
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ครั้งที่  ๑๑ / ๒๕๕๐ 
วันอังคารที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  เวลา   ๑๑.๐๐  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.ร.อ. ดร.วีระเชษฐ    ขนัเงิน รองอธิการบดี กรรมการ  
๖. รศ.ศิริวัฒน  โพธิเวชกุล รองอธิการบดี กรรมการ 
๗. รศ.ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน รองอธิการบดี /  กรรมการ 
  รักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  
๘. รศ.พรชัย   บญุชัยวัฒนา รองอธิการบดี กรรมการ 
๙. รศ.อํานวย  พานิชกุลพงศ รองอธิการบดี กรรมการ 

๑๐. รศ.ดร.กอบชัย  เดชหาญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
๑๑. รศ.พีระวุฒิ   สุวรรณจันทร แทนคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   กรรมการ 
๑๒. ผศ.สุขุมาภรณ  ขันธศร ี แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   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. 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.ดร.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.ดร.มนัส   สังวรศิลป ผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร กรรมการ                   
 
 
ผูเขารวมประชุม 
 
๑. รศ.สมศักดิ ์ ธรรมเวชวิถ ี ผูชวยอธิการบดี 
๒. อ.กษมพงศ   พงษชมพร ผูชวยอธิการบดี 
๓. อ.นรินทร    ธรรมารักษวัฒนะ ผูชวยอธิการบดี 
๔. ผศ.รุงตะวัน   พนากุลชัยวิทย ผูชวยอธิการบดี 
๕. อ.สมประสงค   รุงเรือง ผูชวยอธิการบดี 
๖. ผศ.วิศรุต   ศรีรัตนะ ผูชวยอธิการบดี 
๗. ผศ.กฤษฎา  บุศรา ผูชวยอธิการบดี 
๘. อ.พงศทิพย   อินทรแกว ประธานสภาคณาจารย 
๙. นายวิชชา   วัชระวราภรณ ประธานชมรมขาราชการและลูกจางประจํา 

 
. เจาหนาที ่…..... / 
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เจาหนาที่งานประชุม 
 
๑. นางสาววรงคพร   บญุยมัย 
๒. นางสาวลัดดา  นุชนนท 
๓. นายศักดิ์ชาย   พุทธกอม 
 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น. 
 

ประธานกลาวเปดประชุม  และที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องตางๆ ตามวาระ           
การประชุม  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 
๑.๑   เรื่อง   กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙   
                   และประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ 

 
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๐  เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๐               
ณ  หองประชุมแกรนดฮอล  โรงแรม เดอะริช  นั้น   ในการนี้   ฝ าย เลขานุการ                         
งานพระราชทานปริญญาบัตร สจล.  ขอรายงานที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ 
ดังนี้ 
๑.  กําหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร และการจัดลําดับมหาวิทยาลัย / สถาบัน   

-  วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑   (ชวงเชา) มจธ. 
    จํานวนผูเขารับพระราชทานปริญญาบัตร   ๓,๕๔๑  คน 
-  วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑   (ชวงบาย) สจล. 
    จํานวนผูเขารับพระราชทานปริญญาบัตร   ๔,๗๖๓  คน 
-  วันศุกรที่  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑   (ชวงบาย) สจพ. 
    จํานวนผูเขารับพระราชทานปริญญาบัตร   ๔,๔๘๐  คน 
 

. 
๒. กําหนด …..... / 
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๒.  กําหนดวันฝกซอมใหญ  ณ  ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค 
-  วันจันทรที่   ๑๘   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑   (ชวงเชา) สจล. 
-  วันอังคารที่   ๑๙   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑   (ชวงบาย) มจธ. 
-  วันพุธที่  ๒๐   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑   (ชวงบาย) สจพ. 

๓.  กําหนดวันฝกซอมยอย  ณ  สถาบัน / มหาวิทยาลัย 
-  วันที่  ๑๓ - ๑๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑   สจพ. 
-  วันที่  ๑๖ - ๑๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑   มจธ. 
-  วันที่   ๑๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑   สจล. 

๔.  กําหนดการถายภาพหมูบัณฑิต 
-  วันที่  ๑๓   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑   สจพ. 
-  วันที่  ๑๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑   มจธ. 
-  วันที่   ๑๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑   สจล. 
 

ในการนี้  มจธ.  แจงที่ประชุมทราบวา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ          
สยามบรมราชกุมารี   ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จฯ แทนพระองคในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา-              
เจาคุณทหารลาดกระบัง  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐   ในวันอังคารที่  ๒๑ – วันพุธที่  ๒๒  
ตุลาคม  ๒๕๕๑ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อทราบตอไป 
 

๑.๒  เรื่อง  ขอลาออกจากตําแหนงกรรมการประจําคณะโดยการเลือกจากคณาจารยประจํา 
ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

  
ดวยอาจารยประพัทธพงษ  อุปลา  กรรมการประจําคณะโดยการเลือกจาก

คณาจารยประจําของคณะสถาปตยกรรมศาสตร  ขอลาออกจากการดํารงตําแหนงดังกลาว  
เนื่องจากไดรับมอบหมายภาระหนาที่ทางวิชาการที่อยูระหวางดําเนินการใหแลวเสร็จ             

. 
ทําใหไม …..... / 
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ทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  คณบดีรับทราบและอธิการบดีอนุญาตใหลาออกไดตาม
ความประสงคและกองการเจาหนาที่ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว   
 

มติที่ประชุม รับทราบ   และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อทราบตอไป  
 
๑.๓  เรื่อง   มาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๐  ซึ่งไดใหความเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเรงรัด
ติดตามการใชจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  มาเพื่อทราบ
และถือปฏิบัติโดยสรุป คือ ใหกรมหรือหนวยงานเทียบเทาดําเนินการ  ดังนี้  

 
๑. มาตรการเรงรัดติดตามงบลงทุน  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑   
 
  ใหจัดทําแผนการดําเนินงานและแผนการเบิกจายเงิน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ และงบผูกพันจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อกําหนดเปาหมายของทุก
โครงการ  เสนอรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนรายโครงการ  โดยกําหนดเปาหมายการเบิกจายเงิน
งบประมาณไมนอยกวารอยละ ๗๔.๐ ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนของแตละสวน
ราชการ  ซึ่งจะผลักดันใหรายจายงบประมาณในภาพรวมถึงรอยละ ๙๔.๐  ของวงเงิน
งบประมาณรายจาย  และใหนําอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายงบลงทุนตาม
เปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดเปนตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

 
๒. แนวทางการดําเนินงานของสวนราชการเจาของงบประมาณ 
 

ใหหนวยงานเรงรัดดําเนินการจัดซื้อจัดจางและกอหนี้ผูกพันใหไดรอยละ 
๗๐  ของวงเงินงบประมาณที่ไดรับ  ภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๑  พรอมทั้งให
ดําเนินการตรวจรับงานและเบิกจายเงินใหแลวเสร็จโดยเร็วใหเปนไปตามแผนที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงบประมาณ  และใหแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานในการเรงรัด
ติดตามการใชจายเงินงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ตลอดจนติดตามปญหา

. 
อุปสรรคตางๆ …..... / 
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อุปสรรคตางๆ  โดยใหสวนราชการรายงานสถานการณเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุนทุกสิ้นเดือนภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป สงใหกรมบัญชีกลาง 
 

มติที่ประชุม ๑.   รับทราบและมอบรองศาสตราจารยอํานวย  พานิชกุลพงศ            
รองอธิการบดีกํากับดูแลกองอาคารสถานที่  ผูชวยศาสตราจารย
วิศรุต  ศรีรัตนะ  ผูชวยอธิการบดี กํากับดูแลงานพัสดุ กองคลัง 
และผูบริหารทุกหนวยงานที่ไดรับงบประมาณรายจายงบลงทุน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหกํากับดูแลและเรงรัด
ติดตามการดําเนินงานการจัดซื้อ / จัดจางทุกโครงการใหเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนดไว  ทั้งนี้ หากหนวยงานใดมีปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานใหสรุปเสนอสถาบันฯ เพื่อหา          
แนวทางแกไขตอไป 

๒. มอบทุกหนวยงานจัดสงรายงานผลการจัดซื้อ / จัดจางทุกงาน               
ทุกโครงการ  ตลอดจนปญหาอุปสรรค  ณ  วันที่  ๒๕  ของ            
ทุกเดือน ใหกองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  เพื่อดําเนินการ
ตอไป 

 
๑.๔   เรื่อง   การรับเปนมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงภายใตโครงการเสริมสรางความเขมแข็ง 

ดานการบริหารของมหาวิทยาลัย 
  
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ . )   ได เชิญผูแทน

สถาบันอุดมศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการบริหาร และมีศักยภาพความพรอมในการเปน
มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงใหกับผูเขารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
(นบอ.) รุนที่ ๒  ไดแก คณบดี ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา  ตามโครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งดานการบริหารของมหาวิทยาลัยใหม  ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฎ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร   ในระหวางวันที่  ๑  พฤศจิกายน  – ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๐                     
มีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งใหมใหรองรับการเปน

. 
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มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล   โดยหลักสูตรการอบรมกําหนดใหมีการเรียนรูจาก
ประสบการณการปฏิบัติงานจริงในเครือขายมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 

 
ในการนี้  เพื่อใหการเตรียมการจัดฝกอบรมและการอบรมเปนไปอยาง                     

มีประสิทธิภาพ  สกอ.  ไดขอความรวมมือสถาบันฯ กรอกขอมูลในแบบสอบถามเกี่ยวกับ
โครงการดังกลาวเพื่อเปนขอมูลเบื้องตน  ซึ่งสถาบันฯ ไดตอบรับการเปนมหาวิทยาลัย            
พ่ีเลี้ยง และคณะที่มีความพรอมจะรับเปนพี่เลี้ยงใหแกคณบดีจากมหาวิทยาลัยใหม คือ             
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ    
 

มติที่ประชุม รับทราบ    และมอบรองศาสตราจารย  ดร . เสนห   เอกะวิภาต              
รองอธิการบดี  ประสานงานกับมหาวิทยาลัยใหมที่จะเขารับการ
อบรม  และหนวยงานภายในสถาบันฯ ที่เกี่ยวของ 

 
๑.๕    เรื่อง   มาตรการสลับเวลาการทํางานของหนวยงานของรัฐเพื่อแกไขปญหาจราจร 

  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ . )   ไดแจงมติที่ประชุม

คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๘  กันยายน   ๒๕๕๐  ซึ่งใหความเห็นชอบปรับปรุงมติ
คณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการสลับเวลาทํางานของหนวยงานของรัฐ  เพื่อแกไขปญหาจราจร  
ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ  เพื่อทราบและถือปฏิบัติ  โดยใหพิจารณาตาม
ความเหมาะสม  ดังนี้ 

-  ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม)              
ถือปฏิบัติตามมาตรการสลับเวลาทํางานตามความเหมาะสม  โดยใหเจาหนาที่ในสังกัดเลือก
เวลาทํางานไดตามความสมัครใจใน  ๓  ชวงเวลา  ดังนี้ 

 
(๑)   เวลา ๗.๓๐ น.   -   ๑๕.๓๐   น.     หรือ
(๒)   เวลา   ๘.๓๐   น.   -   ๑๖.๓๐   น.     หรือ
(๓)   เวลา   ๙.๓๐   น.   -   ๑๗.๓๐   น. 
 

. 
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ทั้งนี้  ใหมีการสงเสริม ชักชวน  ใหมีการเลือกเวลาทํางานทั้ง ๓ ชวงเวลา             
ใหมีสัดสวนใกลเคียงกันมากที่สุด  เพื่อใหมีการกระจายการจราจรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
หากมีหนวยงานใดไมสามารถปฏิบัติตามมติดังกลาวขางตนได  ใหชี้แจงเหตุผลความจําเปน
ประกอบการขอยกเวนตอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.)   และใหยกเลิก
มติคณะรัฐมนตรี  เกี่ยวกับเรื่องมาตรการสลับเวลาทํางาน  จํานวน  ๘  มติ   
 

มติที่ประชุม รับทราบ   และสถาบันฯ ไมสามารถปฏิบัติตามมาตรการสลับเวลา
ทํางานดังกลาวได  เนื่องจากเปนสถาบันการศึกษาซึ่งจะมีผลกระทบ
ตอการจัดตารางการเรียนการสอน และการประสานงานกันระหวาง
หนวยงานภายในสถาบันฯ               

 
๑.๖    เรือ่ง แจงผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ  ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐  รอบ ๑๒  เดือน และรางผลการเจรจาคํารับรองการปฏิบัติราชการ            
ของสถาบันฯ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  
สํานักงานประกันคุณภาพและบริหารองคความรู  ไดจัดสงรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๐  ใหสํานักงาน ก.พ.ร.          
เมื่อวันพุธที่ ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐  และไดรวมเจรจาตัวชี้วัดประกอบคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๑  เมื่อวันศุกรที่ ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๕๐ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ และสภาสถาบันฯ  เพื่อทราบ  
ดังนี้ 

๑. รายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. ราง ผลการเจรจาคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑                

 
มติที่ประชุม ๑.  รับทราบ   และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อทราบ   

๒. รับทราบการที่ ก.พ.ร. ขอแกไขตัวชี้วัดยอย ในตัวชี้วัดที่ ๓.๓            
การบรรลุเปาหมายแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

. 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
ผู บ ริ ห า รสถาบันฯ  ครั้ งที่  ๑๐  /  ๒๕๕๐  ได เห็ นชอบ                    
และสภาสถาบันฯ อนุมัติตามที่ขอแกไขแลวดังนี้ 
๑) ระดับความสําเร็จโครงการผลิตบัณฑิตที่มีความรวมมือ 

กับตางประเทศ 
๒) ระดับความสําเร็จการรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม 
 ในการพัฒนาหลักสูตร 
๓)  รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน 

๓.   มอบรองศาสตราจารย ร.อ. ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน  รองอธิการบดี 
รองศาสตราจารย ดร.เสนห  เอกะวิภาต รองอธิการบดี  และ           
รองศาสตราจารย ดร.อภินันท  ธนชยานนท  ผู อํานวยการ
สํานักวิจัยรวมดานเทคโนโลยีการบันทึกขอมูลและประยุกต              
ใชงานฯ   หารือแนวทางในการสงเสริมใหสถาบันฯ  เปน
สถาบันการศึกษาที่มุงเนนทางดานการวิจัย 

ซึ่งที่ประชุมมีขอเสนอแนะ คือ ใหบุคลากรไดรับ
ทราบเปาหมายในการเปนสถาบันที่มุงเนนการวิจัย  โดยใหแจง
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน  รวมทั้งการจัดหา หรือแนะนํา
แหลงเงินทุนสําหรับการจัดทํางานวิจัยทั้งภายในและภายนอก
สถาบันฯ  และใหมีการประชาสัมพันธเพื่อเปนการรณรงคและ
สงเสริมใหมีการจัดทํางานวิจัยกันมากยิ่งขึ้น  เชน  การใส
ขอความที่สื่อความหมายของการเปนสถาบันที่มุงเนนการวิจัย  
(MOTTO) ไวในตราสัญลักษณครบรอบ ๔๘ ป การสถาปนา
สถาบันฯ  เปนตน 

 
๑.๗  เรื่อง  ขอมูลหลักสูตรที่ยังไมไดดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
เนื่องจากผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ในตัวชี้วัดที่ ๒๒  รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอ

. 
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หลักสูตรทั้งหมด  มีผลการดําเนินงาน  =  รอยละ ๖๐.๑๓๙๘  และไดระดับคาคะแนน             
=  ๑.๑๓๙๘  ซึ่งยังไมเปนไปตามเปาหมาย 

กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี   จึงไดสรุปรายงานผลการ
ตรวจสอบหลักสูตรที่ ยั งมิไดปรับปรุงให เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร                   
พ.ศ. ๒๕๔๘ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาแลว รวมทั้งสิ้น ๕๗หลักสูตร  โดยผลการดําเนินงานอยูระหวางการ
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรคาดวาจะจัดสงให  กองบริการการศึกษา หรือบัณฑิตวิทยาลัย
ไดภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๐   
 

มติที่ประชุม รับทราบ   และมอบทุกคณะเรงรัดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว   

 
๑.๘  เรื่อง  กาํหนดการจัดงานพิธีและการประชุมวิชาการของสถาบันฯ 
 

สถาบันฯ   มีกํ าหนดการในการจัดงานพิธี  และการประชุมวิชาการ               
ในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม ๒๕๕๐  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ  เพื่อโปรดทราบ  ดังนี้ 
๑. ในวันศุกรที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 

-   พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน  ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๐  ณ วัดไตรมิตร
วิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ  ขอเรียนเชิญคณะผูบริหารสถาบันฯ 
เขารวมพิธี  โดยแจงความประสงคไดที่ผูอํานวยการกองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  
และขอเรียนเชิญบุคลากรสถาบันฯ  เขารวมพิธี  โดยแจงความประสงคไดที่            
กองอาคารสถานที่  สํานักงานอธิการบดี 

๒. ในวันศุกรที่ ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  เวลา  ๑๑.๐๐  น. 
-   ขอเรียนเชิญคณะผูบริหารสถาบันฯ  รวมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสที่

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา  ณ  สถานีโทรทัศน
โมเดิรนไนนทีวี (ชอง ๙) และแจงความประสงคไดที่ผูอํานวยการกองกลาง  
สาํนักงานอธิการบดี 

. 
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๓. ในระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
-   ขอเรียนเชิญรวมงานประชุมเชิงวิชาการ ครบรอบ ๔๘ ป ความรวมมือทางวิชาการ

ระหวาง JICA และ KMITL   เนื่องในโอกาสที่ป พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนปแหงการ
เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๒๐ ป ความสัมพันธทางการทูตระหวางประเทศไทย และ
ประเทศญี่ปุน ณ Grand Mercure Fortune Hotel  ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง 
กรุงเทพฯ  ซึ่งจะมีพิธีเปดการประชุมในวันจันทรที่  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐         
โดยศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย  โภไคยอุดม  ใหเกียรติเปนประธานเปดงาน 

๔. ในระหวางวันที่  ๒๑ – ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ 
-   ขอเรียนเชิญรวมงานประชุมวิชาการนานาชาติ  “Tnternational Conference on 

Engineering Applied Sciences, and Technology” ณ Swissotel Le Concorde  
รัชดาภิเษก  หวยขวาง กรุงเทพฯ  

๕. ในวันจันทรที่  ๓  ธันวาคม ๒๕๕๐  
-   ขอเรียนเชิญรวมงาน “รวมใจถวายเพื่อพอแหงแผนดิน”  ณ  บริเวณอาคาร

สํานักงานอธิการบดี  สจล. โดยมีกําหนดการพอสังเขป ดังนี้ 
-  เวลา ๐๗.๓๐ น.  คณะผูบริหาร คณาจารย ขาราชการ พนักงาน บุคลากร

ของสถาบันฯ พรอมกัน ณ หอประชุมใหญสถาบันฯ 
-  เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีตักบาตรอาหารแหงแดพระสงฆ จํานวน ๑๐ รปู 
-  เวลา ๐๙.๒๐ น.  พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของ

แผนดิน 
-  เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีบรรยายธรรม โดย พระราชธรรมวาที  ผูชวยเจาอาวาส

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร   เรื่อง “ หลักธรรมกับการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ ”                 

-  เวลา ๑๓.๓๐ น. พิธี  “ปลูกตนไมรวมใจถวายเพื่อพอ”   
  ณ สวนรวมใจเทิดไทองคราชัน   

 
หมายเหตุ   :   การแตงกายสวมเสื้อเหลือง 

 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ    

. 
๑.๙ การรักษา …..... / 



-  ๑๒ - 

๑.๙  การรักษาความปลอดภัยภายในสถาบันฯ 
 

อธิการบดีแจงที่ประชุมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยภายในสถาบันฯ            
ในเรื่องการกํากับดูแลพนักงานรักษาความปลอดภัย และการใหบุคลากรของสถาบันฯ            
ติดบัตรประจําตัว (บัตรขาราชการ พนักงาน ลูกจาง)  เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการรักษา
ความปลอดภัยใหกับบุคลากร นักศึกษา และทรัพยสินของสถาบันฯ เปนไปดวยความ
เรียบรอย   
 

มติที่ประชุม ๑.   มอบรองศาสตราจารยอํานวย  พานิชกุลพงศ  รองอธิการบดี  
และผูอํานวยการกองอาคารสถานที่ ดําเนินการดังนี้ 

 ๑.๑   ประสานงานกับทุกหนวยงานเพื่อทําความเขาใจในการ
กํากับดูแลพนักงานรักษาความปลอดภัยใหปฏิบัติหนาที่
อยางเครงครัด  ดังนี้ 

- พ้ืนที่ภายในคณะ   ใหคณะเปนผูกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย 

- พ้ืนที่สวนกลางของสถาบันฯ ใหกองอาคารสถานที่ 
สํานักงานอธิการบดี  เปนผูกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานรักษาความปลอดภัย 

 ๑.๒   ใหกองอาคารสถานที่ประชุมหัวหนาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย  เพื่อชี้แจงและกํากับใหพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยปฏิบัติหนาที่โดยเครงครัด  เนื่องจากในขณะนี้
ยังมีมิจฉาชีพเขามาลักทรัพยสินภายในสถาบันฯ  โดยแฝง
ตัวมาในรูปแบบตางๆ 

๒.   มอบผูบริหารทุกคณะ / สํานัก  ดําเนินการใหบุคลากรในสังกัด 
ติดบัตรประจํ าตั ว  (บัตรข าราชการ  พนักงาน  ลูกจ าง )             
เพื่อประโยชนในการคัดกรองบุคลากรของสถาบันฯ กับผูมา
ติดตอ  ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งในการรักษาความปลอดภัยใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

. 
ระเบียบวาระ …..... / 



-  ๑๓ - 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  
ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๐   เมื่อวันจันทรที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๐ 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  โดยมีขอแกไข ดังนี้ 
๑. หนาที่ ๑  ขอ ๖. แกไข “รักษาการคณบดีวิทยานานาชาติ” เปน 

“รักษาการคณบดีวิทยาลยันานาชาติ” 
๒. หนาที่ ๒ ขอ ๒๑. แกไข “รศ.จิติ  หนแูกว”   

เปน “รศ.ดร.จิติ  หนูแกว” 
 
 
ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

 
๓.๑   เรื่อง   ขอความเห็นชอบคําขอขยายเวลาการศึกษาของนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

   กรณขีอขยายเวลาการศึกษาเกิน ๔ ภาคการศึกษา 
 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๐  
เมื่อวันที่  ๘  ตุลาคม ๒๕๕๐  มีมติ มอบรองศาสตราจารย ดร.จารุวัตร  เจริญสุข  คณบดี-
บัณฑิตวิทยาลัย  ตรวจสอบขอมูลยอนหลังของนักศึกษาทั้ง  ๘  ราย  เกี่ยวกับจํานวนครั้ง
และเหตุผลที่ขอขยายเวลาการศึกษาโดยละเอียด  เชน  บทความวิจัยที่นักศึกษานําเสนอ          
ลงตีพิมพเปนเรื่องเดิม หรือเปลี่ยนเรื่องใหม  โดยสรุปขอมูลเปนตารางเปรียบเทียบ             
ใหละเอียดชัดเจน  นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณาตอไป 

ในการนี้   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   ไดประสานงานกับบัณฑิตศึกษา                  
คณะวิศวกรรมศาสตรแลว ปรากฏวา นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรทั้ง ๗ ราย                  
อยูระหวางรอผลการพิจารณาตอบรับบทความฉบับเดิม 
 จึงเสนอเพื่อโปรดพิจารณาคํารองขอขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  เนื่องจากไดศึกษาครบตามหลักสูตรในเวลา  ๕  ปการศึกษา  และไดขอขยาย
เวลาการศึกษาจนครบ  ๔  ภาคการศึกษาแลว  โดยขณะนี้อยูระหวางรอผลการตอบรับการ
ลงตีพิมพบทความสุดทาย จํานวน ๘ ราย  ดังนี้ 
 
. 

รหัสประจําตัว …..... / 



-  ๑๔ - 

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 ใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 
 

๓.๒ เรื่อง  รายงานสรุปขอมูล เรื่อง  การพนสถานภาพการเปนนักศึกษา (กรณีตกใหออก) 
และการภาคทัณฑนักศึกษาของมหาวิทยาลัย / สถาบัน จํานวน ๑๑ แหง 

 
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๐ 

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐  ไดพิจารณาเรื่อง การปรับลดคะแนนเฉลี่ยในการพนสภาพ
นักศึกษา และแนวทางในการรักษาคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา  โดยมีมติใหสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบคะแนนเฉลี่ยในการพนสภาพ และการขยายเวลาการ
ติดภาคทัณฑนักศึกษา ของ ม / ส ของรัฐ  ประมาณ ๑๐ แหง  และสรุปเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณา นั้น 

สํานักทะเบียนและประมวลผล  ไดรวบรวมขอมูลจากสถาบันการศึกษาของ
รัฐแลว  จํานวน  ๑๑  แหง  โดยสรุปคือ  คาคะแนนเฉลี่ยจะอยูที่  ๑.๕๐ – ๒  โดยมีเงื่อนไข
ประกอบ เชน คาคะแนนเฉลี่ยสะสมในแตละภาค จํานวนภาคการศึกษาที่ไดคาคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑติดตอกัน โดยมีการจําแนกประเภทนักศึกษาและมีการแจงเตือน
นักศึกษาที่คะแนนต่ํากวาเกณฑอยางเปนระบบ เปนตน   
 

มติที่ประชุม ๑.   รับทราบ 

. 
๒. มอบผูอํานวยการ …..... / 



-  ๑๕ - 

๒.  มอบผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  ตรวจสอบ
ขอมูลเกี่ยวกับเกณฑการตัดเกรดของทุกรายวิชา ในชั้นปที่ ๑  
แลวสรุปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ 
พิจารณาครั้งตอไป 

๓.  มอบคณบดีทุกคณะนําสรุปขอมูล เรื่อง  การพนสถานภาพการ
เปนนักศึกษา (กรณีตกใหออก) และการภาคทัณฑนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย / สถาบันดังกลาว  รวมทั้งขอมูลในกระบวนการ
เรียนการสอนของคณะ เชน การใหคะแนน การตรวจการบาน 
การสอนเสริม  โดยใหนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะเพื่อหารือและพิจารณารวมกันแลวสรุปเรื่องที่ตองการ
ปรับปรุงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ 
พิจารณาครั้งตอไป 

 
๓.๓ เรื่อง  ขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๐ 

เมื่อวันที่ ๘  ตุลาคม ๒๕๕๐  มีมติใหแกไขระเบียบสถาบันฯ วาดวย  การรับนักศึกษาเขา
ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารฐานขอมูลและคลังขอมูล
ระดับสูง พ.ศ. ........  ตามที่ประชุมเสนอแนะ โดยมอบรองศาสตราจารย ดร.จารุวัตร  
เจริญสุข  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบใหสอดคลองกับระเบียบสถาบันฯ  ที่เกี่ยวของ 

ในการนี้  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ไดดําเนินการเรียบรอยแลว  จึงขอเสนอวาง
ระเบียบสถาบันฯ ดังกลาว  
 

มติที่ประชุม ใหถอนเรื่อง  โดยมอบสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบพิจารณา
ทบทวนระเบียบเกี่ยวกับการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย
และรวบรวมใหเปนฉบับเดียว  โดยใหพิจารณาดําเนินการทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  แลวนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณาตอไป 

 

. 
ระเบียบวาระ …..... / 



-  ๑๖ - 

ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการประจําคณะ โดยเลือกจากคณาจารยประจํา

ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร   เสนอขอความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ           

ประจําคณะ  โดยเลือกจากคณาจารยประจําของคณะอุตสาหกรรมเกษตร   ตามรายชื่อ
ดังตอไปนี้ 

 
๑. รองศาสตราจารย ดร.ระติพร  หาเรือนกิจ   คณบดี ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย ดร.รุจิรา  ตาปราบ รองคณบดี กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย ดร.วราวุฒิ   ครูสง รองคณบดี กรรมการ 
๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ปนศิโรดม รองคณบดี กรรมการ 
๕. ผูชวยศาสตราจารยเยาวลักษณ  สุรพันธพิศิษฐ รองคณบดี กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย ดร.อดศิร  เสวตวิวัฒน คณาจารยประจําของคณะ กรรมการ 
๗. อาจารย ดร.กิตติชัย  บรรจง คณาจารยประจําของคณะ กรรมการ 
๘. อาจารย ดร.ยุพร  พืชกมทุร คณาจารยประจําของคณะ กรรมการ 
๙. นางสุธาทิพย   พันธุเปา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เลขานุการ 
  
โดยขอแตงตั้ง ตั้งแตวันที่ถัดจากวันที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ  และกองการเจาหนาที่ได
ตรวจสอบเรียบรอยแลว   
 

มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 
 
๔.๒  เรื่อง ขอความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 
รองศาสตราจารยมัลลิกา  มังกรวงศ  กรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร  ไดขอลาออกจากตําแหนงกรรมการบัณฑิตศึกษา  เนื่องจาก
เกษียณอายุราชการ  และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย   

คณะสถ าป ต ย ก ร รมศ าสต ร   จึ ง เ สนอขอคว าม เห็ น ชอบแต ง ตั้ ง                       
รองศาสตราจารยสรรณรงค  สิงหเสนี  ระดับ ๙  ผูแทนภาควิชาวิจิตรศิลป ดํารงตําแหนง

. 
กรรมการ …..... / 
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กรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร  สืบแทนผูดํารงตําแหนงเดิม  โดย
ขอแตงตั้ง ตั้งแตวันที่ถัดจากวันที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ  และกองการเจาหนาที่ไดตรวจสอบ
เรียบรอยแลว   
 

มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ  เพื่อพิจารณาตอไป 
 
๔.๓  เรื่อง   ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
 

๑. คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐)   
 คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรไดดําเนินการเรียบรอยแลว ปรากฏวา
หลักสูตรดังกลาวมีเนื้อหาและโครงสรางเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการที่กําหนด
ไว  เห็นสมควรอนุมัติใหใชหลักสูตรดังกลาวเพื่อการเรียนการสอนได กองบริการการศึกษา 
ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว 

๒. คณะวิทยาศาสตร  เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  (หลักสูตรปรับปรุงแกไข  ฉบับป  พ .ศ .  ๒๕๔๘)                      
กรณีไมกระทบกระเทือนโครงสราง  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแกไข  เนื่องจากขอเปด               
วิชาเลือกเพิ่มในหมวดวิชาเฉพาะ  จํานวน  ๕  รายวิชา  คือ 

- ๐๕๐๒๖๐๕๗ การคํานวณแบบเอนเทอรไพรส ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 
 ENTERPRISE COMPUTING 
-  ๐๕๐๒๖๐๕๘ คอมพิวเตอรวิชัน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 
 COMPUTER VISION 
-  ๐๕๐๒๖๐๕๘ การโปรแกรมระบบเครือขาย ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 
 NETWORK  PROGRAMMING 
-  ๐๕๐๒๖๐๖๐ ระบบฝงตัวและระบบเวลาจริง ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 
 EMBEDDED AND REAL-TIME SYSTEM 
-  ๐๕๐๒๖๐๖๑ มาตรวัดซอฟตแวร ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 
 SOFTWARE METRICS 

. 
ซ่ึงไดผาน …..... / 
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  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานงานวิชาการในการ
ประชุมครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๐  เรียบรอยแลว  
 

มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 
 

๔.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบวางประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 
 บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ เสนอขอความ
เห็นชอบวางประกาศ ๒ ฉบับ สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบไดตรวจสอบแลว  ดังนี้ 
 

๑. เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทนกรรมการและ
ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ......... 

ที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ 
๘  ตุลาคม ๒๕๕๐  ไดพิจารณาแลวและมีมติใหแกไขตามที่ประชุมเสนอแนะ  โดยมอบ          
รองศาสตราจารย ดร.จารุวัตร  เจริญสุข  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบกอนเสนอ
พิจารณาตอไป   ซึ่งไดดําเนินการตามมติดังกลาวเรียบรอยแลว 

 
๒. เรื่อง ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการจางพิมพเอกสารดวยเงินรายได พ.ศ. ........ 

สถาบันฯ เห็นสมควรปรับปรุงประกาศสถาบันฯ เรื่อง ขอปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจางพิมพเอกสารดวยเงินรายได  ลงวันที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๔๙  เพื่อใหการปฏิบัติ               
มีความเหมาะสมและเปนไปในแนวทางเดียวกัน  โดยสรุป  ดังนี้ 

๑. แกไข “งานโรงพิมพ กองกลาง”  เปน  “งานโรงพิมพ สํานักงานสารนิเทศ

และประชาสัมพันธ” เพื่อใหสอดคลองกับการปรับปรุงสวนราชการใหม 

๒. ปรับปรุงขอ ๒.๒ – ๒.๓  มีสาระคือ เพื่อใหงานโรงพิมพพิจารณากอนวา

สามารถรองรับงานจางพิมพไดหรือไมกอนการเสนอราคา โดยหนวยงานภายในสถาบันฯ
สามารถเสนอโรงพิมพเปรียบเทียบราคาดวยได  แลวจึงเสนออธิการบดีตามลําดับชั้น 

. 

๓. ปรับปรุงขอ ๒.๔ มีสาระคือ กรณีที่งานโรงพิมพรองรับงานพิมพไมได  
ใหเปนดุลยพินิจของอธิการบดีในการพิจารณาการจางโรงพิมพภายนอกสถาบันฯ  ตามที่
หนวยงานภายในสถาบันฯ นําเสนอไดทันที  เพื่อความสะดวกรวดเร็ว  (ตัดขอความใหงาน
พัสดุ จัดหาใบเสนอราคามาเปรียบเทียบ) 

๔. ปรับปรุง …..... / 
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๔. ปรับปรุงขอ ๒.๕  มีสาระคือ  
- กรณีจางพิมพกับโรงพิมพภายนอก  ใหงานพัสดุ กองคลัง ดําเนินการ

ขออนุมัติ (เหมือนประกาศฉบับเดิม) 
- กรณีโรงพิมพ จัดพิมพ เองใหหนวยงานผูจ างโอนเงินเข างาน              

โรงพิมพ  สํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ   เพื่อใชเปน
คาใชจายในการจัดพิมพเอกสารตอไป 

 
มติที่ประชุม ๑.   ใหถอนประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงิน

คาตอบแทนกรรมการและผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .........  ออกไปกอน  และมอบ
สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบประสานกับคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยชี้แจงเหตุผลในการขอแกไขประกาศใหมีความชัดเจน 

๒. ใหความเห็นชอบประกาศสถาบันฯ เรื่อง ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จางพิมพเอกสารดวยเงินรายได พ.ศ. ........  และนําเสนอ            
สภาสถาบันฯ เพื่อรับทราบ  โดยมีขอแกไข ดังนี้ 

- ใหแกไขขอ ๒.๔   โดยตัดขอความ  “ หรือราคาที่งาน            
โรงพิมพ  สํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ  รายงาน
เสนอมาสูงกวาราคาของโรงพิมพภายนอกสถาบันฯ ” 

 
๔.๕ เรื่อง ขอเสนอพิจารณาการเลื่อนกําหนดการสอบกลางภาค ประจําภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๐ 

 
ตามที่สถาบันฯ  มีกําหนดการสอบกลางภาค ประจําภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๐

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ – วันศุกรที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ แตเนื่องจากในวันอาทิตยที่ ๒๓ 
ธันวาคม  รัฐบาลไดกําหนดใหเปนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ซึ่งผูมีสิทธิ
เลือกตั้งตองกลับไปใชสิทธิในภูมิลําเนาของตนเอง  นั้น 

สํานักทะเบียนและประมวลผลจึงขอหารือ  ดังนี้ 
๑)  เลื่อนกําหนดการสอบกลางภาคใหเร็วข้ึน   ๑   สัปดาห    อาจจะมี

ผลกระทบเรื่องการเรียนการสอนคงเหลือ  ๕  สัปดาหเทานั้น 
๒)  ยกเลิกการสอบกลางภาค  ประจําภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๐ 

. 
มติท่ีประชุม …..... / 
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มติที่ประชุม เห็นชอบใหจัดสอบกลางภาค  ประจําภาคเรียนที่  ๒  /  ๒๕๕๐             
กอนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ทั้งนี้  กําหนดวันสอบ
อธิการบดีจะปรึกษาหารือรวมกับผูอํานวยการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล  เมื่อไดกําหนดวันแลวจะประกาศใหทราบทั่วกัน 

 
๔.๖   เรื่อง   การกําหนดตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูสากล 
 

ตามที่ ก.พ.ร.  ไดมีการกําหนดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบัน
สูสากล  โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๑  มีการปรับเกณฑจากเดิม คือ การไดรับการยอมรับ
ทางวิชาการระดับสถาบันและระดับคณะอยางนอย ๒ คณะ  จึงจะไดรับระดับคะแนน ๕ 

รองศาสตราจารย รอยเอก ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน  รองอธิการบดี  จึงขอเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณา  ดังนี้ 

๑.  เลือกเกณฑการจัดอันดับจากสถาบันฯ กลางที่เปนที่ยอมรับ ซึ่งสอดคลอง
กับเกณฑ กพร. ประจําป ๒๕๕๑  เชน The Times Higher Educations Supplement ของ
ประเทศอังกฤษ,  Webometrics Ranking of World Universities 

๒.  เรงรัดการเตรียมขอมูลระดับสถาบันและระดับคณะ เพื่อบรรลุตามเกณฑ
ระดับคะแนน ๕ 

๓.  มอบหมายผูรับผิดชอบการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
๔.  กําหนดนโยบายเชิงรุก  การพัฒนาสถาบันสูสากล 
 

มติที่ประชุม มอบรองศาสตราจารย ร.อ. ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน  รองอธิการบดี
แจงขาวสารตางๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ และวิธีการในการปฏิบัติให
อาจารยรับทราบ เพื่อเปนการรณรงคใหมีการดําเนินการใหบรรลุ
ตามเกณฑที่พึงประสงคตามตัวชี้วัดที่ ๕  เรื่อง ระดับความสําเร็จ  
ในการพัฒนาสถาบันสูสากล  และใหประสานกับสํานักวิจัยและ
บริการคอมพิวเตอร  หรืออาจารยนรินทร   ธรรมารักษวัฒนะ              
ผูชวยอธิการบดี  ในการพิจารณานําเว็บไซตสถาบัน หรือระบบ
สารสนเทศของสถาบันฯ  มาใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินการ
ดังกลาวตอไป   

. 
๔.๗  เร่ือง …..... / 
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๔.๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับปรุงโครงสราง และจัดตั้งหนวยงานระดับกองภายใน
สํานักงานอธิการบดี 

 
 ดวยหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี  ขอปรับปรุงโครงสรางเพื่อใหการ
บริหารจัดการและการปฏิบัติราชการเปนไปดวยความเรียบรอย  ดังนี้ 
 
 ๑)   ขอความเห็นชอบปรับปรุงโครงสรางภายในกองกิจการนักศึกษา  
สํานักงานอธิการบดี   
 
  เพื่อใหสอดคลองตอภาระงานที่ตองรับผิดชอบเพิ่มขึ้น และตอบสนอง
ตอนโยบายการพัฒนาสถาบันฯ และการพัฒนานักศึกษา โดยขอปรับปรุงการจัดแบง           
สวนงานในกองกิจการนักศึกษาจากเดิม  ๘  งาน   เปน  ๑๐  งาน  ดังนี้ 
 

โครงสราง  ณ  ปจจุบัน โครงสรางที่ขอปรับปรงุใหม 
๑. งานกิจกรรมนักศึกษา ๑. งานกิจกรรมนักศึกษา 
๒. งานกีฬา ๒. งานกีฬา 
      ๒.๑   งานกิจกรรมกีฬา  
      ๒.๒ ศูนยกีฬาพระจอมเกลาลาดกระบัง (ขอปรับปรงุ)  

๓. งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ๓. งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
      ๓.๑ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  
      ๓.๒ งานทุนการศึกษา (ขอปรับปรุง)  

๔. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ๔. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
๕. งานหอพักนักศึกษา ๕. งานหอพักนักศึกษา 
๖. งานสุขภาพอนามัย ๖. งานสุขภาพอนามัย 
๗. งานวินัยนักศึกษา ๗. งานวินัยนักศึกษา 
๘. งานธุรการ ๘. งานธุรการ 
 ๙. งานศูนยกีฬาพระจอมเกลาลาดกระบัง 

      (งานที่ขอจัดตั้งใหม) 
 ๑๐. งานทุนการศึกษา   (งานที่ขอจัดตั้งใหม) 

. 

 

๒) ขอความเห็นชอบ …..... / 
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 ๒)   ขอความเห็นชอบปรับปรุงโครงสรางภายในกองอาคารสถานที่  
สํานักงานอธิการบดี  และจัดตั้งหนวยงานระดับกอง 
 
 เพื่อใหการปฏิบัติราชการของกองอาคารสถานที่  มีความเรียบรอย
เหมาะสม  รองรับภารกิจที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น  จากการขยายโครงสรางหนวยงานภายใน
สถาบัน  ซึ่งมีความจําเปนในการดูแลใหครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในสถาบัน  และสามารถ
รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม  รวมทั้งการปฏิบัติภารกิจตองตอบสนองตอความประสงคของ
ผูใชบริการ  และดําเนินการไปโดยกอใหเกิดประโยชนแกสถาบันฯ   
 
 จึงขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 

๑. ขอความเห็นชอบปรับปรงุโครงสรางภายในกองอาคารสถานที่ 
สํานักงานอธิการบดี  ดังนี้ 

 
โครงสราง  ณ  ปจจุบัน โครงสรางที่ขอปรับปรุงใหม 

๑. งานธุรการ ๑. งานธุรการ 
๒. งานอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ ๒. งานอาคารสถานที่ 

๓.  งานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย ๓.  งานรักษาความปลอดภัย 
๔.  งานออกแบบและกอสราง ๔. งานออกแบบและกอสราง 
๕.  งานโทรศัพท ๕.  งานโยธาธิการ 

๖.  งานซอมบํารุง ๖.  งานรักษาความสะอาด  สวน - ภูมิทัศน 
 
๒. ขอความเห็นชอบจัดตั้งกองซอมบํารุง  สํานักงานอธิการบดี                
 
โดยแยกภารกิจเกี่ยวกับงานซอมบํารุง งานโทรศัพท และงานยานพาหนะ 

สังกัดกองอาคารสถานที่  ยกฐานะขึ้นเปนกองซอมบํารุง สังกัดสํานักงานอธิการบดี               
เพื่อเปนหนวยงานกลางในการดูแลรับผิดชอบงานดานการซอมแซม และการบํารุงรักษา  
โดยแบงออกเปน  ๖  งาน  ดังนี้ 

๑.  งานไฟฟา ๓.  งานประปา ๕.  งานระบบเครื่องปรับอากาศ 
๒.  งานโทรศัพท ๔.  งานยานพาหนะ ๖.  งานธุรการ 

 
. 

๓)  ขออนุมัต ิ…..... / 
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 ๓)  ขออนุมัติจัดต้ังกองพัสดุ  สํานักงานอธิการบดี 
 

เพื่อใหการบริหารงานพัสดุของสถาบันฯ   เปนไปดวยความรวดเร็ว                    
มีประสิทธิภาพรองรับระบบ GFMIS และงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน  
โดยเกณฑพึงรับ – พึงจาย ลักษณะ ๓ มิติ  สามารถสนับสนุน การบริหารงานพัสดุใหแก
หนวยงานภายในสถาบันฯ  และหนวยงานที่ยังไมมีความพรอมในการบริหารจัดการ  
รวมทั้งใหขอเสนอแนะ  และนําเสนอขอมูลใหแกหัวหนาสวนราชการเพื่อใชในการ
ตัดสินใจ  สําหรับการบริหารจัดการของสถาบันฯ 

จึงเสนอขอความเห็นชอบยกฐานะงานพัสดุ  กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี   
เปนกองพัสดุ  สํานักงานอธิการบดี  โดยแบงออกเปน  ๕  งาน  ดังนี้ 

๑.  งานธุรการ   ๒.  งานแผนงานและควบคุมมาตรฐาน 
๓.  งานจัดหา   ๔.  งานบริหารสัญญา 
๕.  งานคลังพัสดุ 
 

มติที่ประชุม ๑.   ใหความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสรางกองกิจการนักศึกษา  
สํ านักงานอธิการบดี   ประกอบดวย   ๑๐   งาน   ดั งนี้                    
งานกิจกรรมนักศึกษา งานกีฬา งานแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ   งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา   งานหอพัก
นักศึกษา งานสุขภาพอนามัย งานวินัยนักศึกษา งานธุรการ 
งานศูนยกีฬาพระจอมเกลาลาดกระบัง และงานทุนการศึกษา 

ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับงานวินัยนักศึกษา  
โดยมอบคณบดีทุกคณะเรงรัดกระบวนการพิจารณาการ
สอบสวนนักศึกษาที่กระทําผิดวินัยใหแลวเสร็จโดยเร็ว            
และมอบรองศาสตราจารยทวี  เทศเจริญ  รองอธิการบดี  
กํากับดูแลขั้นตอนการดําเนินการในสวนที่รับผิดชอบของงาน
วินัยนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาใหเปนไปดวยความรวดเร็ว
ตอไป 

. 
๒. ใหความเหน็ชอบ …..... / 
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๒.  ใหความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสรางกองอาคารสถานที่ 
สํานักงานอธิการบดี  ประกอบดวย ๖ งาน ดังนี้ งานธุรการ 
งานอาคารสถานที่ งานรักษาความปลอดภัย งานออกแบบและ
กอสราง งานโยธาธิการ งานรักษาความสะอาดสวน - ภูมิทัศน 

๓.  ใหความเห็นชอบการจัดตั้ งกองซอมบํารุ ง  สํานักงาน
อธิการบดี ประกอบดวย ๗ งาน ดังนี้ งานไฟฟา งานโทรศัพท 
งานประปา งานยานพาหนะ  งานระบบเครื่องปรับอากาศ                
งานธุรการ และงานซอมแซมทั่วไป (ซึ่งที่ประชุมได              
เสนอเพิ่มเติม) 

๔. ใหความเห็นชอบการจัดตั้งกองพัสดุ สํานักงานอธิการบดี  
ประกอบดวย  ๕ งาน  ดังนี้  งานธุรการ  งานแผนงานและ
ควบคุมมาตรฐาน  งานจัดหา  งานบริหารสัญญา  งานคลัง
พัสดุ 

ทั้ งนี้   ที่ประชุมมีขอ เสนอแนะว าควรใหมีการ
ดําเนินงานในลักษณะการรวมศูนยภารกิจเดียวกันไวใน
สวนกลางและกระจายการใหบริการทั้งสถาบันฯ  เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการใชทรัพยากร  และมีความคุมคาในการ
ใชงบประมาณ 

๕. นําเสนอสภาสถาบันฯ  เพื่อพิจารณาตอไป 
 
๔.๘  เรื่อง  ขออนุมัติปรบัเพิ่มคาจางพนักงานสถาบันฯ  ในอตัรารอยละ ๔ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

กองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  ขอแจงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี             
เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๐  ไดอนุมัติใหสถาบันอุดมศึกษาไดรับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการปรับเพิ่มคาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตรารอยละ ๔  
โดยใชหลักการตามแนวทางเดียวกับการปรับคาตอบแทนภาคราชการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๐  สวนงบประมาณสําหรับการใชจายในการนี้

. 
ในปงบประมาณ …..... / 
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ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ใหกระทรวงศึกษาธิการแปรญัตติงบประมาณรายจาย            
ตอคณะกรรมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการ  ดังนี้ 

๑. เสนอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณฯ  แตไมไดรับการพิจารณาใหจัดสรร
งบประมาณเพิ่ม 

๒. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ                     
พ.ศ. ๒๕๕๑  จากงบกลาง ตอสํานักงบประมาณ  อยูระหวางรอผลการ
พิจารณา 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบใหสถาบันฯ จายเงินในการปรับเพิ่มคาจางในอัตรารอยละ ๔  

ใหแกพนักงานสถาบันไปพลางกอน   จนกวาจะไดรับการจัดสรร
งบประมาณ    

ทั้งนี้  ประธานแจงวาในเรื่องดังกลาวไดพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบันฯ ครั้งที่ 
๑๑ / ๒๕๕๐ เรียบรอยแลว 

 
๔.๙  เรือ่ง  ขอเสนอพิจารณาการใชตราสัญลักษณครบรอบ  ๔๘  ป การสถาปนาสถาบันฯ 

 
ดวยในวันที่ ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๕๑  จะครบรอบ  ๔๘  ป  การสถาปนา          

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจ าคุณทหารลาดกระบัง   ในการนี้   สถาบันฯ                       
ไดจัดโครงการประกวดตราสัญลักษณเพื่อนํามาใชประกอบในสื่อประชาสัมพันธตางๆ  
เนื่องในโอกาสดังกลาว  และการดําเนินการไดเสร็จสิ้นแลว 

สํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ  ขอเสนอการนําตราสัญลักษณ
ครบรอบ ๔๘ ป การสถาปนาสถาบันฯ  เพื่อใหหนวยงานภายในสถาบันฯ  นําไปใชใน
โอกาสตางๆ  ตามความเหมาะสม  เชน  กระดาษ  และซองจดหมาย  นามบัตร  เวปไซต  
วีดิทัศน  สื่อสิ่งพิมพตางๆ  ทั้งนี้  สามารถรับตราสัญลักษณไดที่สํานักงานสารนิเทศและ
ประชาสัมพันธ  สํานักงานอธิการบดี  หรือดาวนโหลดจากเว็บไซตของสถาบันฯ                    

 

. 
มติท่ีประชุม …..... / 



-  ๒๖ - 

มติที่ประชุม รับทราบ  และแจงทุกหนวยงานในการนําตราสัญลักษณครบรอบ  
๔๘  ป การสถาปนาสถาบันฯ  ไปใชในโอกาสตางๆ  ตามความ
เหมาะสม   ทั้งนี้  หนวยงานภายในสถาบันฯ  สามารถนําไปใชได
ทันที   โดยดาวนโหลดจากเวปไซตของสถาบันฯ   หรือติดตอ
สํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ  สําหรับหนวยงานภายนอก
ใหติดตอขออนุญาตจากสถาบันฯ กอนการนําไปใช 

 
๔.๑๐   เรื่อง   การจัดงานปใหมของสถาบันฯ 
 

สื บ เ นื่ อ ง จ า ก ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ผู บ ริ ห า ร ส ถ า บั น ฯ                         
ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๔๙  ไดมีมติ 

๑.   เห็นชอบใหจัดงานเลี้ยงสังสรรคเนื่องในโอกาสขึ้นปใหมรวมกัน              
ทุกหนวยงานทั้งสถาบันฯ  โดยใหคณะ / สํานักหมุนเวียนเปนเจาภาพในการจัดงาน              
โดยการจัดงานใหจัดงานที่สวนกลาง  เชน ศูนยกีฬาพระจอมเกลาลาดกระบัง เปนตน 

๒.   กําหนดการจัดงานเลี้ยงสังสรรคเนื่องในโอกาสขึ้นปใหมประจําป           
พ.ศ. ๒๕๕๐ ในวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๔๙  และมอบคณะสถาปตยกรรมศาสตร
เปนเจาภาพในการจัดงาน 
 จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มอบหมายหนวยงานที่จะหมุนเวียนเปนเจาภาพในการจัดงานปใหมของสถาบันฯ                     
ในแตละป  เพื่อใหการจัดเตรียมงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

 
มติที่ประชุม กําหนดวันจัดงานปใหมของสถาบันฯ ในวันพุธที่  ๒๖  ธันวาคม  

๒๕๕๐  สําหรับในปนี้มอบสํานักงานอธิการบดีเปนเจาภาพ            
ในการจัดงาน   และมอบรองศาสตราจารยทวี   เทศเจริญ                  
รองอธิการบดี  เปนประธานในการจัดงานดังกลาว    

 
๔.๑๑   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 

 สํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร 
 

. ตามที่ …..... / 



-  ๒๗ - 

ตามที่รองศาสตราจารย ดร.มนัส  สังวรศิลป ผูอํานวยการสํานักวิจัยและ
บริการคอมพิวเตอร จะครบวาระการดํารงตําแหนง ๔ ป  ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐   
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๐  มีมติ  ใหคณะกรรมการ
ทุกทานพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการ
คอมพิวเตอรในการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งตอไป   
 จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณา
เสนอชื่อบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร            
กอนนําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณาตอไป 

 
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบเสนอชื่ออาจารย  ดร .ปกรณ   วัฒนจตุรพร               

สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  คณะวิศวกรรมศาสตร               
เพื่อดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร  
และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 

   
ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่องอื่นๆ 
 
๕.๑  เรื่อง  ขอหารือเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 
 ที่ประชุมไดมีการปรึกษาหารือรวมกันเรื่องการจัดพิธีพระราชทาน             
ปริญญาบัตรของสถาบันฯ  ในการปฏิบัติงานดานตางๆ  เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคและ
พิจารณาแนวทางการแกไขใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอยทุกประการ  
เชน การฝกซอมบัณฑิตใหมีความพรอมและมีมาตรฐานเดียวกัน การแตงตั้งกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติภารกิจดานตางๆ  การเรียกชื่อบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาในการเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร  เปนตน 

 
มติที่ประชุม ๑.   มอบทุกคณะจัดสงรายชื่อกรรมการฝายจัดการดานบัณฑิต              

ในพิ ธี พ ระร าชทานปริญญาบั ต ร  ประจํ าป ก า รศึ กษ า                      
พ.ศ. ๒๕๔๙  อีกครั้ง  โดยใหพิจารณาจํานวนกรรมการในคณะ
ตามความเหมาะสม และมีความสมัครใจยินดีที่จะปฏิบัติภารกิจ

. 
ดังกลาว …..... / 
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ดังกลาว   ทั้งนี้    ใหจัดสงรายชื่อที่ ผู อํานวยการกองกลาง  
สํานักงานอธิการบดี 

 ๒. มอบรองศาสตราจารยทวี  เทศเจริญ  รองอธิการบดี  จัดตั้ง           
คณะผูฝกสอนผูสําเร็จการศึกษาในการเขารับพระราชทาน-
ปริญญาบั ต ร   รวมทั้ ง ก า รข านชื่ อ ผู สํ า เ ร็ จ ก า รศึ กษ า                       
โดยหมุนเวียนการฝกสอนใหกับทุกคณะ  เพื่อใหการปฏิบัติเปน
มาตรฐานเดียวกัน 

  
๕.๒   เรื่อง   สกอ.ขอทราบความคืบหนาเกี่ยวกับการเสนอรางพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ขอทราบความคืบหนาผลการ
ดําเนินการของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเสนอรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐบาลตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  โดยเฉพาะในสวนของการจัดทําความ
เขาใจและรับฟงขอคิดเห็น  รวมทั้งการวางแผนในการจัดการกับปญหาการปรับเปลี่ยน
สถานภาพของมหาวิทยาลัย  และการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

 
มติที่ประชุม ๑.   รับทราบตามที่ สกอ.แจง  ซึ่งสถาบันฯ ไดมีการดําเนินการและ

ไดจัดสงผลการดําเนินการเกี่ยวกับการทําความเขาใจและการ
รับฟงความคิดเห็นของราง พ.ร.บ. ของสถาบันฯ แลว  และให
แจง สกอ. เพื่อทราบและดําเนินการตอไป 

 ๒.  มอบประธานสภาคณาจารย   จัดทําและสรุปขอมูลตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงความประสงคมายัง
สถาบันฯ รวมทั้งแจงกระบวนการ  ขั้นตอนในการเสนอราง 
พ.ร .บ .มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล   เพื่อเผยแพรให
บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ รับทราบและมีความเขาใจ
ถูกตองตรงกัน   

 ๓.   มอบรองศาสตราจารยทวี  เทศเจริญ รองอธิการบดี ประสาน
การชี้แจงเรื่องดังกลาวในสวนของนักศึกษา   

. 
๔. มอบ …..... / 






