕  เรื่อง  การแกไขปญหาการจราจรภายในสถาบันฯ และบริเวณโดยรอบ 
 
 
ดวยอธิการบดีแจงที่ประชุมทราบวา  ในวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐  ไดมี

การประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาการแกไข
ปญหาการจราจรภายในสถาบันฯ และบริเวณโดยรอบ  โดยพลเอกสุรยุทธ  จุลานนท  
นายกรัฐมนตรีและนายกสภาสถาบันฯ กรุณาเปนประธานในที่ประชุม  ผลการประชุม           
โดยสรุปคือ จะมีการตัดและขยายถนนถนนฉลองกรุงดานหนาคณะวิศวกรรมศาสตร           
เปน ๔ ชองทางจราจรไปบรรจบกับถนนออนนุช  จัดทําอุโมงคลอดทางรถไฟบริเวณจุดตัด
ทางรถไฟกับถนนฉลองกรุง ขนาด ๔ ชองทางจราจร  ทุบสะพานขามคลองหนองปรือและ
สรางทางยกระดับขนาด ๔ ชองทางจราจรจากบริเวณซอยเปรมฤทัย ขามแยกเขาสนามบิน 
ไปตามถนนลาดกระบัง ผานตลาดหัวตะเขเพื่อรองรับถนนแนวใหม  ทั้งนี้ งบประมาณ            
ในการดําเนินการกรุงเทพมหานคร เปนผูรับผิดชอบ  โดยจะดําเนินการใหแลวเสร็จ           
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  และกรุงเทพมหานครจะกอสรางถนนหลักเพิ่ม จากถนน
เจาคุณทหารเชื่อมกับซอยวัดศรีวารีนอยเปนทางยกระดับ ขามผานเสนทางวัดพลมานีย  
และใหถนนหนา สจล. เปนถนน Local Road  ซึ่งจะทําใหการจราจรภายในและบริเวณ
โดยรอบสถาบันฯ  มีความคลองตัวและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น   
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ   
     

. 
๑.๖  เร่ือง การประชุม …..... 



-  ๑๐ - 

๑.๖  เรื่อง  การประชุมสภาสถาบันฯ วาระพิเศษ 
 
  ในวันเสารที่  ๑๕ กันยายน  ๒๕๕๐  สภาสถาบันฯ  ไดกําหนดใหมีการ
ประชุมวาระพิเศษ  เรื่อง การรายงานผลการดําเนินการของคณะและหนวยงานเทียบเทา
คณะ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุม ๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารกรมหลวงนราธิวาส-            
ราชนครินทร สจล.  จึงขอเชิญคณะผูบริหารและผูเกี่ยวของเขารวมการประชุม  และเพื่อให
ไดรับประโยชนสูงสุด  ขอใหเขารวมรับฟงการรายงานผลของทุกคณะ / สํานักดวย  
สําหรับรายละเอียดฝายเลขานุการสภาสถาบันฯ จะไดแจงใหทราบตอไป 
  

มติที่ประชุม รับทราบ   
     

๑.๗  เรื่อง  การปรับแผนงบประมาณคาใชจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 ดวยกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี  ขอใหทุกคณะ / สํานัก และวิทยาเขต-
ชุมพร  ดําเนินการปรับแผนงบประมาณคาใชจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑              
ในรายการคาใชจาย  ดังนี้ 

๑. ใหตั้งงบประมาณคาจางลูกจางชั่วคราวเพิ่มเติม  ตามที่ไดมีการปรับฐาน
เงินเดือนขาราชการเพิ่มขึ้น ๔ %  โดยใชงบสํารองจาย หรือโอนจาก           
งบคาใชจายอื่นๆ ของหนวยงาน 

๒. ใหตั้ งงบประมาณเพิ่มสําหรับเงินประจําตําแหนงผูบริหารของ
หนวยงาน 

๓. ใหตั้งงบประมาณเพิ่มสําหรับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการใหกับ
พนักงานสถาบัน  โดยใชเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  และ
สําหรับเงินคาตอบแทนพิเศษ  ใหจายจากเงินรายไดสถาบัน  เนื่องจาก
ระเบียบกระทรวงการคลังไมไดมีกําหนดไว 

. ๔. ใหตั้งงบประมาณ …..... / 



-  ๑๑ - 

๔. ใหตั้งงบประมาณเงินรางวัลประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐  ใหกับพนักงาน
สถาบัน  พนักงานจากเงินรายได พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว 
โดยใชเงินรายไดของหนวยงาน 

ภายหลังจากที่ประมาณการรายรับ - รายจายเงินงบประมาณประจําป            
พ.ศ. ๒๕๕๑  ไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันฯ แลว  ใหคณะ / สํานัก วิทยาเขตชุมพร  
ดําเนินการตั้งงบประมาณ หรือปรับ / ลดงบประมาณในรายการดังกลาวโดยทันที 
 

มติที่ประชุม ๑) รับทราบ และมอบทุกหนวยงานดําเนินการโดยเร็ว 
 ๒) มอบสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ   ตรวจสอบวาการ            

เบิกจายเงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานสถาบันฯ  ตองมี
ระเบียบรองรับหรือไม 

     
๑.๘   เรื่อง   ขอเชิญรวมรับประทานอาหาร 
 
  ศาสตราจารย  ดร.สิทธิชัย   โภไคยอุดม   รัฐมนตรีวาการกระทรวง-
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ขอเชิญคณะผูบริหารสถาบัน  (อธิการบดี                 
รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดีและผูอํานวยการสํานัก)  รับประทานอาหารรวมกัน 
ในวันเสารที่  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๐  เวลา ๑๗.๐๐ น.  ณ  จังหวัดนครนายก 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ   
     

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 

 ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๐   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๐ 
 

. 
มติท่ีประชุม …..... / 
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มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  โดยมีขอแกไข วาระ ๑.๒  หนา ๔                
มติที่ประชุมขอ ๓. เพิ่ม “ พนักงานราชการ ”  

 
 

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
 
๓.๑   เรื่อง   กําหนดการตรวจเยี่ยมหนวยงานภายในสถาบันฯ  จาก สมศ. 
 

 รองศาสตราจารย ดร.เสนห  เอกะวิภาต  รองอธิการบดี  แจงวาไดแจง           
ทุกคณะรับทราบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายงานการประเมินตนเองใหทุกคณะรับทราบ
แลว  และขอแจงกําหนดการตรวจเยี่ยมหนวยงานภายในสถาบันฯ จากสมศ.  ในวันที่  ๑๐ 
กันยายน – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐  โดยจะใชเวลาในการตรวจเยี่ยมหนวยงานละ ๑ ชั่วโมง 
๓๐ นาที  ขอใหทุกหนวยงานใชเวลาในการนําเสนอจุดเดนของหนวยงาน  และขอเรียน
เชิญคณะผูบริหารรับฟงบรรยายสรุปการดําเนินงานของสถาบันฯ ในวันจันทรที่ ๑๐ 
กันยายน ๒๕๕๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  และรวมรับฟงสรุปผลการตรวจเยี่ยมและ           
ผลการประเมินคุณภาพ  ในวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๐  เวลา  ๑๕.๐๐  - ๑๖.๓๐ น.              
ณ หองแคแสด  อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบทุกหนวยงานดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของใหพรอม 
     

ระเบียบวาระที่  ๔    เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
๔.๑  เรื่อง   ขอความเห็นชอบแตงตั้งรองคณบดี  คณะอตุสาหกรรมเกษตร 
 
 
  ตามคําสั่งสภาสถาบันที่ ๐๒๙ / ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐            
ได แ ต ง ตั้ ง  รอ งศ าสตร า จ า ร ย ร ะติ พ ร   หา เ รื อนกิ จ   ดํ า ร งตํ า แหน ง คณบดี -                         
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ตั้งแตวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ นั้น  ในการนี้  เพื่อใหการ

. ดําเนินงาน …..... / 
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ดําเนินงานและการบังคับบัญชาเปนไปดวยความเรียบรอย  คณะอุตสาหกรรมเกษตร          
จึงเสนอขอความเห็นชอบแตงตั้งบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงรองคณบดี  ดังนี้ 
๑. รองศาสตราจารย ดร.วราวุฒิ  ครูสง ระดับ ๙ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๒. รองศาสตราจารย ดร.รุจิรา  ตาปราบ ระดับ ๙ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ   ปนศิโรดม ระดับ ๘ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๔. ผูชวยศาสตราจารยเยาวลักษณ  สุรพันธพิศิษฐ ระดับ ๘ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 
 ทั้งนี้   ขอแตงตั้งบุคคลดังกลาว  ตั้งแตวันที่ถัดจากวันที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ                 
และกองการเจาหนาที่ไดตรวจสอบแลว    

 
 

มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ และนําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณา 
 
 

๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เสนอขอความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะ  เนื่องจากคณะกรรมการไดดํารงตําแหนงครบวาระ ๒ ปแลว            
เมื่อวันที่  ๒๘  มิถุนายน ๒๕๕๐ ทั้งนี้  ไดดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันฯ     
วาดวย การดําเนินงานของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๑ และแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๒ และ (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๓๙  เรียบรอยแลว    จึงเสนอขอความ
เห็นชอบแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รายชื่อดังตอไปนี้ 
๑. รองศาสตราจารยศักดิ์ชัย  ชูโชติ   คณบด ี ประธานกรรมการ 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
๒. รองศาสตราจารย ดร.อารมย   ศรีพิจิตต ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย ดร.ถนิมนันต   เจนอักษร ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย ดร.เกษม  สรอยทอง ผูแทนสาขาวชิาเทคโนโลยี กรรมการ 
  ชีวภาพทางโรคพืช (นานาชาติ) ป.เอก 
๕. รองศาสตราจารย ดร.สุวรินทร   บํารุงสุข ผูแทนสาขาวชิากีฏวิทยาและ กรรมการ 
   ส่ิงแวดลอม (ป.เอก) 

. ๖. รองศาสตราจารย …..... / 
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๖. รองศาสตรจารย ดร.มยุรา   สุนยวีระ ผูแทนสาขาวชิากีฎวิทยาและ กรรมการ 
   ส่ิงแวดลอม 
๗. รองศาสตราจารย ดร.รณชัย   สิทธิไกรพงษ ผูแทนสาขาวชิาสัตวศาสตร กรรมการ 
๘. อาจารยนุกูล   ถวิลถึง ผูแทนสาขาวชิาปฐพีวิทยา กรรมการ 
๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรหมมาศ   คูหากาญจน ผูแทนสาขาวชิาเทคโนโลยี  กรรมการ 
   การจัดการศัตรูพืช 

๑๐. รองศาสตราจารย ดร.สุเม   อรัญนารถ ผูแทนสาขาวชิาพืชสวน กรรมการ 
๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพวรรณ   ลิมังกูร ผูแทนสาขาวชิาพัฒนาการเกษตร กรรมการ 
๑๒. รองศาสตราจารยรังสรรค   โนชัย ผูแทนสาขาวชิาการจัดการธุรกิจเกษตร กรรมการ 
๑๓. รองศาสตราจารยอมรศรี   ตันพิพัฒน ผูแทนสาขาวชิาบริหารธุรกิจเกษตร กรรมการ 
๑๔. อาจารย ดร.ปวีณา    ทวีกจิการ ผูแทนสาขาวชิาวิทยาศาสตรการประมง กรรมการ 
๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงยศ   ตันพพิัฒน ผูแทนสาขาวชิาพืชไร กรรมการ 
๑๖. อาจารย ดร.กญัจนา   แซเตยีว ผูแทนสาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ- กรรมการ 
   ทางการเกษตร 
๑๗. รองศาสตราจารยศรีสกุล   วรจันทรา รองคณบด ี กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. นางนุจรีย   อินอุดม เจาหนาที่ประจําบัณฑิตศกึษา ผูชวยเลขานุการ 

 
โดยขอแตงตั้ง ตั้งแตวันที่ถัดจากวันที่สภาสถาบันฯ  อนุมัติ   และกองการเจาหนาที่                 
ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว    

 
 

มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ และนําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณา 
 
 

๔.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ โดยการเลือกจาก
คณาจารยประจําของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร  เสนอขอความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการ

ประจําคณะ โดยการเลือกจากคณาจารยประจําของคณะสถาปตยกรรมศาสตร  เนื่องจาก
คณะกรรมการจะดํารงตําแหนงครบวาระ ๒ ป  ในวันที่  ๒๒  กันยายน ๒๕๕๐  ทั้งนี้                  
ไดดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามขอ ๕ และขอ ๖ แหงขอบังคับสถาบันฯ  วาดวย การเลือก
กรรมการคณะโดยเลือกจากคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๒๘  เรียบรอยแลว  จึงเสนอขอความ
. 

เห็นชอบแตงตัง้ …..... / 
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เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ โดยการเลือกจากคณาจารยประจําของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร  รายชื่อดังตอไปนี้ 

 
๑. อาจารยโชติวทิย   พงษเสรมิผล   พนักงานสถาบัน สังกัดภาควิชาสถาปตยกรรม 
๒. อาจารยพวงเพชร  รัตนรามา ระดับ ๗ สังกัดภาควิชาสถาปตยกรรมภายใน 
๓. ผูชวยศาสตราจารยธวัชชัย  มหานพวงศชัย ระดับ ๘ สังกัดภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม 
๔. ผูชวยศาสตราจารยประภัสสร  เลิศอนันต ระดับ ๘ สังกัดภาควิชานิเทศศิลป 
๕. ผูชวยศาสตราจารยอนุพงษ   คชาชีวะ ระดับ ๘ สังกัดภาควิชาวิจิตรศิลป 
๖. อาจารยประพทัธพงษ  อุปลา พนักงานสถาบัน สังกัดภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง 
 
โดยขอแตงตั้ง ตั้งแตวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๐  และกองการเจาหนาที่ ไดตรวจสอบ
เรียบรอยแลว    

 
 

มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ และนําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณา 
 
 

๔.๔  เรื่อง  ขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ 
 
 
 สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  ขอเสนอวางระเบียบสถาบันฯ  จํานวน ๔ 
ระเบียบ  ดังนี้ 
 

๑. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมขึ้นทะเบียน
ปริญญาประกาศนียบัตร อนุปริญญา และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ......... 
 เพ่ือปรับปรุงแกไขระเบียบสถาบันฯ วาดวย การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
ขึ้นทะเบียนปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตอนุปริญญา และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ. ๒๕๓๙   โดยขอเพิ่มคาขึ้นทะเบียนบัณฑิตจากเดิม ๑,๐๐๐.- บาท  เปน ๑,๕๐๐.- บาท  
ตามที่สภาสถาบันฯ ไดมีมติอนุมัติแลว 

 
๒. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดเปนสวัสดิการประกันสุขภาพ

แบบกลุม พ.ศ. ........ 

. เพื่อจัดสวัสดกิาร …..... / 
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 เพื่ อ จัดสวัสดิการประกันสุขภาพแบบกลุ มใหกับข าราชการและ
ลูกจางประจําของสถาบันฯ  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังไมสามารถเขารับการรักษาใน
สถานพยาบาลของเอกชนได  ยกเวนในกรณีฉุกเฉินจะถึงแกชีวิตเทานั้น  ไดแก  การประกัน
ชีวิต  การประกันทุพพลภาพ  การประกันสุขภาพกรณีผูปวยใน   โดยผลประโยชนที่ไดรับ
การคุมครองจะตองเทาเทียมกันกับที่สถาบันฯ จัดใหพนักงานสถาบัน 
 

๓. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดเปนคาใชจายในการเดินทาง 
การฝกอบรม และการศึกษาดูงาน พ.ศ. ......... 

เพื่อปรับปรุงระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดเปนคาใชจายใน
การเดินทางและศึกษาดูงาน พ.ศ. ๒๕๔๘  ใหมีความเหมาะสมแกการใชปฏิบัติ เชน การซื้อ
บัตรโดยสารเครื่องบิน   การกําหนดเอกสารที่ใชในการเบิกจายในการเดินทางไป
ตางประเทศกรณีเอกสารสูญหาย  ประกอบกับเพื่อใหสอดคลองกับที่กระทรวงการคลังได
กําหนดหลักเกณฑขึ้นใหมในกรณีไปฝกอบรม  และเดินทางไปราชการทั้งในและ
ตางประเทศ 

 
๔. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาในการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ........ 
ขอปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา  เพื่อใหการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม 
และบัณฑิตวิทยาลัยไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

 
 

มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ ตามที่นําเสนอทั้ง ๔ ระเบียบ    
ดังนี้ 
๑. ระเบียบสถาบันฯ  วาดวย  การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม                

ขึ้ น ท ะ เ บี ย น ป ริ ญ ญ า ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร  อ นุ ป ริ ญ ญ า                       
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ..........              
ไมมีขอแกไข 

. ๒. ระเบยีบสถาบันฯ …..... / 



-  ๑๗ - 

๒. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดเปนสวัสดิการ
ประกันสุขภาพแบบกลุม พ.ศ. ......... ไมมีขอแกไข 

๓. ระเบียบสถาบันฯ  วาดวย  การจายเงินรายได เปนคาใชจาย               
ในการเดินทาง การฝกอบรม และการศึกษาดูงาน พ.ศ. ..........                  
โดยมีขอแกไข  ดังนี้ 

- ใหเพิ่มขอความตามขอ ๔.  ความหมายของคําวาผูบริหาร  
คือ  “หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนากองขึ้นไป” 

- ใหเลื่อนบรรทัดความหมาย “บุคลากร”  ขึ้นกอน “คาอาหาร” 
- ใหเพิ่มขอความตามขอ ๑๒. (๓) ขอ ๒๗ และขอ ๒๙ (๓) 

คือ “สําเนาประทับตราหนังสือเดินทางเขาออกตางประเทศ
พรอมระบุสายการบิน” 

๔. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา            
ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .........  มีขอแกไข ดังนี้ 

- ใหเพ่ิมขอความเปน (๒) ในขอ ๕.๑.๑.๗  ดังนี้ 
(๒)  นักศึกษาทดลองเรียน ระดับปริญญาเอก 

(ก)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ภาคการศึกษาละ  ๑๒,๐๐๐.- บาท 

- ใหแกไขขอ ๕.๑.๑.๘ (๒) เปนดังนี้ 
(๒) นักศึกษาสามัญ ระดับปริญญาโท (ก) สาขาวิชา               

นาโนเทคโนโลย ี
- ใหตัดขอ ๗ เดิมออกทั้งหมดแลวแกไขเปน   

“ขอ ๗ นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจะตองจายเงินใหครบ
ระยะเวลาตามหลักสูตร และถาไมจายใหผูอํานวยการ
สํานักทะเบียนและประมวลผลมีอํานาจยับยั้งการขึ้น
ทะเบียนบัณฑิตได” 

- ใหแกไขขอ ๘.๑.๗ (๘.๑.๗.๑) โดยใหตัดคําวา “ทุกสาขาวิชา” ออก 
๕.  นําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณา 

. 
๔.๕ เร่ือง ขอความเห็นชอบ …..... / 



-  ๑๘ - 
 

๔.๕  เรือ่ง  ขอความเห็นชอบวางประกาศสถาบันฯ 
 
 
 สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ ขอเสนอวางประกาศสถาบันฯ จํานวน ๓ 
ฉบับ  ดังนี้ 
  ๑)   ประกาศสถาบันฯ  เรื่อง  รายการและอัตราคาใชจายในกิจการของสถาบัน
หรือกิจการนักศึกษา และเอกสารที่ใชในการเบิกจาย (ฉบับที่ ๒)  
 
 เพื่อแกไขปญหาจากการใชระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดเปน
คาใชจายในกิจการของสถาบันและกิจการนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เชน การเบิกจายคาอาหาร
ในรายการกุศล เงินบริจาคตางๆ คาปจจัยถวายพระสงฆ  รวมทั้งหลักฐานที่ใชเบิกจาย             
ในเรื่องดังกลาว  จึงเห็นควรปรับปรุงประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายการและอัตราคาใชจายใน
กิจการของสถาบันหรือกิจการของนักศึกษา  ฉบับลงวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๐                  
โดยกําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  ดังนี้ 
-   ยกเลิกความในขอ ๒.๒๐ คาบัตรอาหารในรายการกุศล   แกไขเปน
    ขอ ๒.๒๐ คาบัตรอาหารในรายการกุศล เงินบริจาคตางๆ หรือคาปจจัยถวายพระ
- ใหเพิ่มความตามขอ ๓  เปนขอ  ๓.๗  เรื่องขออนุมัติใชเงิน  และใบเสร็จรับเงินหรือ

หลักฐานการรับเงิน  ในกรณีการเบิกคาใชจายตามขอ ๒.๒๐  ทั้งนี้การจายเงินรายไดเปน
คาปจจัยถวายพระ  ใหใชใบสําคัญรับเงินแทนใบเสร็จรับเงินได  โดยใหผูขออนุมัติใชเงิน
เปนผูรับเงินดังกลาวแทนพระภิกษุสงฆ 

 
๒) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 
เพื่อกําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของทุกหนวยงาน

ภายในสถาบันฯ ใหมีความเหมาะสม และมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน  โดยสอดคลองตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย การเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

. 
๓)  ประกาศสถาบันฯ …..... / 



-  ๑๙ - 

 ๓)  ประกาศสถาบันฯ เรื่อง อัตราคาใชจายที่ใชในการเบิกจายในการเดินทาง 
การฝกอบรมและการศึกษาดูงาน 
 
 เพื่อใหการเบิกจายคาใชจายตามระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายได
เปนคาใชจายในการเดินทาง การฝกอบรมและการศึกษาดูงาน พ.ศ. ..........  เปนไปดวยความ
เรียบรอยและเหมาะสม 

 
 

มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบวางประกาศสถาบันฯ ตามที่นําเสนอทั้ง ๓ ฉบับ  
ดังนี้  
๑)   ประกาศสถาบันฯ  เรื่อง  รายการและอัตราคาใชจายในกิจการ

ของสถาบันหรือกิจการนักศึกษา และเอกสารที่ใชในการเบิกจาย 
(ฉบับที่ ๒)  ไมมีขอแกไข 

๒) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ  มีขอแกไข ดังนี้ 

- ใหเพิ่มขอความตามขอ ๓ (๓.๑) คือ “ตองไดรับอนุมัติจาก
ผูอํานวยการกอง หรือเทียบเทา” 

- ใหเพิ่มขอความในระเบียบ “ใหอธิการบดีมอบอํานาจให
คณบดี และคณบดีสามารถมอบอํานาจใหผูที่เห็นสมควรได” 

๓)  ประกาศสถาบันฯ เรื่อง อัตราคาใชจายที่ใชในการเบิกจายในการ
เดินทาง การฝกอบรมและการศึกษาดูงาน  มีขอแกไข ดังนี้ 

- ใหแกไขความตามขอ ๔ เปนดังนี้ “ขอ ๔. อัตราคาใชจายใน
การไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ การเบิกจาย
ใหเปนไปตามที่แตละคณะกําหนด  โดยใหเบิกจายจาก
งบประมาณของคณะ” 

- ใหแกไขความตามขอ ๕.๑ (๕.๑.๒)  โดยใหกําหนดอัตรา
การจายคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามระดับการดํารงตําแหนง ดังนี้ 

- ผูดํารงตําแหนงระดับ ๑ - ๒ หรือเทียบเทา วันละไมเกิน 
๔๒๐.- บาท  หรือครึ่งวันไมเกิน ๒๑๐.- บาท 

. 
-  ผูดํารงตําแหนง …..... / 



-  ๒๐ - 

- ผูดํารงตําแหนงระดับ ๓  – ๘  หรือเทียบเทา วันละ            
ไมเกิน ๔๕๐.- บาท หรือครึ่งวันไมเกิน ๒๒๕.- บาท 

- ผูดํารงตําแหนงระดับ ๙ ขึ้นไป หรือเทียบเทา วันละ        
ไมเกิน ๔๘๐.- บาท หรือครึ่งวันไมเกิน ๒๔๐.- บาท 

- ใหแกไขความตามขอ ๕ (๕.๓.๔) เปน “ขอ ๕.๓.๔ ในกรณี
เดินทางดวยพาหนะสวนตัว ตองขออนุมัติจากอธิการบดี
หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากอธิการบดี และใหมีสิทธิเบิก
ชดเชยคาน้ํามันเชื้อเพลิงไดไมเกินกิโลเมตรละ ๕ บาท” 

- ใหแกไขความตามขอ ๖. (๖.๒)  จากขอความ “ ขอ ๔.๓.๑ 
ถึง ขอ ๔.๓.๕ ” เปน “ ขอ ๔ ” 

- มอบสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  ทําหนังสือมอบ
อํานาจจากอธิการบดีใหหนวยงานมีอํานาจในการพิจารณา
อนุมัติการเดินทางดวยพาหนะสวนตัวได” 

๔)  นําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณา 
 
 

๔.๖  เรื่อง  ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
 
 
 คณะวิทยาศาสตร และสํานักวิจัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  
เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ตามลําดับดังนี้ 
 
 ๑)  ขอความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร  (หลักสูตรนานาชาติ )  (หลักสูตรปรับปรุงแก ไข  ฉบับป                     
พ.ศ. ๒๕๔๘)   
 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแกไข คือ เพื่อเพิ่มวิชาเลือกที่ตรงกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน ซึ่งเปนปรับปรุงหลักสูตรกรณีไมกระทบกระเทือนโครงสราง 
จํานวน  ๓  รายวิชา  ดังนี้ 
รหัส ๐๕๐๗๖๐๖๗ การเขียนโปรแกรมภาษาซี (๓-๐-๖) หนวยกิต 
 C PROGRAMMING 

. 
รหัส ๐๕๐๗๖๐๖๘ …..... / 



-  ๒๑ - 

รหัส ๐๕๐๗๖๐๖๘ การเขียนโปรแกรมภาษาซีพลัสพลัส (๓-๐-๖) หนวยกิต 
 C++ PROGRAMMING 
รหัส ๐๕๐๗๖๐๖๙ การเขียนโปรแกรมสําหรับระบบลินุกซเบื้องตน (๓-๐-๖) หนวยกิต 
 INTRODUCTION TO LINUX PROGRAMMING 
 

๒) ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญา-
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๐) 

 
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรไดดําเนินการเรียบรอยแลว ปรากฏวา

หลักสูตรดังกลาวมีเนื้อหาและโครงสรางเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการที่กําหนด
ไว  เห็นสมควรอนุมัติใหใชหลักสูตรดังกลาวเพื่อการเรียนการสอนได กองบริการการศึกษา 
และบัณฑิตวิทยาลัยไดตรวจสอบเรียบรอยแลว  

 
 

มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณาตอไป 
 
๔.๗  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการกาํหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการบรรจุวิชาสหกิจศึกษา          

ในหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 

กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี  เสนอขอความเห็นชอบหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการบรรจุวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร  เพ่ือใหการ
ดําเนินการจัดทําหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยูของสถาบันฯ เปนไปในรูปแบบ
เดียวกัน   ตามที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๐ เมื่อวันศุกรที่ 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐  ไดใหความเห็นชอบแลว   

 
 

มติที่ประชุม ๑)  ใหความเห็นชอบ และมอบรองศาสตราจารย รอยเอก ดร.วีระเชษฐ  
  ขันเงิน รองอธิการบดี ใหความหมายคํานิยามของคําวา                      

“พหุวิทยาการ” ใหชัดเจน 
๒)  นําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณา  

 
. 

๔.๘  เร่ือง  ขอหารือ …..... / 



-  ๒๒ - 
 

๔.๘  เรื่อง  ขอหารือการจัดการเรียนการสอนวิชาเลือกทางมนุษยศาสตร - สังคมศาสตร 
 
 
 ตามที่สํานักทะเบียนและประมวลผล  ขอเสนอใหสถาบันฯ กําหนดนโยบาย
ใหแตละคณะกําหนดวิชาเลือกทางมนุษยศาสตร และวิชาเลือกทางสังคมศาสตร ใหเรียนใน
ระดับชั้นปที่ ๓ หรือ ปที่ ๔ แทนการเรียนในชั้นปที่ ๑ โดยการปรับแผนการศึกษาไมเปน
เหตุใหมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  จึงสามารถดําเนินการไดตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๑ 
เนื่องจาก เกิดปญหาในการลงทะเบียนของนักศึกษาในชั้นปที่ ๑ และรายวิชามีเนื้อหาที่เปน
ประโยชนกับนักศึกษาที่ใกลสําเร็จการศึกษาแลวมากกวา 
 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ ไดพิจารณาแลวมีมติ  ดังนี้ 
๑. กรณีหลักสูตรที่ดําเนินการเรียบรอยแลว  ใหดําเนินการดังนี้ 

๑.๑ ใหผูรับผิดชอบหลักสูตร พิจารณารายวิชา และใหมีการจัดกลุมหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปใหเหมาะกับชั้นป 

๑.๒ เมื่อผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดรายวิชาศึกษาทั่วไปใหสอดคลองกับหลักสูตร
และแผนการศึกษาในแตละชั้นปแลว  ใหเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดตาราง
การเรียนการสอน และสํานักทะเบียนและประมวลผลดําเนินการตอไป  

๒. กรณีหลักสูตรใหม หรือหลักสูตรที่อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุง ใหผูรับผิดชอบ
หลักสูตรพิจารณาและระบุความเหมาะสมของรายวิชาในเลมหลักสูตร  เชน ใหระบุวา
รายวิชาใดเหมาะสมกับนักศึกษาชั้นปใด 

๓. ใหคณะ / ภาควิชา  ดําเนินการจัดประชุมชี้แจงระบบการเรียนการสอน หลักสูตร 
แผนการศึกษารายละเอียดรายวิชาตางๆ และเงื่อนไขอื่นๆ ใหนักศึกษาทราบในชวง         
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให จัดกลุ มวิ ช า เลื อก   และใหล อคร หัสวิช า                   

เพื่อกําหนดใหนักศึกษาแตละชั้นปลงทะเบียนเรียนไดเฉพาะ
ในกลุมวิชาที่กําหนดไวใหเทานั้น   

. ๒. มอบคณะครุศาสตร …..... / 



-  ๒๓ - 

๒. มอบคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  พิจารณาจัดกลุมวิชาหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปใหมีความเหมาะสมกับนักศึกษาในแตละชั้นป  
และเวียนแจงใหทุกคณะรับทราบโดยเร็ว  เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร  โดยมอบรองศาสตราจารย รอยเอก                   
ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน รองอธิการบดี  ประสานเรื่องการ
ปรับปรุงหลักสูตรตอไป   

๓. มอบรองศาสตราจารย  รอยเอก  ดร . วีระ เชษฐ   ขันเงิน                   
รองอธิการบดี และสํานักทะเบียนและประมวลผล  ชี้แจง
นักศึกษาใหมีความเขาใจในการลงทะเบียนเรียนดังกลาว 

 
๔.๙ เรื่อง สรุปปญหาหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘          

และจํานวนนักศึกษาในแตละหลักสตูรของระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 

 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๐  มีมติมอบหมายใหตรวจสอบปญหาทุกหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ และตรวจสอบหลักสูตรที่ไมมีผูสนใจเรียน หรือมีความ
สนใจนอย หรือไมเปนไปตามความตองการของภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม นั้น 

ในการนี้  บัณฑิตวิทยาลัย ไดดําเนินการเรียบรอยแลว  จึงขอรายงานที่ประชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  ดังนี้ 

๑.  ขอรายงานสรุปปญหาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๐ ที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ และ / หรือไมเปนไปตาม
แบบฟอรมที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด   ซึ่งไดแจงใหคณะทราบถึงปญหาดังกลาวแลว 

๒.  ขอรายงานจํานวนนักศึกษาที่ประกาศเปดรับเขาศึกษาตอในระดับ
บัณฑิตศึกษา เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษาในแตละหลักสูตร (จํานวน            
รอยละ)  ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๔๙  –  ๑ / ๒๕๕๐ 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบและมอบทุกคณะนําเรื่องกลับไปพิจารณาในสวนที่เกี่ยวของ   
 

. 
๔.๑๐  เร่ือง  สมาคม …..... / 



-  ๒๔ - 
 

๔.๑๐ เรื่อง สมาคมศิษยเกา สจล. เสนอขอใหทบทวนและอนุญาตใหบริการเครื่องดื่มท่ีมี
สวนผสมแอลกอฮอลในอาคารสมาคมศิษยเกา สจล.  
 
 
 ตามที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  ครั้งที่  ๑๓  / ๒๕๔๘              

ไดมีมติตามขอ ๑. ใหจัดเลี้ยงเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล ไดเฉพาะในการจัด
งานรื่นเริงในเทศกาลงานปใหม และการจัดงานโดยใชสถานที่ของสมาคมศิษยเกา-            
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบังเทานั้น 

แตเนื่องจากในการประชุมครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๔๙ ไดมีมติตามขอ ๑.  เห็นชอบ 
ใหยกเลิกมติคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๓ / ๒๕๔๘  กรณีการใหสมาคม
ศิษยเกาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  เปนสถานที่จัดงานที่ใหบริการ
เครื่องดื่มที่มีสวนผสมแอลกอฮอล  และกองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี  ไดมี
หนังสือแจงสมาคมศิษยเกาฯ ทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัดแลว นั้น 

ในการนี้  สมาคมศิษยเกาฯ มีหนังสือขอใหสถาบันฯ ทบทวนและอนุญาต
การใหบริการเครื่องดื่มที่มีสวนผสมแอลกอฮอลในอาคารสมาคมศิษยเกาฯ เนื่องจาก
สมาคมศิษยเกาฯ  มีการใหบริการเชาพื้นที่ของอาคารในการจัดเลี้ยงสังสรรคตางๆ                 
แกบุคลากร และหนวยงานทั้งภายใน และภายนอกสถาบันฯ  โดยทางสมาคมศิษยเกาฯ         
จะออกกฎการใหบริการ  เชน จํากัดเวลาการใหบริการ  โดยเฉพาะหามจําหนายเครื่องดื่ม       
ที่มีแอลกอฮอลใหกับนักศึกษาโดยเด็ดขาด  รวมทั้งยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎตางๆ และ
รายงานใหสถาบันฯ ทราบกอนการใหใชหรือใหเชาสถานที่สําหรับจัดงานทุกครั้ง  

 
 

มติที่ประชุม สถาบันฯ ไมสามารถอนุญาตใหสมาคมศิษยเกา สจล. และผูเชาชวง
จําหนายและดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลได เนื่องจาก
สถาบันฯ  เปนสถานศึกษา  และกระทรวงศึกษาธิการไดแจง                
มติคณะรัฐมนตรี  เรื่อง มาตรการควบคุมการบริโภคสุราและยาสูบ
เพื่อสังคมมาเพื่อทราบและใหถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

 

. 
๔.๑๑  เร่ือง  ขอเสนอพิจารณา …..... / 



-  ๒๕ - 

๔.๑๑    เรื่อง   ขอเสนอพจิารณาการใหเชาอาคารสมาคมศิษยเกาสถาบันเทคโนโลยี -               
พระจอมเกลาลาดกระบัง และการจัดเก็บคาสาธารณูปโภค 

 
สืบเนื่องจากที่ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๔ และ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๐  มีมติ

โดยสรุป คือ ใหสมาคมศิษยเกา สจล. ชําระคาเชาใชสถานที่และคาสาธารณูปโภค  ในราคา
ต่ําสุดเทาที่จะชําระได  โดยจัดทําเปนสัญญาขอตกลงกัน  และอาคารสมาคมศิษยเกาฯ          
ถือวาเปนทรัพยสินของสถาบันฯ  จึงใหสมาคมศิษยเกาปรึกษากับอธิการบดีเพื่อหา
แนวทางในการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจัดหาประโยชน            
ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย วาดวย การจัดหาประโยชน          
ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๒  นั้น 

ที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ  ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๐  
เมื่อวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๐  ไดพิจารณาตามที่สมาคมศิษยเกาฯ ไดมีหนังสือขอหารือ
ในการขอเชาพ้ืนที่อาคารสมาคมศิษยเกาฯ การขอยกเวนหนี้คาสาธารณูปโภค การขอ
ยกเวนการเก็บคาสาธารณูปโภค หรือขอจายในอัตราต่ําสุด  ซึ่งที่ประชุมมีมติโดยสรุป ดังนี้ 

๑. เห็นชอบใหสมาคมศิษยเกาฯ เชาพื้นที่จํานวน ๓,๑๒๖ ตารางเมตร             
ในอัตราตารางเมตรละ ๑ บาท ตอเดือน  มีกําหนดระยะเวลาการเชา ๙ ป  และหากไมมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ  เชน อัตราคาเชา หรืออ่ืนๆ แลว ใหตอสัญญาเชาไปเรื่อยๆ มีกําหนด  
ครั้งละ ๙ ป  ซึ่งโดยทั่วไปอายุของอาคารจะคิดที่ ๒๕ – ๓๐ ป 

๒.  เห็นชอบใหสมาคมศิษยเกาฯ นําทรัพยสินที่เชา  ไปใหบุคคลอื่นเชาชวง
ไดโดยระยะเวลาใหเชาชวง ตองไมเกิน ๓ ป  และถาเปนการเชาชวงเพ่ือกิจการรานอาหาร  
หามมิใหมีการจําหนายสุรา  หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  หากเปนกิจการงานเลี้ยง  
สมาคมศิษยเกาฯ ตองจัดใหมีมาตรการรักษาความปลอดภัย  และมีการกําหนดเวลาปดงาน
ที่ชัดเจน  โดยตองมีหนังสือแจงใหสถาบันฯ ทราบลวงหนา 

ในกรณีที่สถาบันฯ มีความจําเปนตองใชพ้ืนที่ของสมาคมศิษยเกาฯ  
สถาบันฯ จะแจงใหสมาคมศิษยเกาฯ ทราบลวงหนา  โดยสมาคมศิษยเกาฯ จะตองยินยอม  
และใหความรวมมือเปนอยางดี  โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ตามหนังสือของสมาคมศิษยเกาฯ 

. ๓. ใหสมาคม …..... 



-  ๒๖ - 

๓. ใหสมาคมศิษยเกาฯ ทําสัญญาเชาอาคารดังกลาวกับสถาบันฯ โดยใหเริ่ม
ตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐ 

๔. เห็นชอบใหยกเวนหนี้คาสาธารณูปโภคของสมาคมศิษยเกาฯ ตั้งแตเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๐ จํานวนเงิน ๓๙๓,๐๔๒.- บาท (สามแสน
เกาหมื่นสามพันสี่สิบสองบาทถวน)  ตามที่ขอมา  รวมทั้งใหยกเวนหนี้คาสาธารณูปโภค  
ตั้งแตเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐  และใหมีการเรียกเก็บ
คาสาธารณูปโภค ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  ซึ่งเปนวันที่ไดมีการทําสัญญาเชา            
ที่ราชพัสดุ เปนตนไป   

เนื่องจาก การที่สมาคมศิษยเกาฯ เขามาใชพ้ืนที่ภายในอาคารดังกลาว
มิไดมีการทําสัญญาและตกลงคาสาธารณูปโภคไวตั้งแตเริ่มแรก  ประกอบกับสมาคม          
ศิษย เก าฯ  ได เคยสนับสนุนสมทบทุนในการกอสร างอาคารฯ   เปน เงินทั้ งสิ้น 
๒,๙๔๐,๘๔๑.๙๖ บาท 

๕. ตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐  เปนตนไป  เห็นชอบใหสมาคมศิษยเกาฯ
รับผิดชอบคาสาธารณูปโภค  ในอัตราเดียวกันกับสถาบันฯ  ถูกเรียกเก็บและมีขอเสนอแนะ
ใหสมาคมศิษยเกาฯ ติดตั้งแยกมิเตอรออกจากสถาบันฯ  ทั้งนี้ หลักการดังกลาวใหถือ
ปฏิบัติกับหนวยงาน  PTEC  ดวย   สําหรับคาใชจายในการติดตั้งมิเตอรไฟฟาซึ่งมีคาใชจาย
กวาสองแสนบาทนั้น  ใหหารือกันตอไป 

๖. เห็นชอบใหสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  ไปดําเนินการยกราง
แกไข  ระเบียบสถาบันฯ  วาดวย  การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ  พ .ศ .  ๒๕๔๙                      
ซึ่ งสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบไดดํ า เนินการเรียบรอยแลว   ตามมติของ
คณะกรรมการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ 

 
มติที่ประชุม ๑.   เห็นชอบใหสมาคมศิษยเกาฯ เชาพื้นที่อาคารสมาคมศิษยเกาฯ 

จํานวน ๓,๑๒๖  ตารางเมตร  ในอัตราตารางเมตรละ ๑ บาท  
ตอเดือน โดยเริ่มใหเชาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐             
มีกําหนดระยะเวลาการเชา ๙  ป  (ซึ่งอายุของอาคารจะคิด                
ที่  ๒๕ - ๓๐  ป)  และหากไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ  เชน อัตรา

. คาเชา …..... / 
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คาเชา หรืออ่ืนๆ แลว ใหตอสัญญาเชาไปได  โดยมีกําหนด            
ครั้งละ ๙ ป   

ใหสถาบันฯ สามารถขอใชพ้ืนที่ภายในอาคารสมาคม-
ศิษย เก าฯ  เปนการชั่ วคราวไดโดยไมตองเสียค าใชจ าย                 
โดยสถาบันฯ  จะแจงใหสมาคมศิษย เก าทราบลวงหนา                  
ตามหนังสือที่สมาคมศิษยเกาฯ เสนอ  สําหรับนักศึกษาถามี
ความประสงคในการขอใชพ้ืนที่ใหขออนุญาตผานสถาบันฯ  

๒. ใหสมาคมศิษยเกาฯ ทําสัญญาเชาอาคารดังกลาวกับสถาบันฯ 
โดยใหเริ่มตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐ 

๓. ไมใหมีการจําหนายและดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 
เนื่องจากสถาบันฯ เปนสถานศึกษา  และกระทรวงศึกษาธิการ
ไดแจงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการควบคุมการบริโภคสุรา
และยาสูบเพื่อสังคมมาเพื่อทราบและใหถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

๔. ใหสมาคมศิษยเกาฯ  จัดใหมีมาตรการรักษาความปลอดภัย และ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบตางๆ ของสถาบันฯ โดยเครงครัด 

๕. เห็นชอบใหสมาคมศิษยเกาฯ นําทรัพยสินที่เชาใหบุคคลอ่ืน   
เช าชวงได   โดยระยะเวลาให เช าชวง  ตองไม เกิน  ๓  ป                   
และถาเปนการเชาชวงเพื่อกิจการรานอาหาร  หามมิใหมีการ
จําหนายและดื่มสุรา  หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  หากเปน
กิจการงานเลี้ยง  สมาคมศิษยเกาฯ ตองจัดใหมีมาตรการรักษา
ความปลอดภัย   และมีการกํ าหนดเวลาปดงานที่ชัด เจน               
โดยตองมีหนังสือแจงใหสถาบันฯ ทราบลวงหนา 

๖. เห็นชอบใหยกเวนคาสาธารณูปโภคของสมาคมศิษย เกา           
ตั้ ง แต เ ดื อนธันวาคม  พ .ศ .  ๒๕๔๙   ถึ ง เดื อนกันยายน                  
พ.ศ. ๒๕๕๐  เนื่องจากสมาคมศิษยเกาเขามาใชพ้ืนที่โดยมิไดมี
การทําสัญญาและตกลงคาสาธารณูปโภคไวตั้งแตเริ่มแรก  

. ประกอบกับ …..... / 
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ประกอบกับสมาคมศิษยเกาฯ ไดออกเงินสมทบทุนในการ
กอสรางอาคาร  จํานวนเงิน ๒,๙๔๐,๘๔๑.๙๖ บาท 

๗. เห็นชอบใหจัดเก็บคาสาธารณูปโภคในการเชาอาคารของ
สมาคมศิษยเกาฯ โดยใหติดตั้งมิเตอรไฟฟาและใหถือปฏิบัติ
เชนเดียวกับหนวยงาน PTEC ตามที่นําเสนอ  และใหสถาบันฯ 
เริ่มเก็บคาสาธารณูปโภคตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เปนตนไป สวนคาใชจายในการติดตั้งมิเตอรไฟฟาขอเสนอ 
สภาสถาบันฯ พิจารณา ดังนี้ 

- ใหสมาคมศิษยเกาฯ เปนผูรับชอบทั้งหมด 
- ใหสถาบันฯ เปนผูรับผิดชอบทั้งหมด 
- ใหสมาคมศิษยเกาฯ และสถาบันฯ รับผิดชอบรวมกัน  

๘. ใหนํ าระ เบียบสถาบันฯ   ว าด วย   การจัดหาประโยชน                     
ในที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. …....  ที่สํานักงานกฎหมายและ
ตรวจสอบแกไขเรียบรอยตามมติของคณะกรรมการจัดหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุเสนอสภาสถาบันฯ ตอไป 

๙. นําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณาตอไป 
 
 

๔.๑๒  เรื่อง    ขอความเห็นชอบประมาณการรายรับ – รายจายเงินงบประมาณแผนดิน 
และเงินรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณเงินรายไดฯ   เมื่อวันที่  ๑๕ 

สิงหาคม ๒๕๕๐  ไดมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินประมาณการรายรับ – รายจายเงินรายได 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยนํางบประมาณจากรัฐบาลมารวมกับเงินรายได
สถาบันฯ และจัดทําเปนประมาณการรายรับ – รายจายของสถาบันฯ ในชุดเดียวกันแลว นั้น 

กองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  จึงเสนอขออนุมัติประมาณการรายรับ – 

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  เปนวงเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๙๖๗,๒๐๔,๖๐๐.- 
บาท (หนึ่งพันเการอยหกสิบเจ็ดลานสองแสนสี่พันหกรอยบาทถวน)  ดังนี้ 

. 
๑. ขออนุมัติ …..... / 
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๑. ขออนุมัติประมาณการรายรับ – รายจายเงินรายไดสถาบันฯ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  วงเงินรวมทั้งสิ้น  ๙๑๘,๑๐๓,๓๐๐.-  บาท  
(เการอยสิบแปดลานหนึ่งแสนสามพันสามรอยบาทถวน) 

๒. อนุมัติในหลักการใหบริหารงบประมาณแผนดิน  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑  วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๐๔๙,๑๐๑,๓๐๐.- บาท (หนึ่งพันสี่สิบ
เกาลานหนึ่งแสนหนึ่งพันสามรอยบาทถวน) 

 
 

มติที่ประชุม ๑. ใหความเห็นชอบ และนําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณาตอไป 

๒. กรณีที่หนวยงานจะขอปรับแผนงบประมาณ  ขอใหสรุปเสนอ
การปรับแผนในภาพรวมเพียงครั้งเดียว 

 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องอื่น ๆ  
 

๕.๑   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณากําหนดตัวช้ีวัดที่ ๓.๓ 
 

ในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
สํานักงาน ก.พ.ร.  ไดเพิ่มตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา จากเดิมเปน ๓ ตัวชี้วัดยอย   

ซึ่งคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลจะเจรจาเฉพาะตัวชี้วัดสําคัญ
ในตัวชี้วัดยอยที่ ๓.๓ การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่สะทอนเอกลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงค
เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา  จํานวน ๓ ตัวชี้วัด  ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่เลือก
หรือเสนอตองเปนตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผานความเห็นชอบของสภาสถาบัน ถาเปนตัวชี้วัดใหม
สถาบันอุดมศึกษาตองขออนุมัติจากสภาสถาบันในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจําป  

คณะทํางานดานยุทธศาสตรของสถาบันฯ ไดพิจารณาตัวชี้วัดดังกลาวแลว  
จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 

. 
๑)  คัดเลือกตวัช้ีวดั …..... / 
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