
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ครั้งที่  ๑๐ / ๒๕๕๐ 
วันจันทรที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๐  เวลา   ๑๐.๐๐  น. 

ณ หองประชุม ๖๐๖  ชั้น  ๖  อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

----------------------------------------------- 
 
กรรมการทีม่าประชุม 
 
๑. รศ.ดร.กิตติ   ตีรเศรษฐ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. รศ.ทวี   เทศเจริญ รองอธิการบดี กรรมการ 
๓. รศ.ดร.เสนห   เอกะวิภาต รองอธิการบดี กรรมการ 
๔. รศ.ดร.รัตติกร   วรากูลศริพัินธุ รองอธิการบดี กรรมการ 
๕. รศ.ศิริวัฒน  โพธิเวชกุล รองอธิการบดี กรรมการ 
๖. รศ.ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน รองอธิการบดี /  กรรมการ 
  รักษาการคณบดีวิทยานานาชาติ  
๗. รศ.พรชัย   บญุชัยวัฒนา รองอธิการบดี กรรมการ 
๘. รศ.อํานวย  พานิชกุลพงศ รองอธิการบดี กรรมการ 
๙. รศ.ดร.กอบชัย  เดชหาญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 

๑๐. รศ.ดร.รวีวรรณ  ชินะตระกูล คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   กรรมการ 
๑๑. รศ.ศักดิช์ัย   ชูโชต ิ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   กรรมการ 
๑๒. ผศ.นพปฎล  สุวัจนานนท คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
๑๓. ผศ.ดร.สุภารตัน  รักชลธ ี แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
๑๔. รศ.ดร.บุญวฒัน  อัตช ู คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๑๕. รศ.ดร.จารุวัตร   เจริญสขุ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
๑๖. รศ.ดร.ระติพร   หาเรือนกิจ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
๑๗. รศ.ดร.มนัส   สังวรศิลป ผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร กรรมการ                   

. 
๑๘. ผศ.กิติพงค …..... / 
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๑๘. ผศ.กิติพงค   มะโน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
๑๙. รศ.ดร.อิทธชิัย  อรุณศรแีสงไชย ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
๒๐. รศ.ศุล ีบรรจงจิตร ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ กรรมการ 
๒๑. รศ.จิติ  หนูแกว ผูอํานวยการสํานักนาโนเทคโนโลย-ี กรรมการ 
       พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
๒๒. รศ. ดร.กนก  เจนจิระพงศเวช    รักษาการผูอํานวยการสํานักวิจัยการสื่อสาร- กรรมการ 
       และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒๓. รศ.ดร.อภินันท  ธนชยานนท ผูอํานวยการสํานักวิจัยรวมดานเทคโนโลย ี- กรรมการ 
      การบันทกึขอมูลและประยุกตใชงาน / 
      ผูชวยอธิการบดี 
๒๔. นางวิภาพร   อินทรสุวรรณ ผูอํานวยการกองกลาง เลขานุการ 

 
 
กรรมการที่ไมมาประชมุ  ( เนื่องจากติดภารกิจ )    
๑. รศ.ร.อ. ดร.วีระเชษฐ    ขนัเงิน รองอธิการบดี 
 
 
ผูเขารวมประชุม 
๑. รศ.สมศักดิ ์ ธรรมเวชวิถ ี ผูชวยอธิการบดี 
๒. อ.กษมพงศ   พงษชมพร ผูชวยอธิการบดี 
๓. อ.นรินทร    ธรรมารักษวัฒนะ ผูชวยอธิการบดี 
๔. อ.สมประสงค   รุงเรือง ผูชวยอธิการบดี 
๕. อ.พงศทิพย   อินทรแกว ประธานสภาคณาจารย 

 
เจาหนาที่งานประชุม 
๑. นางสาววรงคพร   บญุยมัย 
๒. นางสาวลัดดา  นุชนนท 
๓. นายศักดิ์ชาย   พุทธกอม 
 

เร่ิมประชุมเวลา …..... / . 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

ประธานกลาวเปดประชุม  และที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องตางๆ ตามวาระ           
การประชุม  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 
๑.๑  เรื่อง  ขอลาออกจากตําแหนงทางการบริหาร 

 
ดวยขาราชการขอลาออกจากตําแหนงทางการบริหาร  จํานวน  ๕  ราย  ดังนี้ 
 
๑.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรัตน  อารีรัตน  หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

คณะวิศวกรรมศาสตร  ขอลาออกจากการดํารงตําแหนงดังกลาว ตั้งแตวันที่  ๑  พฤศจิกายน  
๒๕๕๐  เนื่องจากรับทุนวิจัย 

๒.  อาจารยวุฒิกร  คงคา  รองคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ขอลาออกจาก
การดํารงตําแหนงดังกลาว ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐  เนื่องจากไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงหัวหนาภาควิชาวิจิตรศิลป   

๓.  ผูชวยศาสตราจารยอภิสิทธิ์  แกวฉา  หัวหนาภาควิชาบริหารธุรกิจเกษตร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอลาออกจากการดํารงตําแหนงดังกลาว  ตั้งแตวันที่ ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๐  เนื่องจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองคณบดี  

๔.  รองศาสตราจารย ดร.ระติพร  หาเรือนกิจ  หัวหนาภาควิชาอุตสาหกรรม-
เกษตร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอลาออกจากการดํารงตําแหนงดังกลาว  ตั้งแตวันที่ ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๐  เนื่องจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

๕.  ผูชวยศาสตราจารยธนา   หงษสุวรรณ  รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล  ขอลาออกจากการดํารงตําแหนงดังกลาว ตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐  
เนื่องจากมีความประสงคจะทําวิจัยและแตงตํารา  เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ 

อธิการบดีอนุญาตใหลาออกไดตามความประสงคและกองการเจาหนาที่ได
ตรวจสอบเรียบรอยแลว   

 
มติที่ประชุม รับทราบ  และเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อทราบตอไป 

. 
๑.๒ เร่ือง นกัศึกษา …..... / 
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๑.๒  เรื่อง   นักศึกษาไทยรองเรียนที่เขารวมโครงการของมหาวิทยาลัยเอกชนรวมกับ 
สมาคมโรงแรมไทย 

  
 ตามที่รองศาสตราจารย ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน  รองอธิการบดี  ไดเขารวม

ประชุม ทปอ. ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๐  ซึ่งมีวาระการประชุมตามที่กระทรวงการตางประเทศไดมี
หนังสือแจงเรื่อง นักศึกษาไทยรองเรียนที่เขารวมโครงการของมหาวิทยาลัยเอกชนรวมกับ
สมาคมโรงแรมไทย  โดยสรุป คือ  

กระทรวงการต างประเทศได รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต                       
ณ กรุงลอนดอน  วาไดรับการรองเรียนจากนางสาวธิดารัตน  กิ่งสักกลาง  วาตนถูก
หลอกลวงให เดินทางไปศึกษาตอในระดับปริญญาโท  และฝกงานในโรงแรมที่
สหราชอาณาจักร  โดยเขารวมกับโครงการ HEP Thailand (Hospitality Exchange Program-
HEP) ซึ่งเปนโครงการของมหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งรวมกับสมาคมโรงแรมไทย และ 
Birmingham College of Food Tourism and Creative Studies   โดยถูกบังคับใหทํางานใน
ลักษณะของแรงงานราคาถูก และที่ผานมามีนักศึกษาจํานวนนอยที่สามารถจบการศึกษาตาม
โครงการดังกลาวได  และบางคนทํางานและเรียนหนักจึงเกิดอาการเครียดจัดจนเปนสาเหตุ
ใหมีอาการวิกลจริต  อยางไรก็ตาม  หากขอรองเรียนดังกลาวเปนจริงยอมเปนเรื่อง                     
ที่นาหวงใย   จึงเห็นควรในการหามาตรการกลั่นกรองสําหรับมหาวิทยาลัยในการพิจารณา
จัดหาโครงการรวมกับสถาบันในตางประเทศ   ซึ่งไดแจงสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสมาคมโรงแรมไทยพิจารณาดวยแลว  ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสาร
ประกอบระเบียบวาระการประชุม 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน งานวิเทศสัมพันธ  
สํานักทะเบียนและประมวลผล  ใหคําแนะนําและแจงเตือนนักศึกษา
ที่มีความประสงคในการเดินทางไปศึกษาตอ หรือเขารวมโครงการ
ฝกงานที่ตางประเทศ  ใหตรวจสอบความนาเชื่อถือของบริษัท
ตัวแทน  รวมทั้งรายละเอียดตางๆ ใหรอบคอบกอนการตัดสินใจ  

     

. 
ระเบียบวาระ …..... / 
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ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 

 ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  
ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๐   เมื่อวันอังคารที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๐ 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  โดยไมมีขอแกไข  
 
 

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  (ไมมี) 
     

ระเบียบวาระที่  ๔    เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
๔.๑   เรื่อง   ขอความเห็นชอบแตงตั้งรองคณบดี  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 
 

 คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร  เสนอขอแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย               
ญาณินทร  รักวงศวาน ระดับ ๗  สังกัดภาควิชาสถาปตยกรรมภายใน เพื่อดํารงตําแหนง
รองคณบดี  สืบแทนอาจารย วุฒิกร  คงคา  ซึ่งไดขอลาออกจากการดํารงตําแหนง                     
รองคณบดี  ตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐  เนื่องจากไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนง
หัวหนาภาควิชาวิจิตรศิลป   

ทั้งนี้  ขอแตงตั้งบุคคลดังกลาว  ตั้งแตวันที่ถัดจากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ            
และกองการเจาหนาที่ ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว  

 
 

มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ และนําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณา 
 
 

๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการประจําคณะ โดยเลือกจากคณาจารยประจํา
ของคณะวิทยาศาสตร 

 
คณะวิทยาศาสตร  เสนอขอความเห็นชอบการแตงตั้งกรรมการประจําคณะ          

โดยเลือกจากคณาจารยประจําของคณะวิทยาศาสตร   เนื่องจากคณะกรรมการไดดํารงตําแหนง
. 

ครบวาระ  ๒  ป …..... / 
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ครบวาระ ๒ ป  ในวันที่  ๒๒  กันยายน ๒๕๕๐  ทั้งนี้  ไดดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามขอ ๖ 
และขอ ๙ แหงขอบังคับสถาบันฯ  วาดวย วิธีการคัดเลือกกรรมการประจําคณะจากคณาจารย
ประจํา พ.ศ. ๒๕๕๐  เรียบรอยแลว  จึงเสนอขอความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการประจําคณะ 
โดยเลือกจากคณาจารยประจําของคณะวิทยาศาสตร  รายชื่อดังตอไปนี้ 

 
๑. รองศาสตราจารยกฤษฎา   ไตรสุรัตน   ระดับ ๙ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร 
          และวิทยาการคอมพิวเตอร 
๒. รองศาสตราจารยประยงค  ดวงดี ระดับ ๙ สังกัดภาควิชาเคมี 
๓. ผูชวยศาสตราจารยสรัญญา   พันธุพฤกษ ระดับ ๘ สังกัดภาควิชาชีววิทยาประยุกต 
๔. รองศาสตราจารยฐิตินัย   แกวแดง ระดับ ๙ สังกัดภาควิชาฟสิกสประยุกต 
๕
 

. ผูชวยศาสตราจารยสมศรี   บัณฑิตวิไล ระดับ ๘ สังกัดภาควิชาสถิติประยุกต 

โดยขอแตงตั้ง ตั้งแตวันที่ถัดจากวันที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ  และกองการเจาหนาที่                 
ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว    

 
 

มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ และนําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณา 
 

๔.๓  เรื่อง ขอความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  เสนอขอความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะ ทั้งนี้  ไดดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันฯ  วาดวย 
การดําเนินงานของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๑ และแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๙  เรียบรอยแลว  รายชื่อดังตอไปนี้ 

 
๑. รองศาสตราจารย ดร.ระติพร  หาเรือนกจิ   คณบด ี ประธานกรรมการ 
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
๒. รองศาสตราจารย ดร.กิตติพงษ   หวงรักษ ผูแทนสาขาวชิาเทคโนโลยี- กรรมการ 
  การจัดและบริการอาหาร 
๓. รองศาสตราจารย ดร.วรรณา   ตั้งเจริญชัย ผูแทนสาขาวชิาวิทยาศาสตรการอาหาร กรรมการ 
  (นานาชาติ) 

. 
๔. ผูชวยศาสตราจารย …..... / 



-  ๗ - 

๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาพร   ขอไพบูลย ผูแทนสาขาวชิาสุขาภิบาลอาหาร กรรมการ 
๕. ดร.วริพัสย  อารีกุล ผูแทนสาขาวชิาวิทยาศาสตรการอาหาร กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย ดร.วุฒิชัย  นาครักษา ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย ดร.อดิศร   เสวตววิัฒน ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย ดร.รุจิรา  ตาปราบ  รองคณบด ี กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางศิริพร   แทนแกว เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ผูชวยเลขานุการ 
 
โดยขอแตงตั้ง ตั้งแตวันที่ถัดจากวันที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ  และกองการเจาหนาที่                 
ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว    

 
 

มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ และนําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณา 
 
๔.๔  เรื่อง   ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
 
 
 บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร และคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเสนอขอ
ความเห็นชอบหลักสูตร  จํานวน ๑๕ หลักสูตร ดังนี้ 

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๐) 
- ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตรเกษตร (หลักสูตร ๕ ป) 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๐) 
- ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสตูร ๕ ป) 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๐) 
- ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ตอเนื่อง)  

- สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 
- สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๐) 
- สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐)  
- สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 

. 
- สาขาวิชาเทคโนโลยี …..... / 



-  ๘ - 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐)  
-   สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร – การผลิตพืช  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร – การผลิตสัตว  

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐)  

-  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารฐานขอมูล และคลังขอมูลระดับสูง 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๐) 

 
 

มติที่ประชุม ๑. ใหความเห็นชอบ  โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการ
สภาสถาบันฯ  ในประ เด็นที่ เ กี่ ย วกั บหลั กสู ตร  ตามที่                      
รองศาสตราจารย ดร.รัตติกร  วรากูลศิริพันธุ  รองอธิการบดี / 
เลขานุการสภาสถาบันฯ ไดสรุปแจงในที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๐  เมื่อวันที่ ๔ กันยายน 
๒๕๕๐ 

    ในการนี้  ประธานกรรมการ  ไดใหขอแนะนําวา        
ในการจัดทําหลักสูตรนั้น  ใหทุกคณะดําเนินการใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และตามขอเสนอแนะของ
กรรมการสภาสถาบันฯ  

 ๒. ในการเปดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 
ใหคณะครุ ศ าสตร อุตสาหกรรม   ระบุ ใน เอกสารการ
ประชาสัมพันธ  เอกสารการรับสมัคร หรืออ่ืนๆ  เพ่ือแจงให
ผูสนใจ / นักศึกษาทราบวาการศึกษาในหลักสูตรดังกลาว  เมื่อ
สําเร็จการศึกษาแลว  จะไมสามารถรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางวิศวกรรมได ( กว.)  เชน  สาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม 

. ๓. มอบรองศาสตราจารย …..... / 



-  ๙ - 

 ๓. มอบรองศ าสตร า จ า ร ย  ร .อ .  ดร . วี ร ะ เ ชษฐ   ขั น เ งิ น                        
รองอธิการบดี  และรองศาสตราจารย ดร.จารุวัตร  เจริญสุข  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   ตรวจสอบและประสานกับคณะ             
เพื่ อ จั ดส งแบบฟอร มหรื อข อมู ล ในการประกอบการ                 
จัดทําหลักสูตรใหครบถวน  

   ๔.  นําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณาตอไป 
 

๔.๕   เรื่อง   ขอความเห็นชอบการปรบัปรุงหลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
กลุมวิชาคณติศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
คณะวิทยาศาสตร  เสนอขอความเห็นชอบปรับปรุงแกไขหลักสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  เพื่อใหหลักสูตรมีเนื้อหาทางวิชาการ 
ที่ทันสมัย   มีลักษณะการประยุกตความรูไปใชในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ
ไดมากขึ้น  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๐ เมื่อวันศุกร
ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐  ไดใหความเห็นชอบแลว  
 

มติที่ประชุม ใหถอนเรื่องออกไปกอน  และใหดําเนินการ ดังนี้ 
๑. มอบคณะวิทยาศาสตรปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) เรื่อง การปรับปรุงแกไขหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปดังกลาวกอนวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของ สกอ. แลวหรือไม  

   ถาการปรับปรุงหลักสูตรเปนไปตามเกณฑแลว           
ใหปรึกษาหารือรวมกับคณบดีทุกคณะ  และตั้งคณะกรรมการ
เพื่อดําเนินการตอไป 

๒. ใหทุกคณะที่อยูระหวางการปรับปรุงหลักสูตร  ดําเนินการตอไป
ใหแลวเสร็จ   โดยการปรับปรุงหลักสูตรใหยึดตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร  พ.ศ. ๒๕๔๘ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  และขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันฯ 

. 
๔.๖ เร่ือง ขอความเหน็ชอบ …..... / 



-  ๑๐ - 

๔.๖  เรื่อง  ขอความเห็นชอบวางระเบยีบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 
 

สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  เสนอขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ  
จํานวน  ๕  ระเบียบ  ดังนี้ 

 
๑. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย พนักงานสถาบัน (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. .......... 
 

-  เพื่อรองรับใหพนักงานสถาบันที่จางดวยเงินงบประมาณแผนดิน                 
เพื่อทดแทนการบรรจุขาราชการ  ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑที่กําหนด  สามารถ
ดํารงตําแหนงบริหารตามพระราชบัญญัติสถาบันฯ ได 

ทั้งนี้   เปนไปตามมติที่ประชุมสภาสถาบันฯ  ครั้งที่  ๘  /  ๒๕๕๐              
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐   

-  ตามที่สํานักนายกรัฐมนตรี (โดย สํานักงาน ก.พ.) ไดมีการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบเกี่ยวกับการไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิ จัย  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ                  
ของขาราชการใหม  ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงาน ในการประชุม              
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๐  เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ มีมติใหนําหลักเกณฑดังกลาวมาใชกับ
พนักงานสถาบันดวย  จึงขอแกไขระเบียบนี้  เพื่อใหสอดคลองกับมติดังกลาว     

 
๒.  ระเบียบสถาบันฯ วาดวย  การจายเงินรายไดเปนคาสมนาคุณประจํา

ตําแหนงและคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนหรือคาจาง พ.ศ. ......... 
 

- เพื่อแยกตําแหนงบริหารของหนวยงานที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
สถาบันฯ  และที่จัดตั้งตามมติสภาสถาบันฯ ใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

- เพื่อกําหนดใหผูชวยคณบดี ผูชวยผูอํานวยการสํานัก หรือผูชวย-
หนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงบริหารและวิชาการ 

- เพื่อกําหนดใหประธานสภาคณาจารย ประธานชมรมขาราชการและ
ลูกจาง ประธานชมรมพนักงานสถาบัน หรือผูอํานวยการกอง / สํานักงาน / หนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง มีสิทธิไดรับเงินสมนาคุณประจําตําแหนงตาม

. ระเบียบนี ้…..... / 



-  ๑๑ - 

ระเบียบนี้ และเงินประจําตําแหนงวิชาการ วิชาชีพเฉพาะ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 
เชี่ยวชาญพิเศษ 

- เพื่อกําหนดใหพนักงานสถาบันที่ดํารงตําแหนงบริหาร วิชาการ 
วิชาชีพเฉพาะ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง
หรือเงินคาตอบแทนรายเดือน ตามหลักเกณฑที่ใชบังคับกับขาราชการโดยอนุโลม 

 
๓.  ระเบียบสถาบันฯ วาดวย  การจายเงินรายไดเปนคาจางพิมพเอกสาร พ.ศ. ....... 

 
 เพื่อใหระเบียบมีความสอดคลองกับการจัดแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานอธิการบดีใหม โดยงานโรงพิมพ กองกลาง ไปสังกัด สํานักงานสารนิเทศและ
ประชาสัมพันธ  จึงขอยกเลิกระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดเปนคาจางพิมพ
เอกสาร พ.ศ. ๒๕๔๘  และรางระเบียบขึ้นใหมโดยแกไขขอ ๕ (๑) จากขอความเดิม          
“งานโรงพิมพ กองกลาง”  เปน “งานโรงพิมพ สํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ” 
ขอความอื่นคงเดิม 

 
๔. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดเพื่อชําระเงินในกรณี            

การซื้อหรือการจาง พ.ศ. ....... 
 

เพื่อกําหนดหลักเกณฑวิธีการจายเงินรายไดใหกับบุคคลภายนอกโดย
วิธีการสั่งจายเงินเขาบัญชีเงินฝากเพื่อชําระเงินในกรณีการสั่งซื้อหรือการสั่งจาง               
เพื่อความสะดวกและเปนการลดการใชเช็คของสถาบันฯ 

 
๕ .   ระเบียบสถาบันฯ  วาดวย   การรับนักศึกษาเขาศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารฐานขอมูลและคลังขอมูลระดับสูง 
พ.ศ. ........   
 

เพื่อใหการรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารฐานขอมูลและคลังขอมูลระดับสูงเปนไปดวยความเรียบรอย                 
และมีประสิทธิภาพ 
 

. 
มติท่ีประชุม …..... / 



-  ๑๒ - 

มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ  จํานวน  ๕  ระเบียบ                   
และนําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณาตอไป  ดังนี้ 
๑.  ระเบียบสถาบันฯ วาดวย พนักงานสถาบัน (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ........ 
 โดยมีขอแกไข  คือ   ให เพิ่มขอความตามยอหนาสุดท าย                

ในขอ ๑๓.๓ จากเดิมเปนดังนี้  “ตําแหนงตาม ๑๓.๒ ไมนํามาใช
กับพนักงานสถาบันที่จางดวยเงินรายไดเวนแตจะมีกฎหมาย
ออกมารองรับ และตําแหนงตาม  ๑๓.๓ (๑) และ (๒) เปน
ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นนอกเหนือจากตําแหนงวิชาการและ
ตําแหนงบริหาร” 

๒.  ระเบียบสถาบันฯ วาดวย  การจายเงินรายไดเปนคาสมนาคุณ
ประจําตําแหนงและคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนหรือ
คาจาง พ.ศ. ......... 
โดยมีขอแกไข  ดังนี้ 

-  ใหแกไขขอความ “ เดือนละไมเกิน ๑๐,๐๐๐.- บาท”  เปน 
“คนละ เดือนละ ไมเกิน ๑๐,๐๐๐.- บาท”  โดยใหแกไข          
ทุกขอความตามที่ปรากฏในระเบียบ 

- ใหแกไขขอความตามขอ ๕.  “ใหใชเงินรายไดของแตละ
หนวยงานจายเปนคาสมนาคุณ……”  เปน “ใหใชเงินรายได
ของสถาบันฯ จายเปนคาสมนาคุณ.......” 

๓.  ระเบียบสถาบันฯ วาดวย  การจายเงินรายไดเปนคาจางพิมพ
เอกสาร พ.ศ. .......  โดยไมมีขอแกไข 

๔. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดเพื่อชําระเงิน            
ในกรณีการซื้อหรือการจาง พ.ศ. .......   โดยมีขอแกไข ดังนี้ 

- ใหเพิ่มขอความ “การสั่งจายเขาบัญชีใหรวมถึง คาตอบแทน 
คาสอนพิเศษ หรืออ่ืนๆ ที่จายจากเงินรายไดสถาบันใหกับ             
บุคลากร  และสําหรับนักศึกษาใหดําเนินการเชนเดียวกัน 
เชน  การมอบทุนการศึกษา  

. 
- คาธรรมเนียม …..... / 



-  ๑๓ - 

- คาธรรมเนียมธนาคารที่ เกิดขึ้นจากการโอนเงินต างๆ                 
ใหเบิกจายไดจากหนวยงาน 

- มอบสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ   ปรึกษากองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี   เกี่ ยวกับการกําหนดวงเงิน  หรือ
ขอยกเวนที่จะสั่งจายเงินโดยผานบัญชีธนาคาร 

๕.  ระเบียบสถาบันฯ วาดวย  การรับนักศึกษาเขาศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารฐานขอมูล            
และคลังขอมูลระดับสูง พ.ศ. ........      
โดยมีขอแกไข  ดังนี้ 

- แกไข  “ ขอ ๗.๔ ”  เปน “ ขอ ๗.๕ ”  เนื่องจากซ้ํากัน 
- แกไขความตามขอ ๗.๕  จากเดิม “คาปรับลงทะเบียนและ

ชําระเงินลาชากวากําหนด  ๓๐๐.-  บาท”  เปน “คาปรับ
ลงทะเบียนลาชากวากําหนด  ๓๐๐.-  บาท”   

โดยมอบรองศาสตราจารย ดร.จารุวัตร  เจริญสุข  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบใหสอดคลองกับระเบียบ
สถาบันฯ  ที่เกี่ยวของ 

- มอบผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  พิจารณา
ปรับปรุงงานทะเบียนใหมีมาตรฐานเดียวกัน  หรือตาม
ความเหมาะสม  และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ พิจารณาตอไป 

 
 

๔.๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบวางประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 
 
สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  เสนอขอความเห็นชอบวางประกาศสถาบันฯ  

เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทนกรรมการและผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ         
จัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ......... 

 

. เพื่อใหหลักเกณฑ …..... / 



-  ๑๔ - 

เพ่ือใหหลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทนกรรมการและผูปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีความเหมาะสม  จึงขอยกเลิก
ประกาศฉบับเดิม และรางประกาศสถาบันฯ ฉบับใหมขึ้นใชแทน  
 

มติที่ประชุม ๑.  มอบสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบดําเนินการแกไขประกาศ
สถาบันฯ  เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทน
กรรมการและผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .........  โดยมีขอแกไข  ดังนี้ 

- ตามขอ ๓.๑.๑  ใหเพิ่มขอความ “กรรมการควบคุมการสอบ”         
- ตามขอ ๓.๑.๒  ใหตัดขอความ “กรรมการควบคุมการสอบ” 
- ใหรวมขอ ๓.๑.๔ และ ๓.๑.๕  เปนขอเดียวกัน 
- ตามขอ ๕  ใหเพิ่มขอความ  “ภายในราชอาณาจักร” 
- ตามขอ ๕.๒  ใหแกไขขอความ  “ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

สถาบัน ที่อยูในจังหวัดอ่ืนนอกเหนือจากขอ ๕.๑ จายใน
อัตรา เหมาจ ายไม เกิน  ๓ ,๐๐๐ . - บาทตอครั้ ง”  เปน 
“ผู ท ร งคุณ วุฒิ ภ า ยนอกสถ าบั นที่ อ ยู ใ น จั งหวั ด อื่ น
นอกเหนือจากขอ ๕.๑ ใหจายตามที่จายจริง” 

- ตามขอ ๘ ใหแกไขขอความ “....ที่กําหนดไวในขอ ๔. ได ....” 
เปน  “...........ที่กําหนดไวในขอ ๕. ได ....” 

๒.  ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ตรวจสอบประกาศสถาบันฯ ดงักลาว
ภายหลังการแกไขอีกครั้งใหครอบคลุมครบถวน  แลวนําเสนอ                  
ที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณาตอไป 

 
๔.๘   เรือ่ง   ขอความเห็นชอบคําขอขยายเวลาการศึกษาของนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
          กรณีขอขยายเวลาการศึกษาเกิน ๔ ภาคการศึกษา 
 
 ดวยสํานักทะเบียนและประมวลผล   ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ   เพื่อโปรดพิจารณาคํารองขอขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เนื่องจากไดศึกษาครบตามหลักสูตรในเวลา  ๕  ปการศึกษา  และไดขอขยาย

. 
เวลาการศึกษา …..... / 



-  ๑๕ - 

เวลาการศึกษาจนครบ  ๔  ภาคการศึกษาแลว  โดยขณะนี้อยูระหวางรอผลการตอบรับการ
ลงตีพิมพบทความสุดทาย  ดังนี้ 
 

รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา คณะ ปที ่
ศึกษา 

ครั้งที่ขอ
ขยายเวลา 

๔๑๐๖๐๐๒๑ นายวิทยา   ทิพยสุวรรณพร วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร ๙.๕  ป ๙ 
๔๑๐๖๐๐๒๒ นายสมปอง  วิเศษพานิชกิจ วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร ๙.๕  ป ๙ 
๔๑๐๖๐๐๒๔ นายไพบูรณ   ตูประกาย วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร ๙.๕  ป ๙ 
๔๒๐๖๐๐๐๙ นายนภัทร   สระเอี่ยม วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร ๘.๕ ป ๘ 
๔๒๐๖๐๐๒๕ นายสุรพันธ   ยิ้มมั่น วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร ๘ ป ๗ 
๔๓๐๖๐๐๐๒ นายอานนท   ศรีสวาง วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร ๗.๕ ป ๖ 
๔๓๐๖๐๐๑๙ นายนิมิต   บุญภิรมย วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร ๗ ป ๕ 
๔๓๐๖๕๙๐๒ นายสืบตระกูล   สุชาติ ฟสิกสประยุกต วิทยาศาสตร ๗.๕ ป ๖ 

 
 

มติที่ประชุม มอบรองศาสตราจารย ดร.จารุวัตร  เจริญสุข  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
ตรวจสอบขอมูลยอนหลังของนักศึกษาทั้ง  ๘  ราย  เกี่ยวกับจํานวน
ครั้งและเหตุผลที่ขอขยายเวลาการศึกษาโดยละเอียด  เชน  บทความ
วิจัยที่นักศึกษานําเสนอลงตีพิมพเปนเรื่องเดิม หรือเปลี่ยนเรื่องใหม    
โดยสรุปขอมูลเปนตารางเปรียบเทียบใหละเอียดชัดเจน  นําเสนอ       
ที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณาตอไป 

 
๔ .๙   เรื่อง   ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ                         

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  
 

  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)   ไดพิจารณา
สอบทานผลคะแนนในการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังเรียบรอยแลว  โดยผลคะแนน
ที่ไดรับเทากับ ๔.๒๖๕๑  (จากผลคะแนนเดิมเทากับ ๔.๒๖๒๗)   และสถาบันฯ ไดรับการ
. 

จัดสรรเงินรางวัล …..... / 



-  ๑๖ - 

จัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพิ่มเติมในรอบสุดทาย  เปนจํานวน
เงิน ๗๗๑,๖๐๘.๐๓ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกรอยแปดบาทสามสตางค)   

สํานักงานประกันคุณภาพและบริหารองคความรู  จึงขอเสนอแนวทางในการ
จัดสรรเงินรางวัล (เพิ่มเติม) ใหแกบุคลากรของสถาบันฯ  ดังนี้ 

๑.   การจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๔๙  เพิ่มเติม               
จํานวนเงิน ๗๗๑,๖๐๘.๐๓ บาท  ใหกับขาราชการและลูกจางประจําเทากับ ๑๖.๗๓๕ % 
ของเงินรางวัลที่ไดรับการจัดสรรไปแลว 

๒.  การจัดสรรเงินรางวัลเพิ่มเติมใหกับพนักงานสถาบันฯ พนักงานดวยเงิน
รายได พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว 

ในการนี้  ประธานกรรมการ  ชี้แจงใหที่ประชุมรับทราบวา ในเรื่องดังกลาว 
ไดพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบันฯ แลว 
เห็นชอบใหจัดสรรเงินรางวัลใหกับขาราชการและลูกจางประจําตามจํานวนเงินที่ไดรับการ
จัดสรรขางตน  และใหจัดสรรเงินรางวัลใหกับพนักงานสถาบันฯ พนักงานเงินรายได 
พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว จากเงินรายไดของหนวยงาน  โดยจะเบิกจายไดใน
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐  และสถาบันฯ ไดประสานงานกับทุกหนวยรับทราบและ
ดําเนินการเรียบรอยแลว 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  

 
๔.๑๐  เรือ่ง  ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  

 
 
กองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  ไดดําเนินการจัดทํารางแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑    
- เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรม รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป  และ 
- เพื่อเปนสวนหนึ่งในการใชพิจารณาจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ของสถาบันฯ  ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.ไดกําหนดไวตาม

. 
ตัวช้ีวดัที่ ๓ …..... / 



-  ๑๗ - 

ตัวชี้วัดที่ ๓  เรื่อง ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งประกอบดวย  ๓  ตัวชี้ยอย  ดังนี้ 

- ตัวชี้วัดที่  ๓.๑ คุณภาพของแผนปฏิบัติราชการ พิจารณาจากเกณฑคุณภาพ
ในการจัดทําแผนของสถาบันอุดมศึกษา 

- ตัวชี้วัดที่  ๓.๒ การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
- ตัวชี้วัดที่  ๓.๓  การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ

สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑                 
ที่สะทอนเอกลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะ
ตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา  

 ซึ่งในตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ดังกลาว  ที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  
ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๐  ไดมีมติคัดเลือกตัวชี้วัดตามที่คณะทํางาน
ดานยุทธศาสตรของสถาบันฯ นําเสนอแลว จํานวน ๓ ตัวช้ีวัด คือ 

๑. รอยละของระดับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
๒. รอยละของจํานวนโครงการวิจัยท่ีมีการเผยแพรในวารสารหรือนําไปอางอิง

ระดับชาติหรือนานาชาติ  เพื่อนําไปใชงานตออาจารยประจํา 
๓. จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย 

 จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
๑) ใหความเห็นชอบร างแผนปฏิบัติ ราชการประจํ าป งบประมาณ                      

พ.ศ. ๒๕๕๑  (ตามตัวชี้วัดที่ ๓.๑)  
๒) ใหนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อ 

๒.๑  พิจารณาอนุมัติรางแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒.๒  พิจารณาอนุมั ติ ก ารคัด เลื อกตั วชี้ วั ด  จํ านวน  ๓  ตั วชี้ วั ด                  

ในตัวชี้วัดยอยที่ ๓.๓ ดังกลาว และพิจารณาตัวชี้วัดสํารองเพิ่ม
จากที่คัดเลือกไวแลว  กรณีในวันเจรจา (วันที่ ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๕๐ )  คณะกรรมการ เจรจาขอตกลงและประเมินผล                    
ไมเห็นชอบตัวชี้วัดที่สถาบันฯ เสนอขางตน  โดยตัวชี้วัดที่ขอ
สํารองเพิ่มอีก ๓ ตัวชี้วัด ประกอบดวย 

. 
๑. จํานวนผลงาน …..... / 



-  ๑๘ - 

๑. จํานวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร 
๒. รอยละของตําแหนงทางวิชาการตออาจารยประจํา 
๓. รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน 

เพื่ออนุมัติในหลักการใหสถาบันฯ ดําเนินการปรับแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีที่สถาบันฯ จําเปนตองใชตัวชี้วัดสํารอง ซึ่งเปน
ตัวชี้วัดที่มิไดอยูในแผนปฏิบัติราชการประจําป 

๓) มอบสํานักงานประกันคุณภาพและบริหารองคความรู นําผลการพิจารณา
ตามขอ ๑, ๒ แจงสํานักงาน ก.พ.ร. ตอไป 

 
 

มติที่ประชุม ๑)  ใหความเห็นชอบรางแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ                      
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใหกองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  
พิจารณาประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

  -  ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑   
- ขอ ๑. ความเปนไปไดของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

จํานวน ๕,๒๐๑ คน 
- ขอ ๗. รอยละความพึงพอใจของนักศึกษารอยละ ๗๕  

ใหระบุวาเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
  -  ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒   

- ใหแกไข ขอ ๓. “จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ
อนุสิทธิบัตร” เปน “จํานวนผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ไดยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรืออนุสิทธิบัตร”  

 ๒) ใหความเห็นชอบคัดเลือกตัวชี้วัด ในตัวชี้วัดยอยที่ ๓.๓  แทน
ตัวชี้วัดเดิมที่ไดคัดเลือกไวเมื่อคราวประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๐ จํานวน ๓  ตัวชี้วัด  คือ 

 

. ๑. จํานวนผลงานวิจยั …..... / 



-  ๑๙ - 

๑. จํานวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดทรัพยสินทางปญญา 
๒. รอยละของตําแหนงทางวิชาการตออาจารยประจํา 
๓. รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน 

๓) นําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณาตอไป 
 

๔.๑๑   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณาการกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร                              
ระดับบัณฑติศึกษาของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย  เสนอขอหารือเรื่อง การกําหนดอาจารยประจําหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ไดกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  ไวดังนี้ 

๑. อาจารยประจําหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหรือในระดับบัณฑิตศึกษา  
นอกเหนือจากการที่ไดกําหนดเรื่องจํานวนและคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรไวในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว  ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาได
กําหนดใหอาจารยประจําผู ใดเปนอาจารยประจําในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแลว 
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหอาจารยประจําผูนั้นเปนอาจารยประจําหลักสูตรที่เปน
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ไดอีก ๑ หลักสูตร  โดยตองเปนหลักสูตรที่ตรง
หรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจําอยูแลว 

๒. สําหรับอาจารยประจําหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา นอกเหนือจากการ
ที่ไดกําหนดเรื่องจํานวนและคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดใหอาจารยประจํา
ผูใดเปนอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก  หลักสูตรใดหลักสูตร
หนึ่งแลว  สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหอาจารยประจําผูนั้น  เปนอาจารยประจํา
หลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันไดอีก ๑ หลักสูตร 
 
 

. 
ในการนี้  …..... / 



-  ๒๐ - 

ในการนี้   เนื่องจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม  เปนหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตรเปนสวนใหญ  จึงเปนหลักสูตรประเภท 
หลักสูตรพหุวิทยาการ  ซึ่งอาจารยในคณะจึงเปนอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโท 
หรือระดับปริญญาเอกของหลักสูตรพหุวิทยาการเปนสวนใหญ  
 จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณา
กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
โดยอาจารย  ๑  ทาน  สามารถประจําหลักสูตรระดับปริญญาโท  หรือระดับปริญญาเอก 
ตามรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ระดับปริญญาโท  ๒  หลักสูตร  (สาขาวิชาที่สัมพันธกัน) และระดับ
ปริญญาเอกไดอีก  ๑  หลักสูตร  (ตองเปนสาขาวิชาเดียวกันกับ
ระดับปริญญาโทที่ประจําอยูแลว  รวมเปน  ๓  หลักสูตร 

๒. ระดับปริญญาโท  ๑ หลักสูตร  และระดับปริญญาเอก  ๑  หลักสูตร  
(สาขาวิชาที่สัมพันธกัน )   และระดับปริญญาโทหรือระดับ             
ปริญญาเอกไดอีก  ๑  หลักสูตร (ตองเปนสาขาวิชาเดียวกันกับระดับ
ปริญญาโทหรือเอกที่ประจําอยูแลว)  รวมเปน  ๓  หลักสูตร 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบใหการกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตาม

หลักเกณฑเกี่ยวกับการบรรจุวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตรและการ
กําหนดอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  ตามที่กองบริการการศึกษา นําเสนอ  
ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๐ และที่ประชุมกรรมการสภาสถาบันฯ 
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๐ แลว  ทั้งนี้  หลักสูตรพหุวิทยาการ  ตองเปน
หลักสูตรที่มีชื่อสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาโท และระดับ          
ปริญญาเอก  

 
 

๔.๑๒  เร่ือง  …..... / . 



-  ๒๑ - 

๔.๑๒   เรื่อง ขอเสนอพิจารณาโครงการ “ เสริมสรางความรูทางดานระบบเครือขาย                          
                แกนักศึกษา โดยการสํารวจ แกไขและปรบัปรุงการเชื่อมตอภายในอาคาร  

และการจัดระเบียบกลุมหมายเลขไอพีของสถาบันฯ ” 
 
 
สํานักงานอธิการบดี  ไดมอบหมายใหคุณนรฤทธิ์  สุนทรศารทูล  จัดทํา

ขอเสนอโครงการ “ เสริมสรางความรูทางดานระบบเครือขายแกนักศึกษา โดยการสํารวจ 
แกไขและปรับปรุงการเชื่อมตอภายในอาคาร และการจัดระเบียบกลุมหมายเลขไอพีของ
สถาบันฯ ”  โดยใหนักศึกษาสถาบันฯ  ที่อยูระหวางการศึกษาเปนผูปฏิบัติงาน เพื่อเปนการ
สรางเสริมประสบการณในสาขาวิชาชีพ  และสถาบันฯ ไดปรับปรุงแกไขปญหาทางดาน
ระบบเครือขายของอาคารตางๆ รวมทั้งจัดระเบียบหมายเลขไอพีใหมใหเปนระบบเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการตอไป  โดยกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการไว
ป ร ะ ม าณ  ๑๓  สั ป ด า ห   เ ริ่ ม ดํ า เ นิ น ก า ร ตั้ ง แ ต วั น ที่  ๒๔  ตุ ล า ค ม๒๕๕๐                         
ประมาณการงบประมาณไวทั้งสิ้น  ๕๕๐,๐๐๐.- บาท  (หาแสนหาหมื่นบาทถวน)   
 

มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ  โดยมอบอาจารยนรินทร  ธรรมารักษวัฒนะ 
ผูชวยอธิการบดี  ดําเนินการดังนี้ 
๑. ประสานกับคุณนรฤทธิ์  สุนทรศารทูล  สํานักวิจัยและบริการ

คอมพิวเตอร  ในการพิจารณางบประมาณคาใชจายในการ
ดําเนินการโครงการใหมีความเหมาะสม  โดยพิจารณาปรับลด
คาใชจายที่มีความซ้ําซอนหรือเกินความจําเปน  เชน  การจาย
คาตอบแทนใหนักศึกษาในระหวางการฝกอบรม  เสื้อสําหรับ
การออกไปปฏิบัติงาน  เปนตน 

๒. ประสานกับสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  ในการราง
ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การควบคุมการใชระบบทาง Internet 
ภายในสถาบันฯ  เพื่อใชถือปฏิบัติตอไป 

 
 

. ๔.๑๓ เร่ือง …..... / 
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๔.๑๓  เรื่อง  พิจารณาเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการ   
                     คอมพิวเตอร และผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

 
ดวยรองศาสตราจารย ดร.มนัส  สังวรศิลป ผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการ

คอมพิวเตอร และผูชวยศาสตราจารยกิติพงค  มะโน  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง              
จะครบวาระการดํารงตําแหนง  ๔  ป  ในวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  นั้น 

ในการนี้  เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามขอบังคับสถาบันฯ วาดวย                
การแตงตั้งผูอํานวยการสํานัก พ.ศ. ๒๕๓๔  ตามขอ ๖  ความวา  “เมื่อไมมีผูดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานัก หรือเมื่อวาระการดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก เหลือเวลา ๓๐ ถึง 
๔๕ วัน  ใหคณะกรรมการผูบริหารพิจารณาเสนอชื่อบุคคลผูมีคุณสมบัติตามขอ ๕                      
ที่สมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก ตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป”             
 จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณา
เสนอชื่อบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร          
และผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง   
 

มติที่ประชุม ๑. ใหความเห็นชอบเสนอชื่อผูชวยศาสตราจารยกิติพงค  มะโน     
ขาราชการระดับ  ๘   สังกัดภาควิชาครุศาสตร วิศวกรรม             
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  เพื่อดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักหอสมุดกลาง และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณา
ตอไป 

 ๒. ใหคณะกรรมการทุกทานพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอรในการ
ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่องอื่นๆ 
 
๕.๑   เรื่อง   หนวยงานที่ไดรับการอนุมัติใหจัดตั้งขึ้นใหม  และการจัดสรรงบประมาณ 
 

๑.  ตามที่ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ไดรับการ
อนุมัติจากที่ประชุมสภาสถาบันฯ  ครั้งที่  ๑ / ๒๕๔๓  เมื่อวันที่  ๒๙ มีนาคม  ๒๕๔๓                    

. 
ใหยกฐานะ …..... / 
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ใหยกฐานะเปนคณะอุตสาหกรรมเกษตร   และเปนหนวยงานที่ถูกตองตามกฎหมาย             
เรียบรอยแลว  จึงเห็นควรใหหารือกันในการยุบเลิกภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร   สําหรับการ
ของบประมาณรายจายประจําปใหคณะอุตสาหกรรมเกษตรสงคําของบประมาณโดยตรงที่
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

๒.  กรณีหนวยงานที่ไดรับการอนุมัติใหจัดตั้งขึ้นใหม เชน วิทยาลัยนานาชาติ 
สํานักสงเสริมและบริการวิชาการฯ สํานักวิจัยนาโนเทคโนโลยีฯ  สํานักวิจัยรวมดาน
เทคโนโลยีฯ  ถามีความประสงคในการของบประมาณรายจายประจําปเพิ่มเติม  ใหจัดทํา         
คําของบประมาณสงใหกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี เพื่อดําเนินการใหตอไป   
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดีดําเนินการ    
ตามขอ ๑ และขอ ๒ 

 
๕.๒   เรื่อง   การเสนอขออนุมัติวางระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
 

ประธานกรรมการแจงที่ประชุมทราบวากอนการเสนอวางระเบียบสถาบันฯ  
ใหทุกหนวยงานดําเนินการตรวจสอบเนื้อหาตามระเบียบใหครอบคลุมและมีความ
ครบถวน ชัดเจน  ตรงตามความประสงคและมีความเหมาะสมสอดคลองกับการนําไปใช
ถือปฏิบัติ  รวมทั้งใหพิจารณาระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของประกอบดวย  แลวจึงนําเสนอ
ขออนุมัติตามลําดับตอไป 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
๕.๓   เรื่อง   การจัดทําเสื้อสัญลักษณ ๔๘ ป  ครบรอบการสถาปนาสถาบันฯ ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 

ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาการจัดทําเสื้อสัญลักษณ ๔๘ ป  ครบรอบการ
สถาปนาสถาบันฯ ในป พ.ศ. ๒๕๕๑  เพื่อเปนการสงเสริมและประชาสัมพันธการจัดงาน
เนื่องในโอกาสดังกลาว 

 
. 

มติท่ีประชุม …..... / 






