
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ครั้งที่  ๑๒ / ๒๕๕๐ 
วันอังคารที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เวลา   ๑๐.๓๐  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.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. รศ.ดร.ธีรวัฒน  มงคลอัศวรัตน คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
๑๔. ผศ.ดร.จันทรบูรณ  สถิตวิริยะวงศ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๑๕. รศ.ดร.จารุวัตร   เจริญสขุ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
๑๖. รศ.ดร.ระติพร   หาเรือนกิจ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
๑๗. ผศ.กิติพงค   มะโน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
๑๘. รศ.ดร.อิทธชิัย  อรุณศรแีสงไชย ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 

. ๑๙. อ.ดร.ปกรณ  …..... / 
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๑๙. อ. ดร.ปกรณ   วัฒนจตุรพร ผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร กรรมการ 
๒๐. รศ.สุพรรณ  กุลพาณิชย แทนผูอํานวยการสํานักสงเสริม- กรรมการ 
  และบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง 
๒๑. รศ. ดร.กนก  เจนจิระพงศเวช    รักษาการผูอํานวยการสํานักวิจัยการสื่อสาร- กรรมการ 
       และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒๒. รศ.ดร.อภินันท  ธนชยานนท ผูอํานวยการสํานักวิจัยรวมดานเทคโนโลย ี- กรรมการ 
      การบันทกึขอมูลและประยุกตใชงาน / 
      ผูชวยอธิการบดี 
๒๓. นางสาววรงคพร  บุญยมยั แทนผูอํานวยการกองกลาง เลขานุการ 
 
กรรมการที่ไมมาประชมุ  ( เนื่องจากติดภารกิจ )    
 
๑. รศ.ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน รองอธิการบดี /  กรรมการ 
  รักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  
๒. รศ.ดร.จิติ  หนูแกว ผูอํานวยการสํานักนาโนเทคโนโลย-ี กรรมการ 

       พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 
ผูเขารวมประชุม 
 
๑. รศ.สมศักดิ ์ ธรรมเวชวิถ ี ผูชวยอธิการบดี 
๒. อ.กษมพงศ   พงษชมพร ผูชวยอธิการบดี 
๓. ผศ.รุงตะวัน   พนากุลชัยวิทย ผูชวยอธิการบดี 
๔. อ.สมประสงค   รุงเรือง ผูชวยอธิการบดี 
๕. ผศ.กฤษฎา  บุศรา ผูชวยอธิการบดี 
๖. อ.พงศทิพย   อินทรแกว ประธานสภาคณาจารย 

 
เจาหนาที่งานประชุม 
 
๑. นางสาวลัดดา  นุชนนท 
๒. นายศักดิ์ชาย   พุทธกอม 

. 
เร่ิมประชุม …..... / 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐  น. 
 

ประธานกลาวเปดประชุม  และที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องตางๆ ตามวาระ           
การประชุม  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 
๑.๑   เรื่อง  ขอลาออกจากตําแหนงหัวหนาภาควิชา และกรรมการประจําคณะ 

 
  
ดวยขาราชการขอลาออกจากตําแหนง จํานวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑. รองศาสตราจารยอํานวย  พานิชกุลพงศ  ขอลาออกจากการดํารงตําแหนง

หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร  ตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐  
เนื่องจากไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี 

๒. อาจารยพิชญสินี   มะโน  ขอลาออกจากการดํารงตําแหนงกรรมการ
ประจําคณะโดยการเลือกจากคณาจารยประจําคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ตั้งแตวันที่  ๒๒  
ตุลาคม  ๒๕๕๐  เนื่องจากไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาครุศาสตร-
วิศวกรรม  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

คณบดีรับทราบและอธิการบดีอนุญาตใหลาออกไดตามความประสงค                 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อทราบตอไป 
 

๑.๒ เรื่อง แจงการปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ                
ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 

 

ตามที่สถาบันฯ  ไดคัดเลือกตัวชี้วัดที่ ๒๑  ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  นั้น 

. 
สํานักงานประกัน  …..... / 
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สํานักงานประกันคุณภาพและบริหารองคความรู  ขอเปลี่ยนตัวชี้วัดที่ ๒๑  
ดังกลาว  เปนตัวชี้วัดที่ ๒๐ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู
เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  เนื่องจากเกณฑการใหคะแนนยังคงเดิมเหมือน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ซึ่งผลดําเนินการเปนไปตามเกณฑ (ระดับคะแนน ๕)   และ
สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  สถาบันฯ ไดมีการกําหนดแผนการดําเนินงานเพื่อให
เปนไปตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดกําหนดไว
ทั้งนี้  ไดแจงสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อยืนยันการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวเรียบรอยแลว 

 
มติที่ประชุม    รับทราบ   

 
๑.๓ เรื่อง แจงแผนจัดตั้งโครงสรางพื้นฐานเพื่อการผลิตไฟฟาพลังงานนิวเคลียร  (NPIEP) 

 
  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ . )   ไดแจงมติที่ประชุม

คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  ซึ่งใหความเห็นชอบในหลักการแผน
จัดตั้งโครงสรางพื้นฐานเพื่อการผลิตไฟฟาพลังงานนิวเคลียร  เพื่อเปนการเตรียมการจัดตั้ง
โครงสรางพื้นฐานเพื่อการผลิตไฟฟาพลังงานนิวเคลียรตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟา
ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๖๔  โดยในแผนไดมีการกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาเปน
หนวยสนับสนุนการผลิต / พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีนิวเคลียร  รวมถึงเปนเครือขาย 
ในการเผยแพรความรูและจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรในสถาบันฯ                
เพื่อรองรับการจัดตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณพลังงานของโลก 
โดยใหมีการจัดการเรียนการสอนดานพลังงานและสิ่งแวดลอมเปนวิชาพื้นฐาน การวิจัย
สรางองคความรูใหมๆ ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม การผลิตและพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูเพื่อใหประเทศพึ่งพาตนเองไดมากขึ้นในดานพลังงานและสิ่งแวดลอม         

                      
มติที่ประชุม    รับทราบแผนการจัดตั้งโครงสรางพื้นฐานเพื่อการผลิตไฟฟา

พลังงานนิวเคลียร  และในเบื้องตนไดมีการประสานงานกันและ
คณะวิศวกรรมศาสตรไดมอบหมายผูแทนเพื่อรวมคณะทํางานตาม

. โครงการดังกลาว  …..... / 
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โครงการดังกลาวแลว  โดยถามีรายละเอียดเพิ่มเติมใหนํามา
ปรึกษาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ อีกครั้ง 
เนื่องจากในการดําเนินงานอาจมีเรื่องที่เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน 

 
๑.๔   เรื่อง  คําชี้แจงเรื่องการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) 

ปการศึกษา ๒๕๕๓ 
 
 

เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย  ไดสงสรุปขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)  ปการศึกษา ๒๕๕๓  
จากการหารือรวมกันของกลุมเสวนา Admissions and Assessment Forum  ของ ปอมท.  
เพื่อใหมหาวิทยาลัย / สถาบัน  และผู เกี่ยวของรับทราบหลักการและเหตุผลในการ
ดําเนินการที่ถูกตองชัดเจน 

โดยมีขอสรุปเรื่ององคประกอบและคาน้ําหนักของระบบ  Admissions               
ปการศึกษา ๒๕๕๓  วาจะใชคะแนนที่ติดตัวมากับนักเรียน ๕๐%  คือ  คะแนน GPAX + 
คะแนน O-NET  และคะแนนที่จัดสอบเพิ่ม ๕๐% คือ Aptitude Test  ซึ่งประกอบดวยวิชา
ความถนัดทั่วไป  (General Aptitude Test)  และวิชาความถนัดเชิงวิชาชีพ / วิชาการ  โดย
จะมีการจัดสอบ Aptitude Test ปละหลายครั้ง  นักเรียนสามารถเลือกใชคะแนนที่ดีที่สุด  
และเก็บคะแนนไวใชได  ๒  ป  ซึ่งจะมีการแจงขอมูลใหนักเรียนทราบเพื่อเตรียมตัวและ
เตรียมการเรียนลวงหนา  สําหรับปญหาที่อาจเกิดขึ้น  เชน  จบมัธยมศึกษามาจาก
ตางประเทศ  ปวยหรือประสบอุบัติเหตุไมสามารถเขาสอบได จะจัดใหมีการสอบซอมให 

ทั้งนี้  ไดชี้แจงเหตุผลของการใหสอบ O-NET เพียงครั้งเดียว  คือเมื่อนักเรียน
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็จะวัดสัมฤทธิผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยให
นําผลการเรียนนั้นมาเปนองคประกอบในการคัดเลือก  เพื่อตองการใหนักเรียนเรียนอยูใน
ชั้นเรียน  และตองการสงเสริมใหการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตอเนื่องกับการเรียนใน
มหาวิทยาลัย  การตั้งใจเรียนก็จะทําใหผลการเรียนดีและมีโอกาสเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ไดสูงขึ้น           

 

. 
มติท่ีประชุม  …..... / 
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มติที่ประชุม    ๑. รับทราบ   
 ๒. ใหทุกคณะเรงกําหนดคะแนนขั้นต่ําของทุกสาขาวิชา  ในการรับ

บุคคลเขาศึกษาตอจากระบบ admissions และจัดสงใหสถาบันฯ 
โดยเร็ว  เพื่อดําเนินการตอไป 

ทั้งนี้  เนื่องจากในการรับนักเรียนในระบบ admissions                 
ทุกมหาวิทยาลัยและสถาบัน สามารถกําหนดคะแนนขั้นต่ําในทุก
สาขาวิชาได  เพื่อใหไดนักศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามเปาหมาย 

 
๑.๕  เรื่อง ขอรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในสถาบันฯ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและรายงานแผน / ผลการปฏิบัติงาน                
และการใชจ ายงบประมาณ   ประจํ าป งบประมาณ   พ .ศ .  ๒๕๕๐                       
(รอบ ๑๒ เดือน) 
  
กองแผนงาน   สํานักงานอธิการบดี  ขอรายงานผลการปฏิบัติราชการ               

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  (รอบ ๑๒ เดือน)  ดังนี้ 
๑. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในสถาบันฯ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   
๒. รายงานแผน - ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

มติที่ประชุม    ๑. รับทราบ   และนํา เสนอสภาสถาบันฯ  เพื่ อทราบและให
ขอเสนอแนะตอไป 

 ๒. มอบกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี สงขอมูลรายละเอียดของ
ตัวชี้วัดที่ยังไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายโดยแยกตาม
หนวยงาน   ใหแตละหนวยงานรับทราบถึงปญหาอุปสรรค            
เพื่ อ พิจารณาหาแนวทางแก ไขและดํ า เนินการใหบรรลุ                   
ตามเปาหมายตอไป  และในการรายงานผลการปฏิบัติราชการ             

. 
ในที่ประชุม  …..... / 
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ในที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ใหนําเสนอขอมูล
โดยละเอียดแยกตามรายคณะ / หนวยงาน เพื่อประกอบการ
พิจารณาดวย 

 ๓. มอบทุกหนวยงานที่ไดรับงบลงทุนเรงรัดดําเนินการใหเปนไป
ตามแผนที่กํ าหนด   โดยเฉพาะกอหนี้ ผูกพันใหแลวเสร็จ                  
ในภาพรวมของสถาบันฯ อยางนอยรอยละ ๗๐  ภายในเดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑  

 
๑.๖  เรื่อง   กฐินพระราชทานประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 ตามที่สถาบันฯ ไดถวายกฐินพระราชทาน  แดพระภิกษุ ณ วัดไตรมิตร-          
วิทยาราม แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ จ.กรุงเทพฯ เมื่อวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  
นั้น 
 รองศาสตราจารยทวี  เทศเจริญ  รองอธิการบดี  รายงานที่ประชุมทราบวา
สถาบันฯ และผูมีจิตศรัทธาไดรวมกันถวายจตุปจจัย และมอบทุนการศึกษาใหแกโรงเรียน                      
เนื่องในโอกาสพิธีถวายกฐินพระราชทาน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐  เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  
๑,๒๒๔,๐๐๔.-   บาท  (หนึ่งลานสองแสนสองหมื่นสี่พันสี่บาทถวน) 

 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 
 ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  
ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๐   เมื่อวันอังคารที่  ๖  พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม   โดยไมมีขอแกไข  

 

. ระเบียบวาระ  …..... / 
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ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม   
 
วาระที่  ๓.๑  เรื่อง  การจดังานเนื่องในโอกาสขึ้นปใหม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
ตามที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๐  เห็นชอบ

ใหกําหนดวันจัดงานเนื่องในโอกาสขึ้นปใหม  พ.ศ. ๒๕๕๑  ในวันพุธที่  ๒๖  ธันวาคม  
๒๕๕๐  โดยมอบสํานักงานอธิการบดีเปนเจาภาพ และรองศาสตราจารยทวี เทศเจริญ  
เปนประธานในการจัดงาน  และไดมีหนังสือขอความอนุเคราะหผูบริหารในการสนับสนุน
ของขวัญเนื่องในโอกาสดังกลาว  นั้น    

เนื่องจากมีผูเสนอจากหลายหนวยงานวาควรใหผูมารวมงานไดรับของขวัญ
อยางทั่วถึงเทาที่จะจัดใหได  เพื่อการมีสวนรวมและเปนขวัญกําลังใจ  จึงขอเสนอให
ผูบริหารพิจารณาการจัดหาของขวัญที่มีมูลคาและจํานวนที่มีความเหมาะสม  โดยใหมีการ
จัดระบบการแจกของขวัญที่ไมใชระยะเวลามากเกินไป 

 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

 
วาระที่  ๓.๒  เรื่อง  ขอหารือเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๐  ไดมอบ  
ทุกคณะจัดสงรายชื่อกรรมการฝายจัดการดานบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจําปการศึกษา  ๒๕๔๙  อีกครั้ง  โดยใหพิจารณาจํานวนกรรมการในคณะตามความ
เหมาะสม และมีความสมัครใจยินดีที่จะปฏิบัติภารกิจดังกลาว  ทั้งนี้   ใหจัดสงรายชื่อที่
ผูอํานวยการกองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 
 ในการนี้  หนวยงานใดที่ยังมิไดดําเนินการจัดสงรายชื่อคณะกรรมการ             
ฝายจัดการดานบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา  ๒๕๔๙  ใหเรง
ดําเนินการโดยดวน  เพื่อสถาบันฯ จะไดดําเนินการตอไป 

. 
มติท่ีประชุม  …..... / 
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มติที่ประชุม    มอบทุกหนวยงานที่ยังไมไดจัดสงรายชื่อคณะกรรมการฝายจัดการ
ดานบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา  
๒๕๔๙   เร งดํ า เนินการและจัดสงที่ ผู อํ านวยการกองกลาง  
สํานักงานอธิการบดีโดยดวน 

 
ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
๔.๑ เรื่อง ขอเสนอพิจารณาผลการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐  เพื่อกําหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
  
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ไดมอบหมาย 

ใหสถาบันฯ  จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐               
ตามตัวชี้วัดที่ ๑๒ ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐  เพ่ือศึกษาตนทุนตอหนวยผลผลิต และศึกษาตนทุนในการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีของสถาบันฯ  สําหรับใชเปนแนวทางในการวางแผนการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาในแตละสาขาวิชาไดอยางเหมาะสม  
รวมทั้งเปนขอมูลในการกําหนดแนวทางและวิธีการในการลดตนทุนหรือคาใชจาย                  
ที่ไมจําเปนตอไป นั้น 

 กองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ   เพื่อโปรดพิจารณาผลการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตของ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  และแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังนี้ 

๑. ใหทุกหนวยงานจัดทําแผนงานการลดตนทุนเปนเรื่องๆ โดยทําการ
ตรวจสอบขอมูลที่เกิดขึ้นของหนวยงานในแตละเรื่องที่จะทําการลดตนทุน 
การดําเนินงานลาชาหรือไม  เพราะจะทําใหการดําเนินการมีความเสียหาย
อยางรายแรงตอหนวยงานทั้งในปจจุบันและอนาคต 

. ๒. ผูบริหาร  …..... / 
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๒. ผูบริหารหนวยงานจะตองสนับสนุนและกระตุนคานิยมใหเกิดการ
ประหยัดการใชทรัพยากรและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

๓. ผูบริหารตอง เปดโอกาสและสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับให
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงวิธีการทํางาน 

๔. ใหทุกหนวยควบคุม กํากับ  การดําเนินงานใหเปนไปตามแผน  และ
เปาหมายที่กําหนดไวโดยใชงบประมาณอยางประหยัดที่สุด คุมคา และเกิด
ประโยชนสูงสุด  ซึ่งหนวยงานควรใชงบประมาณเทาที่จําเปนจริงๆ ไมเผื่อ
มากเกินความจําเปน  โดยเฉพาะในชวงปลายปงบประมาณ 

๕. ควรใหหนวยงานที่รับผิดชอบจัดซื้อวัสดุ / จัดจางรายการที่มีลักษณะ
คุณสมบัติคลายกันหรือเหมือนกัน  ในลักษณะการสั่งซื้อ / สั่งจางรวม   
เพื่อสามารถตอรองราคาได   จะทําใหเกิดการประหยัดคาใชจายได                 
ซึ่งคาใชจายที่เกิดขึ้น คือ ตนทุนที่ใชในการดําเนินกิจกรรมตางๆ และหรือ
พิจารณาวัสดุทดแทนเพื่อลดคาใชจายแตมีคุณภาพตามที่กําหนด 

๖. ใชระบบการตัดจายวัสดุแบบ FIFO คือ วัสดุที่เขามากอนใชกอนไมควร
กักตุนวัสดุเกินความจําเปน 

๗. ควรกําหนดมาตรฐานในการใชคาใชจายในการผลิตผลผลิต  เพื่อปองกัน
และลดความบกพรองในการสูญเสียคาใชจายที่ไมจําเปน 

๘. ควรมีการวิเคราะหประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรวามีประสิทธิภาพ
มากนอยเพียงไร  วิเคราะหความสมดุลระหวางแผนงานกับจํานวนคนวา 
งานลนคน หรือคนลนงาน ตลอดจนปรับปรุงวิธีการทํางานใหงายใชเวลา
ในการทํางานนอยลงลดขั้นตอนการทํางานที่ซ้ําซอนกัน 

๙. กําหนดใหมีการใชทรัพยากรรวมกัน เพื่อลดคาใชจาย และคาลงทุนใน
ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เพราะทรัพยสินเหลานี้  จะมีการคํานวณคาเสื่อมราคา  
ซึ่งเปนตนทุนที่ใชในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดวย 

๑๐. ใหหนวยงานทบทวนรายการครุภัณฑที่มีอยูแตไมสามารถใชงานได            
ใหตัดจําหนายจากระบบทะเบียนสินทรัพย  โดยการขายทอดตลาด 

 
 

มติท่ีประชุม  …..... / . 
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มติที่ประชุม    ๑.  รับทราบ  และเห็นชอบแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามที่เสนอ 

๒. ใหกองแผนดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม ดังนี้ 
๒.๑   ระบุหนวยวัดของตนทุนในการผลิตบัณฑิตใหชัดเจน  

โดยระบุจํานวนปที่สําเร็จการศึกษาไวดวย  คือ  ตนทุน
ผลผลิต : หนวย : จํานวนปที่สําเร็จการศึกษา  และใหมี
การแยกประเภทตนทุนคาใชจายที่มาจากงบประมาณ
แผนดินและงบประมาณเงินรายไดใหชัดเจน   

๒.๒  ใหสงรายละเอียดคาใชจายตางๆ ที่นํามาคํานวณตนทุน
ตอหนวยผลผลิตแยกตามหนวยงานใหแตละหนวยงาน
รับทราบเพื่อพิจารณาทบทวนการบริหารจัดการและ
กําหนดแผนในการลดตนทุนตอไป  เชน คาใชจาย
บุคลากร ครุภัณฑ งบลงทุน และอื่นๆ 

๒.๓ ให จั ดทํ า ข อ มู ล โด ย ร วมย อนหลั ง  ๓  ป  ตั้ ง แ ต
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙   

 
๔.๒  เรื่อง   ขอความเหน็ชอบแผนการรับนักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ 

  
 

กองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี   ขอความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษา 
(ลักษณะ Rolling Plan)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  โดยไดมีการปรับ
แผนการรับนักศึกษาตามที่ไดรับแจงจากคณะและใชขอมูลจํานวนนักศึกษาจริง                   
ของภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๐  เปนฐานในการดําเนินการ  โดยเปนแผนการรับนักศึกษา
เฉพาะในหลักสูตร / สาขาวิชาที่ไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันเรียบรอยแลว  

ทั้งนี้  เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทํางบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําแผนการรับนักศึกษาไปดําเนินการ   

 

. 
มติท่ีประชุม  …..... / 



-  ๑๒ - 

มติที่ประชุม    ๑.   ใหความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษา เฉพาะปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๒  เพื่อจัดทําคําของบประมาณ  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒  และนําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณาตอไป  

 ๒ .  ใหกองแผนงาน  สํ านักงานอธิการบดี  พิจารณาทบทวน               
และตรวจสอบขอมูลแผนการรับนักศึกษาประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ที่เสนอ ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
ใหมีความถูกตองอีกครั้ ง   เชน   จํ านวนรับ เข านักศึกษา                  
ไมสัมพันธกับจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  และจัดทํา
ขอมูลเพิ่มเติมในดานอื่นๆ ที่สัมพันธกับจํานวนนักศึกษา เชน 
จํานวนอาจารย บุคลากร งบประมาณ  เพื่อประกอบการพิจารณา
แผนการรับนักศึกษาในครั้งตอไป 

 ๓. ใหปรับลดการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี  โดยปรับเพิ่มการ
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท – เอกใหมากขึ้น  เพ่ือสนับสนุน
การเปนสถาบันที่เนนทางดานการวิจัย และการเปนสถาบันระดับ
นานาชาติ  ประกอบกับเปนนโยบายของสภาสถาบันฯ  โดยใหมี
การดําเนินการใหอาจารยมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานที่ สกอ. กําหนด 

 ๔. ใหปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับสภาพปจจุบัน  
และเปนที่ตองการของผู เรียน และผูใชบัณฑิต  และในการ
จัดการเรียนการสอนใหเนนภาคปฏิบัติเพื่อเตรียมความพรอม          
ใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดทันทีที่สํา เร็จการศึกษา  
รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงอาคาร  และวัสดุครุ ภัณฑในการ         
จัดการเรียนการสอน และการจัดทํางานวิจัยใหมีความพรอมและ
มีความเพียงพอ  รวมทั้งการจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาและ
การวิจัยใหนักศึกษาตอไปดวย  

 

. ๔.๓ เร่ือง  …..... / 
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๔.๓ เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร-
ลาดกระบัง  ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๘  รอบสอง 

 
 

ตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ .)               
ไดแตงตั้งคณะผูประเมินภายนอกรอบสองของสถาบันฯ  และไดมาตรวจเยี่ยมสถาบันฯ              
เพื่อดูสภาพขอเท็จจริงประกอบการประเมินภายนอกระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐  
นั้น 

คณะผูประเมินภายนอกไดจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองสถาบันฯ  
ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๘  มาเพื่อใหสถาบันฯ ตรวจพิจารณา  หากไมมีขอแกไขใหแจงความ
เห็นชอบ หรือมีขอมูลคลาดเคลื่อนที่ตองการปรับแกใหแจงรายละเอียดคณะผูประเมิน
ดําเนินการตอไป                       
 
 

มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบ   โดยใหแจงขอแกไขขอมูลพ้ืนฐาน  เรื่อง
ผลงานวิจัยตออาจารยประจําของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 
๔.๔ เรื่อง ขอเสนอพิจารณาดัชนีและตัวบงชี้ ๙ องคประกอบ ในการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถาบันฯ  สําหรับจัดทําคูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  
 
 

 สํานักงานประกันคุณภาพและบริหารองคความรู  ไดปรับปรุงพัฒนาตัวชี้วัด 
๙ องคประกอบ  เพื่อใหครอบคลุมทุกองคประกอบตามกฎกระทรวง  วาดวย ระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันฯ  ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖  รวมทั้งไดนําตัวบงชี้ของประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหความเห็นชอบมาใชเปน
แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความมีประสิทธิภาพ และมีความพรอม
รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตอไป   

 

. 
มติท่ีประชุม  …..... / 
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มติที่ประชุม    เห็นชอบในหลักการใหจัดทําคูมือการเขียนรายงานการประเมิน

ตนเอง  (SAR) โดยใหทุกหนวยงานนํ าดัชนีและตั วบ งชี้  ๙ 
องคประกอบตามที่เสนอไปพิจารณารายละเอียดถามีขอปรับปรุง
แกไขใหสรุปเสนอสถาบันฯ ตอไป 

 
๔.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 ตามคําสั่งสภาสถาบันฯ ที่ ๐๓๑ / ๒๕๕๐ ไดแตงตั้งรองศาสตราจารยศรีสกุล  
วรจันทรา  ระดับ ๙ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ดํารงตําแหนงรองคณบดี           
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  กํากับดูแลงานดานบัณฑิตศึกษาของคณะ นั้น 
 ในการนี้  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จึงเสนอขอความเห็นชอบแตงตั้ง             
รองศาสตราจารยศรีสกุล  วรจันทรา  รองคณบดี  ดํารงตําแหนง  กรรมการดําเนินงาน
บัณฑิตวิทยาลัย    
 ทั้งนี้  การดําเนินการเปนไปตามขอบังคับสถาบันฯ วาดวย การดําเนินงานของ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๑ หมวดที่ ๒ ขอ ๑๑ (๔) คณบดีหรือ         
รองคณบดีหรือผูชวยคณบดีที่รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษาของทุกคณะเปนกรรมการ             
โดยขอแตงตั้ง ตั้งแตวันที่ถัดจากวันที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ   

 
มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 

 
๔.๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

ขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ จํานวน  ๒  ฉบับ  ซึ่งสํานักงาน-
กฎหมายและตรวจสอบ  ไดตรวจสอบแลว  ดังนี้ 

 

 

. 
๑. ระเบียบ  …..... / 
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๑.  ระเบียบสถาบันฯ วาดวย  การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ......... 
 

เพื่อรวบรวมระเบียบการเงินคาธรรมเนียมการศึกษาของสถาบันฯ ในทุก
ระดับการศึกษาไวเปนฉบับเดียวกันตามนโยบายของสภาสถาบันฯ  ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย 
และสํานักทะเบียนและประมวลผลไดตรวจสอบแลว 

 
๒. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การใหทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ........ 
 

เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร  อีกทั้งเปนขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันฯ 

 
 
           

มติที่ประชุม    ใหถอนเรื่อง  โดยใหสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบนําไปพิจารณา
ทบทวนและแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม และนําเสนอ             
ที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณาครั้งตอไป  ดังนี้ 
๑.  ระเบียบสถาบันฯ วาดวย  การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 

พ.ศ. .........   มีขอแกไข  ดังนี้ 
-  ขอ ๕  คํานิยาม “นักศึกษาทดลองเรียน” ใหแกไขคําวา 

นักศึกษาไทย  เปน  นักศึกษา  หรือ  นักศึกษาไทยหรือ
นักศึกษาตางประเทศ   

- ใหแกไขขอ ๕. จากเดิม  เปน ขอ ๖.  อัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาในหมวดนี้  ใหบังคับใชกับนักเรียนที่เริ่มเขา
ศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๑  เปนตนไป 

- ใหเพ่ิมเรื่อง “การเก็บเงินคาธรรมเนียมวิจัย” 
- ใหรวบรวมคํานิยามไวเปนหมวดหมูเดียวกันทั้งในระดับ

ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  โดยพิจารณาแยก
ประเภทตามความเหมาะสม 

- ใหพิจารณาการระบุความหมายของอัตราคาธรรมเนียม
ศึกษาเหมาจายใหมีความกระชับ  เพื่อรองรับการปรับปรุง
ประเภทคาใชจายเพื่อใหมีความเหมาะสมในอนาคต                 

. 
โดยไมตอง  …..... / 
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โดยไมตองปรับปรุงแกไขระเบียบสถาบันฯ ใหม  แตให
ระบุไวในประกาศสถาบันฯ แทน 

 
๒. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การใหทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร 

พ.ศ. ........   มีขอแกไข  ดังนี้ 
- ใหเพิ่มขอความ  “กรณีที่เงินรายไดในแตละปงบประมาณ 

มีไมเพียงพอ  ใหสามารถขออนุมัติสภาสถาบันฯ เพื่อขอใช
เงินรายไดสะสมของหนวยงานในการใหทุนได  โดยไม
ตองชดใชคืนเงินรายไดสะสมใหถือเปนกรณียกเวนไป 
สําหรับผูรับทุนเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวใหทํางานชดใชทุน
ตามสัญญา  ” 

- แกไขขอ ๗.๑.๑ โดยใหระบุตําแหนงวิชาการใหชดัเจน  
- ใหตัดขอ ๗.๑.๖ และขอ ๗.๒.๖ 
 

๔.๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบวางประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 
 เพื่อใหการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
และปริญญาตรี  ตามระเบียบสถาบันฯ วาดวย  การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 
พ.ศ. .......  เปนไปดวยความเรียบรอย และมีความเหมาะสม  จึงเสนอขอความเห็นชอบวาง
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ
ปริญญาตรี  และสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบไดตรวจสอบแลว 
    

มติที่ประชุม    ใหถอนเรื่อง โดยใหสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ และบัณฑิต
วิทยาลัยนําไปพิจารณาทบทวนและแกไขตามขอเสนอแนะ  และ
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณาครั้ง
ตอไป  ดังนี้ 

. - ใหพจิารณา  …..... / 
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- ใหพิจารณารวบรวมคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายในทุก
สาขาและทุกระดับการศึกษาใหเปนหมวดหมู  เพื่อให             
มีความสะดวกแกการปฏิบัติงาน 

- ใหพิจารณาการจัดเก็บคาโอนเงินผานธนาคาร  โดยใหมี
การจัดเก็บเทากันในทุกระดับการศึกษา  

 
๔.๘   เรือ่ง  ขอเสนอพิจารณาเรื่องคํานําหนาชื่อ และการแตงกายของทหารนอกประจําการ  

   (วาที่รอยตรี)  ในการเขารบัพระราชทานปริญญาบัตร 
 
 

สํานักทะเบียนและประมวลผล  ขอหารือตามที่มีคํารองเรื่องการขอเปลี่ยน          
คํานําหนาชื่อ  การขานชื่อ  และการแตงกายของผูสําเร็จการศึกษาที่มียศทางทหาร                     
(วาที่รอยตรี)  ในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  นั้น 

ในการนี้  สํานักทะเบียนและประมวลผลขอชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
๑. ระบุคํานําหนาชื่อตามสถานภาพของนักศึกษาแรกเขาเมื่อข้ึนทะเบียน

เปนนักศึกษาของสถาบันฯ  เวนแตในระหวางการศึกษามีคํารองขอพรอมหลักฐานในการ
เปลี่ยนคํานําหนาชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุล   

๒. เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตร (ในแตละปนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษากอน
วันสิ้นสุดปการศึกษา คือ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกป)  และสภาสถาบันฯ อนุมัติการ
สําเร็จการศึกษาเรียบรอยแลว  จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลได  แตบัณฑิตสามารถนํา
หลักฐานการเปลี่ยนแปลงสถานภาพแนบกับใบปริญญาบัตรได 

๓.   เงื่อนไขในการไดรับยศวาที่รอยตรี  คือ ตองผานการศึกษาวิชาทหาร
รักษาดินแดน (รด.)  ๕  ป  และสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรืออนุปริญญา ดังนี้ 

๓.๑   กรณีเปนนักศึกษาระดับ ปวส.  และเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี
หลักสูตรตอเนื่องของสถาบันฯ   และใชคํ านําหนาชื่อ เปน                 
วาที่รอยตรีได 

 
 

. เนื่องจาก  …..... / 



-  ๑๘ - 
 
  เนื่องจากนักศึกษากรณีนี้ไดสําเร็จวิชาทหารรักษาดินแดน

ครบตามหลักสูตร  ๕ ปแลว  และจบการศึกษาระดับอนุปริญญา
ตรงตามเงื่อนไข  จึงมีสถานะเปนวาที่รอยตรีกอนเขาศึกษาตอที่
สถาบันฯ  ซึ่งการระบุคําหนาชื่อจะเปนไปตามขอ ๑. ขางตน 

๓.๒  กรณีเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖  จะผานการศึกษา          
วิชาทหาร (รด.)  ๓  ป  ดังนั้น  เมื่อเขาศึกษาตอที่สถาบันฯ  จึงยัง
ไมไดรับการติดยศทางทหาร (วาที่รอยตรี)  ซึ่งจะใชคํานําหนาชื่อ
ตามสถานภาพ (นาย นางสาว อ่ืนๆ)    

  ทั้งนี้  ถึงแมนักศึกษาจะศึกษาตอจนครบตามหลักสูตร รด. 
๕ ป  แตเงื่อนไขในการขอติดยศจะดําเนินการไดภายหลังจากจบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันฯ กอน  โดยใช Transcipt  
หรือหนังสือรับรองสภาสถาบันฯ เปนหลักฐาน   จึงเปนการไดรับ
ยศวาที่รอยตรีภายหลังการอนุมัติสําเร็จการศึกษาแลว  และไม
สามารถเปลี่ยนแปลงคํานําหนาชื่อไดตามขอ ๒. ขางตน 

 
ทั้งนี้  ในการประชุมคณะกรรมการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ๓ 

พระจอมเกลา ประจําปการศึกษา ๒๕๔๕  ไดมีการทวงติงในที่ประชุมวาการขาน                 
คํานําหนาชื่อไมตรงกับใบปริญญาบัตรถือวาเปนการไมบังควร 

 
มติที่ประชุม    อธิการบดีรับจะนําเรื่องดังกลาวไปตรวจสอบขอมูลที่ถูกตอง              

และมอบรองศาสตราจารยทวี  เทศเจริญ รองอธิการบดี  หารือกับ 
มจธ. และ สจพ. เพื่อรวบรวมขอมูลมาประกอบการพิจารณากําหนด
แนวทางปฏิบัติที่ถูกตองและมีความเหมาะสมตอไป 

 
 
 

ระเบียบวาระ  …..... / . 
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ระเบียบวาระที่  ๕    เรื่องอื่นๆ 

  
๕.๑  เรื่อง  ขอความเห็นชอบวางประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

 เพื่อใหการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการชําระเงินคาขึ้นทะเบียนปริญญา
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาของสถาบันฯ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีแนวทางปฏิบัติ
เดียวกัน   จึงเสนอขอความเห็นชอบวางประกาศสถาบันฯ เรื่อง การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและ
ชําระเงินคาขึ้นทะเบียนปริญญาสําหรับผูสําเร็จการศึกษา   และสํานักงานกฎหมายและ
ตรวจสอบไดตรวจสอบแลว 

 
            

มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบ และใหลงประกาศในเวปไซตสถาบันฯ เปนการ
ถาวร โดยมีขอแกไข ดังนี้ 
๑. ใหเพิ่มขอความตามขอ ๖. ดังนี้ “กรณีที่ไมสามารถมาติดตอได

ดวยตนเอง เชน อยูตางประเทศ  ใหสามารถมอบอํานาจแกผูแทน
เพื่อดําเนินการแทนได” 

๒. ใหตัดขอความขอ ๗.  ออกทั้งหมด 
๓. ใหแกไขขอ ๘. เปนขอ ๗. และใหตัดขอความ “หรือขอ ๗.”  
๔. ใหแกไขขอ ๙. เปนขอ ๘. 

  
๕.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบแตงตั้งรองผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
 

 ตามคําสั่งสภาสถาบันฯ ที่ ๐๕๔ / ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๕๐                
ไดแตงตั้ งผูชวยศาสตราจารยกิติพงค   มะโน   สังกัดภาควิชาครุศาสตร วิศวกรรม                   
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  ตั้งแตวันที่ 
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  และเพื่อใหการบังคับบัญชา การบริหาร และการดําเนินงาน  
สํานักหอสมุดกลางเปนไปดวยความเรียบรอย   
 

. ผูอํานวยการ  …..... / 
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 ผู อํ านวยการสํานักหอสมุดกลาง   จึง เสนอขอความเห็นชอบแตงตั้ ง                  
รองผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  จํานวน  ๒  ราย  ดังนี้ 
๑. ผูชวยศาสตราจารยโอชกร  ภาคสุวรรณ ระดับ ๘ สังกัดภาควิชาสถาปตยกรรม  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
๒. อาจารยพงษเกียรติ  เชษฐพิทักษสกุล ระดับ ๗ สังกัดภาควิชาครุศาสตรวิศวกรรม  

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 ทั้งนี้   การดําเนินการเปนไปตามขอบังคับสถาบันฯ  วาดวย  ตําแหนง                  
รองอธิการบดี รองคณบดี และรองผูอํานวยการสํานัก พ.ศ.๒๕๓๔   โดยขอแตงตั้ง ตั้งแต
วันที่ถัดจากวันที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ   

      
      

 

มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 
 

๕.๓  เรื่อง  สรุปขอเสนอแนะกรรมการสภาสถาบันฯ ในการรายงานผลการดําเนินงานของคณะ / สํานัก 
 
 รองศาสตราจารย ดร.รัตติกร  วรากูลศิริพันธุ  รองอธิการบดี ขอเสนอสรุป
ขอเสนอแนะกรรมการสภาสถาบันฯ  ในการรายงานผลการดําเนินการบริหารในชวงระยะ
ที่ผานมาของคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะ  ในการประชุมสภาสถาบันฯ วาระพิเศษ  
เมื่อวันอาทิตยที่  ๒๘  ตุลาคม ๒๕๕๐  จํานวน  ๑๒  หนวยงาน   
 ซึ่งสภาสภาบันฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๑๐  / ๒๕๕๐  เมื่อวันพุธที่  ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ไดรับทราบและใหสงรายงานใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใชเปน
แนวทางในการบริหารงานตอไป    

 
มติที่ประชุม    รับทราบ  และใหทุกหนวยงานนําขอเสนอแนะไปพิจารณาเพื่อใชเปน

แนวทางในการบริหารงานหรือดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
 
 

. ๕.๓  เร่ือง  …..... / 



 -  ๒๑ - 
 
๕.๓  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 
  อธิการบดีแจงความคืบหนาในการดําเนินการเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติ
สถาบันฯ  โดยสรุป คือ สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดพิจารณาราง พ.ร.บ. สถาบันฯ  ในวันที่  
๒๒   พฤศจิ ก ายน   ๒๕๕๐   โดย เห็นชอบรับหลั กการตามที่ รั ฐมนตรี ว า ก าร
กระทรวงศึกษาธิการนําเสนอ  และไดแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ. 
สถาบันฯ   โดยมีการประชุมครั้งแรกในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  และจะมีการประชุม
ครั้งตอไปวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ สําหรับความคืบหนาอธิการบดีจะไดแจงใหทราบตอไป 
  ในเรื่องนี้  สถาบันฯ ไดจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดใหกับบุคลากรของสถาบัน 
เมื่อวันที่   ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ ณ อาคารเจาคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
และไดจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดใหกับนักศึกษาของสถาบันฯ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๐ ณ หองประชุม ๗๐๑ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  เพื่อรับทราบและ          
ทําความเขาใจในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล   และตอบขอซักถาม                  
ในขอปญหาตางๆ   
  ซึ่งสถาบันฯ (อธิการบดี และประธานสภาคณาจารย) ไดเสนอขอแกไขใน
ประเด็นตางๆ ที่สําคัญๆ เชน การยกเวนไมตองอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยประกันสังคม  
แตไมตัดสิทธิที่จะประกันตนดวยความสมัครใจ  การปรับเปลี่ยนสถานภาพของขาราชการ 
ลูกจางประจํา สิทธิประโยชนยังคงเดิมในการรับบําเหน็จ บํานาญ  กบข. การปรับฐาน
เงินเดือนตามระบบราชการ การสงเสริมสนับสนุนนักศึกษาใหมีโอกาสสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี  การอุดหนุนเงินงบประมาณจากรัฐบาลยังคงเดิม โครงสรางสถาบันฯ  
สําหรับรายละเอียดในการชี้แจงขอปญหาตางๆ อธิการบดีไดชี้แจงโดยละเอียดผานทาง              
E-mail address  ของทุกทานแลว   

 
มติที่ประชุม    รับทราบ   

 

. 
๕.๔  เร่ือง  …..... / 
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