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ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๑ 
วันอังคารที่  ๕  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เวลา   ๑๒.๓๐  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.ดร.ดุษณี   ธนะบริพัฒน รองอธิการบดี กรรมการ 
  รักษาการคณบดีวิทยานานาชาติ 
๘. รศ.พรชัย   บญุชัยวัฒนา รองอธิการบดี กรรมการ 
๙. รศ.อํานวย  พานิชกุลพงศ รองอธิการบดี กรรมการ 

๑๐. รศ.ดร.กอบชัย  เดชหาญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
๑๑. รศ.พีระวุฒิ  สุวรรณจันทร คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   กรรมการ 
๑๒. รศ.ศักดิช์ัย   ชูโชต ิ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   กรรมการ 
๑๓. ผศ.นพปฎล  สุวัจนานนท คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
๑๔. ผศ.ดร.จันทรบูรณ  สถิตวิริยวงศ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๑๕. รศ.ดร.รวีวรรณ  ชินะตระกูล รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
๑๖. รศ.ดร.ระติพร  หาเรือนกจิ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
๑๗. ผศ.กิติพงค   มะโน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 

. 
๑๘. รศ.ดร.อิทธิชัย  …..... / 



-  ๒ - 
 
๑๘. รศ.ดร.อิทธชิัย  อรุณศรแีสงไชย ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
๑๙. อ. ดร.ปกรณ   วัฒนจตุรพร ผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร กรรมการ 
๒๐. รศ.ศุล ี  บรรจงจิตร ผูอํานวยการสํานักสงเสริม- กรรมการ 
  และบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง 
๒๑. รศ.ดร.อภินันท  ธนชยานนท ผูอํานวยการสํานักวิจัยรวมดานเทคโนโลย ี- กรรมการ 
      การบันทกึขอมูลและประยุกตใชงาน  
๒๒. นางวิภาพร   อินทรสุวรรณ ผูอํานวยการกองกลาง เลขานุการ 
 
กรรมการที่ไมมาประชมุ  ( เนื่องจากติดภารกิจ )    
 
๑. รศ.ดร.ธีรวัฒน  มงคลอัศวรัตน คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
๒. รศ. ดร.กนก  เจนจิระพงศเวช    รักษาการผูอํานวยการสํานักวิจัยการสื่อสาร- กรรมการ 

       และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. รศ.ดร.จิติ  หนูแกว ผูอํานวยการสํานักนาโนเทคโนโลย-ี กรรมการ 

       พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 
ผูเขารวมประชุม 
 
๑. รศ.สมศักดิ ์  ธรรมเวชวถิ ี 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. รศ.จิรวัฒน   ปานกลาง ผูชวยอธิการบดี 
๘. ผศ.กฤษฎา  บุศรา ผูชวยอธิการบดี 
๙. อ.พงศทิพย   อินทรแกว ประธานสภาคณาจารย 

 
 

. เจาหนาที ่…..... / 
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เจาหนาที่งานประชุม 
 
๑. นางสาววรงคพร  บุญยมยั 
๒. นางสาวลัดดา  นุชนนท 
๓. นายศักดิ์ชาย   พุทธกอม 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 
 
๑.๑   เรื่อง   กฐินพระราชทาน  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ และพ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 

สถาบันฯ  ไดขอรับพระราชทานผาพระกฐิน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ และ 
พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยไดประสานกับพระอารามหลวงและกรมการศาสนาเรียบรอยแลว  ดังนี้ 

๑) ถวายกฐินพระราชทาน  ประจําป  พ .ศ .  ๒๕๕๑  แดพระภิกษุสงฆ                  
ณ  วัดประยุ รวงศาวาสวรวิหาร   แขวงวัดกัลยาณ    เขตธนบุรี  
กรุงเทพมหานคร 

๒) ถวายกฐินพระราชทาน  ประจําป  พ.ศ .  ๒๕๕๒ แดพระภิกษุสงฆ                 
ณ วัดปทุมวนาราม  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 

 
 
 มติที่ประชุม     รับทราบ 

 
๑.๒  เรื่อง  รายงานการแกไขประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจายเงินรายไดเปนคาสอนพิเศษ  

คาตอบแทนวิทยากร และคาสมนาคุณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตร และคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 
 

 

สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  ไดดําเนินการแกไขประกาศสถาบันฯ เรื่อง 
การจายเงินรายไดเปนคาสอนพิเศษ คาตอบแทนวิทยากร และคาสมนาคุณ คณะเทคโนโลยี-
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร และคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๔๙   เนื่องจากตามความขอ ๔.๑ คณะวิทยาศาสตร  กําหนดใหจายคาพาหนะ            
. 

ในการเดินทาง …..... / 
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ในการเดินทางมาสอนใหแกคณาจารยภายนอก  ซึ่งขัดกับระเบียบสถาบันฯ วาดวย การ
จายเงินรายไดเปนคาสอนพิเศษ คาตอบแทนวิทยากร และคาสมนาคุณ พ.ศ. ๒๕๔๙  ขอ ๑๓   

จึงขอยกเลิกความตามขอ ๔.๑  และแกไขใหมโดยตัดขอความ “ ที่กําหนดให
จายคาพาหนะสําหรับการเดินทางใหแกคณาจารยภายนอก ”   
 

มติที่ประชุม   ๑.   รับทราบ   
 ๒.   มอบผูบริหารทุกคณะ / สํานัก ตรวจสอบขอบังคับ ระเบียบ 

หรือขอกฎหมายที่เกี่ยวของอยางละเอียดรอบคอบกอนการ
กําหนดเงื่อนไข หรือหลักเกณฑตางๆ แลวจึงเสนอใหจัดทําเปน
ประกาศสถาบันฯ เพื่อใชเปนหลักในการปฏิบัติที่ถูกตองตอไป   

 
๑.๓  เรื่อง  การดําเนินงานเกี่ยวกับเอกสารงานสารบรรณ 

  
ตามที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  มีนโยบายให

การดําเนินงานเกี่ยวกับเอกสารสารบรรณเปนไปดวยความรวดเร็ว  ลดขั้นตอน  และ
ประหยัด นั้น  ในการนี้  จากการปรึกษาหารือรวมกันระหวางอธิการบดี อาจารยนรินทร  
ธรรมารักษวัฒนะ  ผูชวยอธิการบดี  ผูชวยศาสตราจารยกฤษฎา  บุศรา  ผูชวยอธิการบดี 
ผูอํานวยการกอง และหนวยงานเทียบเทาภายในสํานักงานอธิการบดีใหความเห็นชอบ              
ในการดําเนินงานเกี่ยวกับเอกสารงานสารบรรณสรุป  ดังนี้ 

๑. หนังสือบันทึกขอความของทุกหนวยงาน  
๑.๑   สามารถสรางหนังสือบันทึกขอความพรอมออกเลขที่ผ าน

ระบบงานการจัดสรางบันทึกขอความและออกเลขที่ อัตโนมัติ   โดยไมตองผาน                       
งานสารบรรณของคณะและกองกลาง สํานักงานอธิการบดี  เพื่อเปนเอกสารสงตอใหระบบ
สารสนเทศสารบรรณที่ใชอยูในปจจุบัน 

๑.๒   พัฒนาระบบการสงผานหนังสือขอความที่ออกเลขที่แลวระหวาง
หนวยงานคณะกับหนวยงานกลางของสถาบันฯ  ที่มีภาระงานประเภทเดียวกัน  เชน                 
งานการเจาหนาที่ คณะ  กับกองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี งานแผนงาน คณะ               
กับกองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  เปนตน  โดยไมตองผานงานสารบรรณ  กองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี 

. ซ่ึงขณะนี ้…..... / 
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ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการพัฒนาโปรแกรม   เมื่อดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลวจะรายงานที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  และชี้แจงทําความเขาใจ
กับผูปฏิบัติตอไป 

๒. คําสั่ง  แบงไดเปน  ๒  กรณี 
๒.๑ คําสั่งเกี่ยวกับบุคลากร  (คณะตางๆ เปนผูออกในสวนของคณะ 

ยกเวนหนวยงานเล็กที่ไมพรอมจะใหกองการเจาหนาที่ สํานักงาน
อธิการบดีดําเนินการใหก็ได  โดยกองการเจาหนาที่ สํานักงาน
อธิการบดี จะดูแลในสวนของบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี
ดวย)  สามารถออกเลขที่โดยระบบอัตโนมัติได  แตขอใหสงสําเนา
ทุกคําสั่ งที่ลงนามเรียบรอยแลวไปยังกองกลาง  สํานักงาน
อธิการบดี  เพื่อเก็บเปนหลักฐานโดยผานงานสารบรรณ 

๒.๒ คําสั่ ง อ่ืนๆ   ใหขอเลขที่ไดจากกองกลาง   และเก็บสําเนาที่
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  โดยใชหลักปฏิบัติเชนเดิม 

๓. เอกสารที่จะจัดสงหนวยงานภายนอกสถาบันฯ  ใหดําเนินการจัดสงทาง
โทรสาร  ( FAX )  และเอกสารตนฉบับใหจัดสง EMS ตามไป   เพื่อเปนการลดภาระงาน
เจาหนาที่จัดสงเอกสาร  การใชรถ  และลดคาใชจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง 

๔. เอกสารสถาบันฯ ที่จะสงหนวยงานภายนอก  โดยอธิการบดีเปนผูลงนาม
ใหดําเนินการจัดสงผานงานสารบรรณ กองกลางเชนเดิม  พรอมทั้งสง File  ตนฉบับ  หากมี
ขอผิดพลาดงานสารบรรณ  กองกลาง จะดําเนินการแกไข  เนื่องจากที่เคยปฏิบัติหากมี
ขอผิดพลาดจะสงคืนหนวยงานเจาของเรื่องเพื่อดําเนินการแกไข  ซึ่งจะทําใหเกิดความลาชา  
สําหรับหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีใหปฏิบัติเชนเดิม 
 

มติที่ประชุม   ๑. เห็นชอบใหสงเอกสารโดยตรงระหวางหนวยงานคณะกับ
หนวยงานกลางของสถาบันฯ ที่มีภาระงานประเภทเดียวกัน  
เชน งานการเจาหนาที่ คณะ กับกองการเจาหนาที่ สํานักงาน
อธิการบดี  งานแผนงาน คณะ กับกองแผนงาน สํานักงาน
อธิการบดี เปนตน  ในกรณีที่ระบบสารสนเทศยังดําเนินการ        
ไมแลวเสร็จ 

. 
๒. เหน็ชอบ …..... / 
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 ๒.   เห็นชอบใหใชระบบสารสนเทศในการจัดสรางบันทึกขอความ 
คํ าสั่ งและออกเลขที่หนั งสือ อัตโนมัติ  ในกรณีที่ ระบบ
สารสนเทศได พัฒนาเสร็จ เรียบรอยแลว  โดยถามีความ
จําเปนตองดําเนินการนอกระบบ  ใหจัดพิมพและจัดสงดวย
วิธีการเดิม และใหชี้แจงเหตุผลประกอบดวย 

ทั้งนี้  ใหทุกหนวยงานทดลองการใชระบบสารสนเทศ
ในการจัดทําหนังสือราชการและออกเลขที่หนังสืออัตโนมัติ 

๓.   ใหถือเปนหลักปฏิบัติในการจัดสงเอกสารใหหนวยงาน
ภายนอกทางโทรสาร (FAX) แทนการจัดสงโดยเจาหนาที่  และ
ใหจัดสงเอกสารตนฉบับทางไปรษณีย (EMS) ตามไป  ยกเวน
เอกสารสําคัญที่มีความสําคัญตองสงถึงผูรับโดยตรง 

๔.   เห็นชอบใหผูที่มีอํานาจในการลงนาม (ผูบริหาร) สามารถระบุ
วันที่ในการลงนามไดในกรณีซึ่งมีความจําเปนอันอาจเกิดความ
เสียหายแกบุคคลหรือสวนราชการได  แตถาเปนกรณีปกติให
ระบุวันที่ในวันที่ลงนามคือวันที่ปจจุบัน 

๕.  มอบอาจารยนรินทร  ธรรมารักษวัฒนะ ผูชวยอธิการบดี และ              
ผูชวยศาสตราจารยกฤษฎา บุศรา ผูชวยอธิการบดี ดําเนินการดังนี้ 
๕.๑ จัดทําระบบการสแกนลายมือชื่อใหกับบุคลากรของ

สถาบันฯ  ไวใชสําหรับลงนามในเอกสารนําเสนอ
ผูบั งคับบัญชาผ านทางระบบสารสนเทศ   และ
กําหนดใหเจาของลายมือชื่อเปนผูมี อํานาจลงนาม
เ ท า นั้ น   โ ด ย ให กํ า หนด รหั ส แ ล ะ ให เ จ า ข อ ง            
ลายมือชื่อเปนผูสแกนลายมือชื่อดวยตนเอง   
ทั้งนี้  เมื่อจัดทําโปรแกรมเสร็จเรียบรอยแลว ใหรายงานที่

ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  และดําเนินการชี้แจง
ทําความเขาใจกับผูปฏิบัติตอไปดวย 

. 
๕.๒ ใหประสาน …..... / 
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๕.๒ ใหประสานงานกับอาจารย ดร.ปกรณ  วัฒนจตุรพร  
ผู อํ า น ว ย ก า ร สํ า นั ก บ ริ ก า ร แ ล ะ ค อ มพิ ว เ ต อ ร                     
เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงการจัดเก็บและการปองกัน
ลายมือชื่อ  หรือสวนที่เกี่ยวของอื่นๆ  เพ่ือรองรับการ
ทํางานในระบบดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 

๑.๔   เรื่อง   รายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาการปฏิบตัิราชการของสถาบันฯ  ครั้งที่ ๒ 
                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
  
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ไดมาติดตาม

ความกาวหนาการปฏิบัติราชการของสถาบันฯ ครั้งที่ ๒  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
เมื่อวันอังคารที่  ๑๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  สํานักงานประกันคุณภาพและบริหาร             
องคความรู ขอรายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการของสถาบันฯ นั้น 

รองศาสตราจารย ร.อ. ดร.เสนห  เอกะวิภาต รองอธิการบดี  ไดรายงาน               
ที่ประชุมทราบโดยสรุป  คือ  ระดับคะแนนที่คณะกรรมการประเมินสถาบันฯ = ๓.๓๙๑๖  
ซึ่งต่ํากวาระดับคะแนนที่สถาบันฯ ไดประเมินตนเองไว = ๓.๖๒๙๕  โดยมีตัวชี้วัดที่อยู
ระหวางรอผลการดําเนินการอีก  ๔  ตัวชี้วัด  และหากไดผลคะแนนเทากับปที่ผานมา           
จะเปนผลใหสถาบันฯ ไดระดับคะแนนรวม = ๔.๑๑๑๘  จะต่ํากวาปที่ผานมาซึ่งมีผล
คะแนน = ๔.๒๖ 

สําหรับตัวชี้วัดที่ไดรับผลคะแนนไมเปนไปตามที่สถาบันฯ ประเมินตนเองไว คือ 
ตัวชี้วัดที่ ๔.๔.๑  รอยละของโครงการ / กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา   
เนื่องจากตองมีหลักฐานชัดเจนที่ชี้ชัดใหเห็นวาโครงการหรือกิจกรรมที่

ดําเนินการเปนการอนุรักษหรือพัฒนาโดยตรง 
ตัวชี้วัดที่ ๗  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน   
ระดับคะแนนที่สถาบันกําหนดไว = ๕  คณะกรรมการพิจารณาแลวใหระดับ

คะแนน = ๔   เนื่องจากระดับคะแนน ๕  ตองมีการทํางานวิจัยดานการประกันคุณภาพ 
 

. 
ตัวช้ีวดัที่ ๑๑  …..... / 
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ตัวชี้วัดที่ ๑๑  การลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ   
ระดับคะแนนที่สถาบันกําหนดไว  = ๕  คณะกรรมการพิจารณาแลวใหระดับ

คะแนน = ๔.๕   เนื่องจากตองมีหลักฐานที่แสดงเปนลายลักษณอักษรวาไดมีการประกาศให
ผูรับบริการรับทราบอยางชัดเจนถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ไดลดระยะเวลาลงจากเดิม    

ตัวชี้วัดที่ ๑๓  การกํากับดูแลของสภาสถาบันฯ   
เนื่องจากคณะกรรมการประเมินตองการหลักฐานในการประเมินผูบริหาร

สูงสุด อันประกอบดวยคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผูบริหารโดยสภาสถาบันฯ               
การกําหนดหลักเกณฑในการประเมิน  โดยมีการกําหนดเปนระดับคะแนน   และการปด
บัญชีประจําปของสถาบันฯ ไมอยูในกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว 

ตัวชี้วัดที่ ๑๕  การพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ   
มีการนับจํานวนซ้ําคะแนนจึงลดลง  ในอนาคตจะมีการนําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชจะลดปญหาการนับซ้ําได 
ตัวชี้วัดที่ ๑๙  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดคอมพิวเตอร 
ไดรับคะแนนลดลง  เนื่องจากคาใชจายที่สถาบันประเมินไว = ๘๖๖๖.๓๙ 

บาท  ซึ่งสูงกวาที่คณะกรรมการตรวจพิจารณา =  ๗๐๕๘.๓๘ บาท  เนื่องจากคา FTES 
ไมรวมปริญญาโท  แตในนิยาม FTES ตองรวมปริญญาโทดวย 

 
มติที่ประชุม    รับทราบ   
 

๑.๕   เรื่อง  รายงานการดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผูบรหิารสถาบันฯ  
ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๐  เรื่อง  ตัวช้ีวัดที่ ๑๒  ระดับความสําเร็จของการจัดทํา     
ตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  
กองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  ขอรายงานที่ประชุมคณะกรรมการ

ผูบริหารสถาบันฯ  ทราบวาไดดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ 
ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ตามมติขอ ๒.๒ ใหสงรายละเอียดคาใชจายตางๆ ที่นํามาคํานวณ
ตนทุนตอหนวยผลผลิตแยกตามหนวยงานใหแตละหนวยงานรับทราบเพื่อพิจารณาทบทวน
การบริหารจัดการและกําหนดแผนในการลดตนทุนตอไป เชน คาใชจายบุคลากร ครุภัณฑ 

. 
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งบลงทุน  และอื่นๆ   เรียบรอยแลว   สําหรับการดํา เนินการในขอ  ๒ .๑  และ  ๒ .๓                      
หากดําเนินการแลวเสร็จจะรายงานใหทราบตอไป   
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
๑.๖   เรื่อง   รายงานสรุป KMITL’s  Poll  ปการศึกษา  ๒๕๕๐   

  
สภานักศึกษา  สจล.  ไดจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาภายใน

สถาบัน ( KMITL’s  Poll ) เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรในสถาบันฯ  เพื่อสํารวจความ
ตองการสวัสดิการของนักศึกษาและการบริการนักศึกษาของสถาบันฯ เรื่องที่สํารวจคือ         
โรงอาหาร หองน้ํา หองเรียน หอสมุดกลาง ศูนยกีฬา การคมนาคม การรักษาพยาบาล            
มุมพักผอน มลภาวะ ความปลอดภัย การเรียนการสอน กิจกรรม การแตงกาย อบายมุข            
ทําการสํารวจจากนักศึกษา ๗ คณะ และบุคลากรภายในสถาบันฯ  จํานวน ๑,๑๕๐ ตัวอยาง
เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ  ผลการสรุปแบบสอบถามโดยภาพรวม  คือ              
ดีมาก ( 37.78 % )   ดี ( 39.83 % )  ปานกลาง ( 13.03 % )  ควรปรับปรุง ( 9.36 % ) 

สภานักศึกษา  สจล .  ขอเสนอขอเสนอแนะตอสถาบันฯ  โดยสรุปจาก
แบบสอบถาม  ดังนี้ 

๑. สถาบันฯ ควรเรงปรับปรุงสิ่งที่ควรปรับปรุง  ๕  อันดับแรก  คือ 
๑.๑  ความสะอาดของหองน้ํา ( 30.48 % ) 
๑.๒  มลภาวะทางเสียง  ( 26.55 % ) 
๑.๓  ความปลอดภัยในชีวิต  ( 26.04 % ) 
๑.๔  มลภาวะทางอากาศ  ( 25.22 % ) 
๑.๕  รานเหลา   ( 25.03 % ) 

๒. สถาบันฯ ควรรักษาสิ่งที่อยูในเกณฑที่ดีอยูแลวและพัฒนาใหดียิ่งๆ ขึ้นไป 
 

มติที่ประชุม   ๑.   รับทราบ   
๒.   มอบรองศาสตราจารยอํานวย พานิชกุลพงศ รองอธิการบดี  

กองอาคารสถานที่  สํานักงานอธิการบดี  และหนวยงาน                  
ที่เกี่ยวของดูแลความสะอาดเรียบรอย  และไมใหมีการจําหนาย

. 
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และดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลภายใน
สถาบันฯ 

๓.   มอบรองศาสตราจารยทวี  เทศเจริญ  รองอธิการบดี  สราง
ระเบียบวินัยในเรื่องตางๆ ใหแกนักศึกษา   

๔.   มอบคณะกรรมการสิ่งแวดลอม ดูแลแกไขปญหามลภาวะทาง
เสียง  และมลภาวะทางอากาศ   และมอบรองศาสตราจารย
สมศักดิ์  ธรรมเวชวิถี  ทําหนังสือถึงการทาอากาศยานแหง
ประเทศไทย (ทอท.)  เพื่อติดตามความกาวหนาในการแกไข
ปญหาตอไป 

 
๑.๗   เรื่อง   รายงานผลการประชุมหารือ “ โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตรนํารอง ” 

  
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สงสรุปการประชุมหารือเกี่ยวกับการ

ดําเนินงาน “โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตรนํารอง”  เมื่อวันที่ ๘ 
มกราคม ๒๕๕๑  โดยนายวรากรณ  สามโกเศศ  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
เปนประธาน  สรุปสาระสําคัญดังนี้   

๑. โครงการนี้ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๕๐   โด ย เ ป น ค ว าม ร ว มมื อ กั น ร ะหว า ง คณะกร รมก า รก า ร อ าชี ว ศึ ก ษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สถาบันไทย-
เยอรมัน  บริษัทอมตะ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความพรอม           
ทั้งดานความรูทางวิทยาศาสตรและทักษะปฏิบัติดานเทคโนโลยี  ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ
สรางสรรคนวัตกรรมของประเทศตอไปในอนาคต 

๒. เปาหมายโครงการคือคัดเลือกนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมตนเขาศึกษา
ตอ ๓ ป  โดยไดรับทุนการศึกษาและโรงเรียนจะตั้งอยูในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม- 
อมตะนคร   โดยเนนการเรียนการสอนแบบฝกใหนักเรียนสามารถประยุกตทฤษฎีและ
เทคโนโลยีไปสูการปฏิบัติในรูปของ Project Based Study 

๓. สถาบันอุดมศึกษาจํานวน   ๔   สถาบัน   คือ   สถาบันเทคโนโลยี-              
พระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

. 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  ใหการ
สนับสนุนในการรับนักเรียนที่ เรียนจบหลักสูตร  เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี                    
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ตลอดจนการใหขอเสนอแนะการรับเชิญเปนวิทยากรสอนพิเศษ  
และการใหความรูแกบุคลากรของโรงเรียนดังกลาว   

ในการนี้  สถาบันฯ ไดมอบรองศาสตราจารย ดร.รัตติกร  วรากูลศิริพันธุ           
รองอธิการบดี  เปนผูแทนในการลงนามตามบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการจัดตั้ง
โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร  เมื่อวันจันทรที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ ณ สํานักงาน-
คณะกรรมการการอุดมศึกษา   
 

มติที่ประชุม   รับทราบ  และเห็นควรใหมีการกําหนดเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ
เกี่ยวกับคุณภาพของนักศึกษาที่จะรับเขามาศึกษาตอในสถาบันฯ  

 
๑.๘   เรื่อง   รายงานผลการดําเนินการงานสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  
รองศาสตราจารย ร.อ. ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน  รองอธิการบดี  ขอรายงาน

สรุปผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  เพื่อรายงานความกาวหนาและกิจกรรม         
ที่ดําเนินการแลวเสร็จ   
 

มติที่ประชุม    รับทราบ  และมอบรองศาสตราจารย รอยเอก ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน  
รองอธิการบดี  หารือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ  เรื่องความรวมมือ
ในการจัดทําแผนขอจัดสรรงบประมาณ หรือขอทุนใหกับนักศึกษา
สหกิจศึกษานําเสนอรัฐบาล โดยผานสํานักงานคณะกรรมการ        
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
๑.๙  เรื่อง  สรุปการดําเนินงานจากการประชุมคณะกรรมการพระราชทานปริญญาบัตร  
                 ปการศึกษา ๒๕๔๙ 
 

ฝายเลขานุการ งานพระราชทานปริญญาบัตร สจล. ประจําปการศึกษา 
๒๕๔๙    ขอรายงานสรุปการดําเนินงานจากการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ – ๓ / ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑   

. 

โดยขอเสนอ …..... / 



- ๑๒ - 

โดยขอเสนอสรุปสาระสําคัญในสวนของขอเสนอแนะจากกรมราชองครักษ
ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙  ดังนี้ 

- ขอใหฝกซอมบัณฑิตใหเขารับไดประมาณ ๒๙ – ๓๐ คน ตอ ๑ นาที  
เนื่องจากในวันพิธีจริง  ความเร็วในการเขารับจะเหลือ ประมาณ  ๒๖  คน  
ตอ ๑ นาที 

- เมื่อบัณฑิตที่เขารับเหลือจํานวนประมาณ ๑๐ คน ในแตละคณะใหคณบดี
คณะที่จะเขารับตอไปออกมาเตรียมตัว  โดยใหยืนตอทายคณบดีที่กําลัง
อานและใกลเสร็จ  และอานตอทันทีเมื่อหมดรายชื่อบัณฑิตในคณะ            
นั้นแลว   ไมตองกราบบังคมทูลแนะนําตัว   แตใหอ านชื่อบัณฑิต                  
ใหตอเนื่องไมขาดตอน 

- ใหเตรียมความพรอมของบัณฑิต คณบดี และผูที่จะตองอานรายชื่อบัณฑิต  
โดยใหชวงบายวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  ขอใหผูเกี่ยวของ  และผูที่
จะตองรวมในพิธีเตรียมตัวใหพรอมกอนเวลาเสด็จฯ  เนื่องจากอาจเสด็จฯ  
กอนเวลาที่กําหนดไว 

- วันซอม  ขอใหเขมงวดในทุกเรื่อง  โดยเนนเรื่องเวลา เรื่องการอาน และ
ควรซอมทุกเรื่องทุกแบบ  ทั้งเรื่องความเขมของแสงถายภาพ เชน เรื่องไฟ
ถายภาพ ใหเปดใหเต็มที่เหมือนวันจริง การนําบัณฑิตเขาหองพิธี และเรื่อง
อ่ืนๆ  เพื่อใหทุกอยางเหมือนจริง 

 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ  และใหแจงผูบริหารที่เปนผูอานรายชื่อบัณฑิตฝกซอม
และเตรียมตัวใหพรอม 

 
๑.๑๐   เรื่อง   กําหนดการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบนัฯ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 อธิการบดีขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการ   และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบันฯ   และ
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ   โดยใหถือเปนหลักการในการจัดประชุมดังกลาวภายใน                
วันเดียวกันในวันอังคารแรกของทุกเดือน  ดังนี้ 

. 

คร้ังท่ี …..... / 



- ๑๓ - 
 

ครั้งที่ / พ.ศ. วันที่ประชุม เริ่มเวลา สถานที่ 
๒ / ๒๕๕๑ วันอังคารที่  ๕  กุมภาพันธ 
๓ / ๒๕๕๑ วันจันทรที่  ๓   มีนาคม 
๔ / ๒๕๕๑ วันอังคารที่  ๑  เมษายน 
๕ / ๒๕๕๑ วันอังคารที่  ๖  พฤษภาคม 
๖ / ๒๕๕๑ วันอังคารที่  ๓  มถิุนายน 

๗ / ๒๕๕๑ วันอังคารที่  ๑  กรกฎาคม 
๘ / ๒๕๕๑ วันอังคารที่  ๕  สิงหาคม 
๙ / ๒๕๕๑ วันอังคารที่  ๒  กันยายน 
๑๐ / ๒๕๕๑ วันอังคารที่  ๗  ตุลาคม 
๑๑ / ๒๕๕๑ วันอังคารที่  ๔  พฤศจิกายน 

๑๒ / ๒๕๕๑ วันอังคารที่  ๒  ธันวาคม 

๐๙.๓๐  น. ณ  หองประชุม ๖๐๖ 
ชั้น ๖ อาคารกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร  
(อาค ารสํ านั ก ง าน -
อธิการบดี)  สจล. 

 
 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๑   เมื่อวันจันทรที่  ๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 
 

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม  โดยมีขอแกไข ดังนี้ 
 -   หนา ๑๕  วาระ ๔.๑๐ เรื่อง ขอเสนอพิจารณาการแกไขปญหา

หลักสูตร  กรณีวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาวิทยาศาสตร  – 
คณิตศาสตร  ขอ ๑. โดยใหตัดขอความ (รายวิชาดังกลาวให
คณะผูเปนเจาของรายวิชาเปนผูดําเนินการสอน) 

 

. 

ระเบียบ …..... / 



- ๑๔ - 

ระเบียบวาระที่  ๓    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
 
๓.๑  เรื่อง   ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
 
 สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๑         
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๑  มีมติใหนําหลักสูตรที่นําเสนอไปปรับปรุงรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปใหเปนไปตามที่จะมีการกําหนดรายวิชากลางของวิชาศึกษาทั่วไป                
หมวดวิชาวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร  และสําหรับหลักสูตรนานาชาติใหจัดทําหลักสูตรเปน
ภาษาอังกฤษเพื่อเสนอไปพรอมกับหลักสูตรภาษาไทย  แลวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ พิจารณาตอไป 
 ในการนี้  คณะวิทยาศาสตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ไดดําเนินการตามมติ       
ที่ประชุมดังกลาวเรียบรอยแลว  จึงเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดลอม  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 
๒.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรเกษตร  
 (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๐) 
๓. หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีจุลินทรียการเกษตร  
 (หลักสูตรนานาชาติ / หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) 

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรไดดําเนินการเรียบรอยแลว ปรากฏวาหลักสูตรดังกลาว
มีเนื้อหาและโครงสรางเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการที่กําหนดไว  เห็นสมควร
อนุมัติใหใชหลักสูตรดังกลาวเพื่อการเรียนการสอนได กองบริการการศึกษา สํานักงาน-
อธิการบดี  และบัณฑิตวิทยาลัยไดตรวจสอบเรียบรอยแลว  
 
 

มติที่ประชุม   ๑.  ใหชะลอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดลอม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๐) ไวกอน  เนื่องจากอาจจะมี
ปญหาเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง 
เพื่อประกอบการทํางานของผูสําเร็จการศึกษา  โดยใหคณะ
วิทยาศาสตรดําเนินการ  ดังนี้ 

. 

๑. ใหแกไข …..... / 



- ๑๕ - 

๑.  ใหแกไขป พ.ศ. ๒๕๕๐  เปน ป พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒.  ใหชี้แจงเพิ่มเติมกรณีผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเคมี

สิ่งแวดลอมแลวสามารถประกอบอาชีพในสาขาใดไดบาง 
๓. มอบรองศาสตราจารยศุลี  บรรจงจิตร  ผูอํานวยการสํานัก

สงเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง และ
รองศาสตราจารยศิริวัฒน  โพธิเวชกุล รองอธิการบดี  
หารือกับสภาวิศวกรเกี่ยวกับประกาศอุตสาหกรรมในการ
รับคนเขาทํางานในสาขาเคมี  และสาขาสิ่งแวดลอม          
เพื่อนํามาประกอบการพิจารณา 

๒.  ใหชะลอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี -             
จุลินทรียการเกษตร  (หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๑) ไวกอน  โดยมอบคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประสานกับรองศาสตราจารย  ดร .รวีวรรณ   ชินะตระกูล  
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   ตรวจสอบความถูกตองของ
หลักสูตรทั้งหมด  รวมทั้ง  

-   ความหมายคําวา (หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๑)   (Implementation B.E. 2008) 

-   ขอ 3.2 School of Graduate school   
-   ชื่อสถาบันการศึกษาของอาจารย  รายที่ ๓  University of Bach, UK 
-   ตรวจสอบขอ 14.1.2 
 

ทั้งนี้   เมื่อดําเนินการแกไขทั้ง  ๒ หลักสูตรเรียบรอย
แลวใหนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ 
พิจารณาตอไป 

๓.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ-
ศาสตรเกษตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๐) โดยใหแกไข            
ป พ.ศ. ๒๕๕๐  เปน  ป พ.ศ. ๒๕๕๑ และนําเสนอสภาสถาบันฯ   
เพื่อพิจารณาตอไป 

. 

๓.๒ เร่ือง …..... / 



-  ๑๖ - 

๓.๒  เรื่อง  ระเบียบสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแหงภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ประจําประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)  เรื่อง  การลงทะเบียนขามสถาบนัฯ  

 
สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๑ 

เมื่อวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๑   มีมติ เห็นชอบการดําเนินการตามระเบียบสมาคม
สถาบันการศึกษาขั้นอุดมแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประจําประเทศไทย (สออ.
ประเทศไทย)  เรื่อง  การลงทะเบียนขามสถาบันฯ  และมอบรองศาสตราจารยศิริวัฒน  
โพธิเวชกุล  รองอธิการบดี  หารือสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแหงภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตประจําประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)  เกี่ยวกับหลักเกณฑตาม
ระเบียบ สออ.ประเทศไทย ขอ ๕   โดยเสนอใหมอบหมายผูอํานวยการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลเปนผูรับผิดชอบในเรื่องการศึกษาขามสถาบันแทนรองอธิการบดี  เพื่อลด
ขั้นตอนและมีความคลองตัวในการบริหารจัดการและการดําเนินงานตอไป 

ในการนี้   รองศาสตราจารยศิ ริ วัฒน   โพธิ เวชกุล   รองอธิการบดี                       
ไดดําเนินการตามมติที่ประชุมดังกลาวเรียบรอยแลว  โดยไดสอบถามเลขานุการ                
สออ.ประเทศไทยและคณะ  สรุปไดดังนี้   

ตามขอ ๕  ของระเบียบ สออ.ประเทศไทย เรื่อง การลงทะเบียนเรียนขาม
สถาบัน  ไดกําหนด “ใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมอบหมายใหรองอธิการบดี ๑ คน 
เปนผูรับผิดชอบในเรื่องการศึกษาขามสถาบัน” นั้น  เพื่อรับผิดชอบในนโยบายวิชาการ
ของสถาบันฯ และโดยสวนใหญแลวมักจะมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการเปน
ผูรับผิดชอบ   

สําหรับการลงนามในเอกสารไดแบงออกเปนสองชวงในทางปฏิบัติ คือ 
๑) รายวิชาที่นักศึกษาประสงคจะลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน  ที่ใหคณบดี

และรองอธิการบดีเปนผูลงนามใหความเห็นชอบ  เพื่อเปนการพิจารณาเนื้อหารายวิชาและ
ความรับผิดชอบทางดานวิชาการระดับคณะและสถาบัน ตามลําดับ 

๒)  การรับรองผลการศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาใหสถาบันที่รับเขาศึกษา              
จัดสงผลการศึกษาและระดับคะแนนใหสถาบันตนสังกัดของนักศึกษาโดยตรง                  
ซึ่งอาจลงนามโดยนายทะเบียน  หรือรองอธิการบดีก็ได  พรอมประทับตราสถาบัน                 

. 
มติท่ีประชุม …..... / 



-  ๑๗ - 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ  และมอบผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  

ตรวจสอบว าสถาบันฯ  มีขอบั งคับ  หรือระเบียบ  ที่กํ าหนด              
หลักปฏิบัติกรณีการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันฯ ไวใชบังคับแลว
หรือไม 

 
๓.๓ เรื่อง  การพนสถานภาพการเปนนักศึกษา (กรณีตกใหออก) และการภาคทัณฑนักศึกษา

ของสถาบันฯ  
 
 
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๐ 

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  มีมติ รับทราบขอมูลคะแนนเฉลี่ยในการพนสภาพ            
และการขยายเวลาการติดภาคทัณฑนักศึกษาของมหาวิทยาลัย / สถาบันของรัฐ  ประมาณ 
๑๐ แหงตามที่สํานักทะเบียนและประมวลผลเสนอ  และมอบผูอํานวยการสํานักทะเบียน
และประมวลผล  ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับเกณฑการตัดเกรดของทุกรายวิชา ในชั้นปที่ ๑  
และมอบคณบดีทุกคณะนําสรุปขอมูล  เรื่อง  การพนสถานภาพการเปนนักศึกษา (กรณีตก
ใหออก) และการภาคทัณฑนักศึกษาของมหาวิทยาลัย / สถาบันดังกลาว  รวมทั้งขอมูลใน
กระบวนการเรียนการสอนของคณะ เชน การใหคะแนน การตรวจการบาน การสอนเสริม  
โดยใหนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อหารือและพิจารณารวมกันแลวสรุป
เรื่องที่ตองการปรับปรุงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณาครั้ง
ตอไป                    

ในการนี้  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวในการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
แลว  มีมติ เห็นดวยกับเงื่อนไขการพนสภาพการเปนนักศึกษากรณีตกใหออกและ
ภาคทัณฑของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

 

. 
มติท่ีประชุม …..... / 



-  ๑๘ - 

มติที่ประชุม   มอบคณบดีทุ กคณะนํ า เ รื่ อ งกลับไปพิ จ ารณาในที่ ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะโดยเร็ว  แลวสรุปผลเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณาครั้งตอไป   

 
๓.๔ เรื่อง  ปฏิทินการศึกษา  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 

 
 
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๑             

ไดพิจารณาปฏิทินการศึกษา  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๑  ตามที่สํานักทะเบียนและ
ประมวลผลนําเสนอแลว   มีมติมอบทุกคณะนําเรื่องกลับไปพิจารณากอน  ถามีขอแกไข          
ใหสรุปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณาในครั้งตอไป  แตถาไมมี 
ขอแกไขใหถือวาเห็นชอบตามที่สํานักทะเบียนและประมวลผลนําเสนอ 

 
มติที่ประชุม    เห็นชอบปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑  ตามที่สํานัก

ทะเบียนและประมวลผลนําเสนอ  โดยใหเพิ่มวิทยาลัยนานาชาติ  
และใหปรับปรุงตามที่หนวยงานแจงขอแกไขในกรณีที่ ไมมี
ผลกระทบกับระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน  สําหรับกรณีการ
เขารวมกิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ใหพิจารณาอนุมัติ
ใหหยุดการเรียนการสอนเฉพาะผูที่เกี่ยวของเทานั้น เชน นักกีฬา  
และผูที่เขารวมกิจกรรมเชนเดียวกับปที่ผานมา 

 
ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการประจําคณะโดยเลือกจากคณาจารยประจํา

ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
ดวยคณะกรรมการประจํ าคณะโดยเลือกจากคณาจารยประจํ าของ                   

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดํารงตําแหนงครบวาระ ๒ ปแลว เมื่อวันที่ ๑๘  มกราคม 

. 

๒๕๕๑ …..... / 



-  ๑๙ - 

๒๕๕๑  และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดดําเนินการตามขอบังคับสถาบันฯ วาดวย 
วิธีการคัดเลือกกรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๕๐  เรียบรอยแลว   

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ  ในการประชุมเมื่อวันที่  ๒๘  ธันวาคม  
๒๕๕๐ มีมติเห็นชอบเสนอชื่อนางธนารัตน  ชลิดาพงษ  ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  
พนักงานสถาบัน  เปนผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการประจําคณะโดยการเลือกจาก
คณาจารยประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 
มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบและเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 

 
๔.๒   เรื่อง   ขอความเห็นชอบแตงตั้งรองคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 
 
 ตามคําสั่งสภาสถาบันฯ ที่ ๐๕๕ / ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๕๐                
ไดแตงตั้งรองศาสตราจารยพีระวุฒิ  สุวรรณจันทร  ดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร-
อุตสาหกรรม   ต้ังแต วันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๐  และเพื่อใหการบริหารงานของ                   
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนไปดวยความเรียบรอย   
 
 คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   จึงเสนอขอความเห็นชอบแตงตั้ง               
รองคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  จํานวน  ๔  ราย  ดังนี้ 
 
๑. ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ   อุบลศรี ระดับ ๘ สังกัดภาควิชาครุศาสตรสถาปตยกรรม 
๒. อาจารยอําพล   ทองระอา ระดับ ๗ สังกัดภาควิชาครุศาสตรวิศวกรรม 
๓. ผูชวยศาสตราจารยภัคพงศ  ปวงสุข ระดับ ๖ สังกัดภาควิชาครุศาสตรเกษตร 
๔. อาจารยฉัตรภิรมย  สรุเชษฐ ระดับ ๗ สังกัดภาควิชาครุศาสตรสถาปตยกรรม 
 

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

 
มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบและเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 

. 
๔.๓  เร่ือง …..... / 



 
-  ๒๐ - 

๔.๓   เรื่อง   ขอความเห็นชอบวางขอบังคับสถาบันฯ วาดวย การแสดงเจตนา 
เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานสถาบันหรือลูกจางของสถาบัน 
และการประเมินความรูความสามารถของผูแสดงเจตนา พ.ศ. .......... 
 
 
สถาบันฯ  เห็นสมควรใหมีขอบังคับในการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปน

พนักงานสถาบันหรือลูกจางของสถาบันฯ  ในการนี้  สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ           
ไดดําเนินการรางขอบังคับสถาบัน วาดวย การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงาน
สถาบันหรือลูกจางของสถาบันและการประเมินความรูความสามารถของผูแสดงเจตนา 
พ.ศ. ..........  เรียบรอยแลว     

 
มติที่ประชุม   ๑. ใหความเห็นชอบ  และเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณาตอไป   

โดยมีขอแกไข ดังนี้ 
๑.  ใหเพ่ิมความตามขอ ๕. คือ  ใหกาํหนดสถานที่ในการยื่น

หนังสือแสดงเจตนาปรับเปลี่ยนสถานภาพ 
๒. ใหเพ่ิมขอความในหมวดทั่วไป คือ ใหระบุคุณสมบัติของ

ผูที่จะปรับเปลี่ยนสถานภาพ เชน  ถามีถูกลงโทษทางวินัย 
ตองใหพนการถูกลงโทษทางวินัยกอน 

๓. ใหแกไขขอความในแบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพฯ 
โดยใหแกไข คําวา ในวันที่ ..........  เปน ตั้งแตวันที่ .........  
ในยอหนาที่กําหนดวันในการขอแสดงเจตนาเปลี่ยน
สถานภาพทุกยอหนา 

๔. ใหแกไขและเพิ่มขอความในขอ ๑๔ (๒) ๑๘ (๒) ๒๑ 
(๒)  ดังนี้    
๑. แกไขขอความเดิมจาก   “หนังสือรับรองจาก

ผูบั งคับบัญชาชั้นตน”  เปน  “หนั งสือแสดง
ความเห็นจากผูบังคับบัญชาชั้นตน”   

. 
๒. ใหเพิ่ม …..... / 



-  ๒๑ - 

๒.  ใหเพิ่มขอความคือ “การแสดงเจตนาในการ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพ  ตองยื่นหนังสือแสดงเจตนา
และเอกสารประกอบลวงหนากอนที่ประสงคจะ
เปลี่ยนสถานภาพอยางนอย ๓๐ วัน” 

๒. มอบอาจารยพงศทิพย  อินทรแกว  ประธานสภาคณาจารย    
จัดทําประชาพิจารณบุคลากรภายในสถาบันฯ เกี่ยวกับขอบังคับ
ดังกลาวแลวสรุปรายงานที่ประชุมสภาสถาบันฯ  ในวันศุกรที่ 
๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  เพื่อประกอบการพิจารณาตอไป 

 
๔.๔   เรื่อง   ขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ 

 
 

สถาบันฯ  เสนอขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ  วาดวย สมาชิก
และการใชบริการศูนยกีฬา พ.ศ. ..........  เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติ เชน หลักเกณฑ             
การสมัครสมาชิก อัตราคาใชจาย คาธรรมเนียม และการบริหารจัดการศูนยกีฬา สจล.           
ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีความเหมาะสม   

 
มติที่ประชุม  ใหความเห็นชอบ  และเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป              

โดยมีขอแกไข  คือ  ใหเพิ่มคํานิยามคําวา “สมาชิก”  หมายถึง  
ขาราชการ  พนักงานสถาบัน   คูสมรสและบุตรโดยชอบดวย
กฎหมาย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และ
บุคคลภายนอกที่สมัครเปนสมาชิกศูนยกีฬาของสถาบันฯ 

 
๔.๕   เรื่อง   ขอความเห็นชอบวางประกาศสถาบันฯ 

 
 
สถาบันฯ  เสนอขอความเห็นชอบวางประกาศสถาบันฯ จํานวน ๔ ฉบับ ดังนี้ 
 
๑)  ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑวิธีการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี

และอัตราคาใบสมัคร คาระเบียบการและคาสมัครสอบคัดเลือก 

. 
สืบเนื่องจาก …..... / 
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สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๑          

เมื่อวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๑  ไดพิจารณาตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรเสนอขอจัดเก็บ
คาสมัครสอบสัมภาษณในการรับนักศึกษาระบบสอบตรง  คนละ ๒๐๐.- บาท  โดยไมตอง
หักคาใชจายใดๆ ใหหนวยงานอื่นๆ   ซึ่งที่ประชุมมีมติ  ใหความเห็นชอบ  โดยมอบ
สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบดําเนินการจัดทําประกาศสถาบันฯ  เพื่อใชปฏิบัติในการ
จัดเก็บคาสมัครสอบสัมภาษณในระบบสอบตรง   คนละ  ๒๐๐ . - บาท  โดยไมตอง                     
หักคาใชจายใดๆ  ใหหนวยงานอื่น นั้น  ในการนี้  สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ               
ไดดําเนินการตามมติที่ประชุมดังกลาวเรียบรอยแลว   
 

๒)  ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจายเงินรายไดเปนคาสอนพิเศษ คาตอบแทน
วิทยากรและคาสมนาคุณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ            
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง เ พิ่ ม เ ติ ม ห ลั ก เ ก ณฑ ก า ร เ บิ ก ค า ส อ นพิ เ ศ ษ ต า ม ที่                       

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเสนอ  และแกไขชื่อ “โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร” เปน                  
“คณะอุตสาหกรรมเกษตร”   จึงขอยกเลิกประกาศสถาบันฯ ฉบับเดิม  และยกรางประกาศ
สถาบันฯ ฉบับใหม  เพื่อใหการจายเงินรายไดเปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม 

 
๓)  ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑการสมัครสมาชิก อัตราคาสมัคร

สมาชิก และอัตราคาธรรมเนียมการใชบริการศูนยกีฬา 
 
เพื่อกําหนดอัตราคาใชจายในการใชบริการศูนยกีฬาตามระเบียบสถาบันฯ          

วาดวย สมาชิกและการใชบริการศูนยกีฬา พ.ศ. ........  เปนไปดวยความเรียบรอยและ
เหมาะสม   

 
๔)  ประกาศสถาบันฯ เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

. เพื่อใหการ …..... / 
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เพื่อใหการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาในการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตามระเบียบสถาบันฯ วาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ........  เปนไปดวย
ความเรียบรอยและเหมาะสม   

 
มติที่ประชุม  ๑.  ใหความเห็นชอบประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑวิธีการรับ

นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและอัตราคาใบสมัคร คาระเบียบ
การและคาสมัครสอบคัดเลือก  โดยมีขอแกไข คือ 
๑) แกไขขอ ๗  ใหสํานักทะเบียนและประมวลผลดําเนินการ

ประชาสัมพันธการรับนักศึกษาของสถาบันฯ  โดยให
อธิการบดีลงนามเปนประกาศสถาบันฯ ไปยังโรงเรียน 
หรือสื่ อมวลชนตางๆ  เชน  วิทยุ  อินเตอร เน็ท  หรือ
หนังสือพิมพ เปนตน ตอไป 

๒) ขอ ๑๑ ยอหนาที่ ๓  ใหปรับเปน ขอ ๑๑.๓  และ ขอ ๑.๓ 
เดิม ใหปรับเปน ขอ ๑๑.๔ 

๒.   ใหความเห็นชอบประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑการสมัคร
สมาชิกอัตราคาสมัครสมาชิก และอัตราคาธรรมเนียมการใช
บริการศูนยกีฬา โดยมีขอแกไข คือ 

๑)   เพิ่มขอความในขอ ๒.๒  คือ  “ ขาราชการ  พนักงาน
สถาบัน ลูกจางและคูสมรสและบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย 
นักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกของ
สถาบัน ” 

๒) ใหแกไขขอ ๕. โดยแกไขขอความ “สถาบันฯ จะประกาศ
ใหทราบตอไป” เปน “ ใหเปนไปตามประกาศสถาบันฯ” 

๓. ใหความเห็นชอบประกาศสถาบันฯ เรื่อง อัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาในการศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยมีขอแกไข คือ 

๑)   แกไขขอความในขอ ๓  คาํนิยาม  “ เงินเรียกเก็บประเภท
อ่ืนๆ ”  ดังนี้ 

. 
- คาจัดสง …..... / 
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-   คาจัดสงเอกสารทางการศึกษา แกไขเปน  คาจัดสง
เอกสารทางไปรษณีย   

- คาปรับลงทะเบียนลาชากวากําหนดและคาปรับชําระ
เงินลาชากวากําหนด แกไขเปน คาปรับลงทะเบียน
ลาชากวากําหนด 

๒)   แกไขขอความในขอ ๔.๑.๖  เปน นักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ภาคการศึกษาละ ๑๗,๐๐๐ บาท 

๓) ใหแกไขขอความในขอ ๗.๑.๑ จากเดิมเปน 
 ๗.๑.๑  คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายของคณะวิทยาศาสตร  
         ภาคการศึกษาปกติ   ภาคการศึกษาละ ๖๗,๐๐๐ บาท 
         ภาคฤดูรอน              ภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
๔)   แกไขขอความในขอ ๘.๕  คาปรับลงทะเบียนและชําระ

เงินลาชากวากําหนด  แกไขเปน  คาปรับลงทะเบียน
ลาชา 

๔. ใหนําประกาศสถาบันฯ ที่ปรับปรุงแกไขแลวทั้ง ๓ ฉบับดังกลาว
เสนอสภาสถาบันฯ เพื่อทราบตอไป 

๕. อนุมัติใหคณะเทคโนโลยีการเกษตรเก็บคาสมัครสอบสัมภาษณ
ในการรับนักศึกษาระบบสอบตรง  คนละ ๒๐๐.- บาท  โดยไม
ตองหักคาใชจายใดๆ ใหหนวยงานอื่นๆ   

๖.  ใหถอนประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจายเงินรายไดเปนคาสอน
พิ เ ศ ษ  ค า ต อ บ แ ท น วิ ท ย า ก ร แ ล ะ ค า ส ม น า คุ ณ                        
คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  โดยมอบคณะที่เกี่ยวของและ
สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบนําเรื่องกลับไปทบทวน        
อีกครั้ง แลวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ 
พิจารณาตอไป ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม เชน 

   

. 
๑) ขอ ๓.๑.๑ …..... / 
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๑) ขอ ๓.๑.๑ ใหทบทวนจํานวนอาจารย : นักศึกษา 
๒) ขอ ๓.๑.๒ ใหทบทวนจํานวนวิชาที่เปดสอน 
๓) ขอ ๓.๒.๓  ใหทบทวนการกําหนดฐานมาคํานวณชั่วโมงเบิก 
๔) ตัดขอความที่ไมใชภาระสอนออกทั้งหมด 

 
๔.๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบการกําหนดชื่อปริญญาใหม 
 

 
ดวยภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร  เสนอขอพิจารณา

กําหนดชื่อปริญญาใหม ดังนี้ 
ชื่อปริญญาเดิม 
๑.  ระดับปริญญาตรี สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต อักษรยอ  สถ.บ. 
๒.  ระดับปริญญาโท สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต อักษรยอ  สถ.ม. 
ชื่อปริญญาใหม  
๑.  ระดับปริญญาตรี การออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต อักษรยอ  ออ.บ. 
๒.  ระดับปริญญาโท การออกแบบอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต อักษรยอ  ออ.ม. 
๓.  ระดับปริญญาเอก การออกแบบอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต  อักษรยอ  ออ.ด. 
 
เพื่อใหชื่อปริญญามีความชัดเจนทางวิชาชีพ  ซึ่งเปนประโยชนในการศึกษาตอ  

หรือในการเขาทํางานของนักศึกษา  และสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑแหงประเทศไทย  
รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เชน มจธ. มีความคิดเห็นสอดคลองในการเปลี่ยนชื่อปริญญา
ดังกลาว   ในการนี้  คณะกรรมการประสานงานวิชาการ  ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๑๔  
ธันวาคม  ๒๕๕๐   มีมติเห็นชอบการกําหนดชื่อปริญญาใหมตามที่เสนอแลว  โดยให           
คณะสถาปตยกรรมศาสตรสอบถามความคิดเห็นจากหนวยงานอื่นๆ ทั้งภาคการศึกษา 
ภาคอุตสาหกรรม   เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนในการเสนอกําหนดชื่อปริญญาใหมตอ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตอไป   

 
 

. มติท่ีประชุม …..... / 
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มติที่ประชุม  ๑. มอบรองศาสตราจารย ร.อ. ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน รองอธิการบดี                   
นําเรื่องกลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง  เนื่องจากภาควิชา          
ศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตรเสนอขอกําหนด
ชื่อปริญญาเพิ่ม  ซึ่งไมไดเกี่ยวของกับภาควิชาสถาปตยกรรม 

๒.  มอบคณะสถาปตยกรรมศาสตร เสนอรางหลักสูตรพรอมกับ
การขอกําหนดชื่อปริญญา  และใหชี้แจงเหตุผลในการขอ
กําหนดชื่อปริญญาใหมเพิ่มเติมใหชัดเจนและมีความเหมาะสม 

 
๔.๗   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณาการกําหนดรหัสประจําวิทยาเขตชุมพร 

 
 
วิทยาเขตชุมพร  เสนอขอกําหนดรหัสประจําวิทยาเขตชุมพรเพื่อใชสําหรับ

กําหนดรหัสประจําวิชาในหลักสูตรที่จะขอเปดใหมของวิทยาเขต  ซึ่งยังไมไดกําหนดไวใน
คูมือการนําเสนอหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามที่สถาบันฯ ไดจัดทําขึ้น  ทั้งนี้  เพื่อให
สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป 
ในการนี้  ที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๐  ไดพิจารณาแลวมีมติใหกําหนดรหัสประจําวิทยาเขตชุมพร เปนหมายเลข 
๑๑ (รหัสประจําหนวยงานที่เทียบเทาคณะ มีถึงหมายเลข ๑๐)                            

 
มติที่ประชุม  ใหความเห็นชอบ                 

 
๔.๘   เรือ่ง   ขอเสนอความเห็นชอบแผนอัตรากําลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 
 
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี  เสนอขอความเห็นชอบแผนอัตรากําลัง 

พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔  (สายวิชาการ หรือ สาย ก)  เพ่ือรองรับและเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาตออายุราชการสําหรับผูเกษียณอายุราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - 
๒๕๕๔    

 

. 
มติท่ีประชุม …..... / 
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มติที่ประชุม  ๑.   ใหความเห็นชอบ และนําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณาตอไป  
โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้                
๑) ให พิจารณาปรับสัดสวนการรับนักศึกษาใหมีความ

เหมาะสมกับจํานวนอาจารยที่มีโดยใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน    

๒) พิจารณาผลตอบแทนพิเศษใหกับอาจารยที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก รวมทั้งการจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนให
อาจารยปรับวุฒิการศึกษาใหมากขึ้น   

๓) พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานและ
ปรับลดหลักสูตรที่ไมเปนไปตามความตองการของผูเรียน
หรือผูใชบัณฑิต เพื่อใหมีจํานวนหลักสูตรที่เหมาะสมแก
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   

๔) พิ จ ารณา เพิ่ มสั ดส วนการ เ รี ยนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาใหมากกวาระดับปริญญาตรี 

๕) พิจารณาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหมีความ
ทันสมัย และเปนการลดอัตรากําลังคน โดยการจัดสง
อาจารยไปศึกษาดูงาน  เชน  มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  โดยนําอาจารยที่มี
ความรูความสามารถสูงสอนเปนหลัก และถายทอดทาง
โทรทัศนไปยังหองเรียนอื่นๆ ที่มีอาจารยผูชวยคอยดูแล 

๖) ใหแตละคณะพิจารณาปรับปรุงระบบบริหารจัดการและ
โครงสรางใหมีความกะทัดรัด  ลดความซ้ําซอน และนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช   โดยมีการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหมีความรูความสามารถ
กาวทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม  และปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   ซึ่งจะเปนการลดจํานวนบุคลากรอีกทาง
หนึ่ง  ดวยการปรับเปลี่ยนอัตราผู เกษียณอายุราชการ          

. 
(สายสนับสนนุ) …..... / 
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(สายสนับสนุน) เปนอาจารยเพิ่มมากขึ้น  เพื่อใหมีจํานวน
เพียงพอและมีคุณวุฒิที่เหมาะสมในการบริหารจัดการและ
พัฒนางานดานการศึกษาตอไป 

๗) ควรมีแผนการรับบุคลากรทดแทนอัตราผู เกษียณอายุ
ราชการ โดยมีรายละเอียดวาในแตละภาควิชามีความ
ตองการบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาใด  เพื่อกําหนดแผนการรับบุคลากรให
ตรงกับความตองการตอไป 

๒.  มอบกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี  จัดทําขอมูลเพิ่มเติมเพื่อ
เสนอสภาสถาบันฯ ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
๑)   จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

ในแตละภาควิชาและสาขาวิชา 
๒)   จํานวนบุคลากร 
๓)   จํานวนนักศึกษา 

๓. มอบกองการเจาหนาที่  สํานักงานอธิการบดี  นําแผนอัตรากําลัง
ตามที่นําเสนอใชเปนขอมูลเบื้องตนประกอบการพิจารณาการ
เสนอขอตออายุราชการสําหรับผูเกษียณอายุราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปพลางกอน 

 
๔.๙   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณาการจัดสรรเงินรางวัลเพิ่มพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  
                  ใหกับผูบรหิารระดับตน และขอเสนอพิจารณาหลักเกณฑการจดัสรรเงินรางวัล  

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
สํานักงานประกันคุณภาพและบริหารองคความรู  ขอเสนอพิจารณาการจัดสรร

เงินรางวัลประจําป  ดังนี้ 
๑.   ขอเสนอพิจารณาการจัดสรรเงินรางวัลเพิ่มพิเศษ  (๓๐%) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  ใหกับผูบริหารระดับตน  ตามที่สถาบันฯ ไดรับจัดสรรเพิ่มเติม

. 
จากสํานักงาน …..... / 
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จากสํานักงาน ก.พ.ร.  จํานวนเงิน  ๗๘๕,๔๑๒.๒๒ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นหาพันสี่รอย
สิบสองบาทยี่สิบสองสตางค)  

๒.   ขอเสนอพิจารณาหลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐  สําหรับขาราชการ และลูกจางประจํา   

 
มติที่ประชุม  ๑.   ใหความเห็นชอบการจัดสรรเงินรางวัลเพิ่มพิเศษ  (๓๐%) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  ใหกับผูบริหารระดับตน  
ตามที่นําเสนอ  โดยใหมีขอเพิ่มเติมและปรับปรุง ดังนี้ 
๑) หลักเกณฑการจัดสรรใหเทากัน 
๒) ใหเพิ่มรองศาสตราจารย ดร.รติพร หาเรือนกิจ หัวหนา-

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
๓) ใหเพ่ิมตําแหนงผูชวยคณบดี / ผูชวยผูอํานวยการสํานัก   

 
๒. เห็นชอบใหใชหลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัล ประจําป

งบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๐   สํ าหรั บข า ร าชการ  และ
ลูกจางประจํา เชนเดียวกันกับการจัดเงินรางวัล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ คือ บุคลากร ๖๐%  หนวยงาน ๔๐% 

 
๔.๑๐   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุมวิชาวิทยาศาสตร – 

คณิตศาสตร  (เพิ่มเติม) 
 
 
 ตามที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๗ 
มกราคม ๒๕๕๑  ไดมีมติ เห็นชอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุมวิชาวิทยาศาสตร – 
คณิตศาสตรตามที่คณะไดนําเสนอแลว นั้น 
 ในการนี้  คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตร  ขอเสนอรายวิชาศึกษา
ทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตร – คณิตศาสตรเพิ่มเติม  ดังนี้ 

๑) คณะวิศวกรรมศาสตร  ขอเสนอรายวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มเติม จํานวน ๓ 
รายวิชา คือ 

. 
๑. วิชา …..... / 
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๑. วิชาเคมีทั่วไป 
๒. วิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
๓. วิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

๒) คณะวิทยาศาสตร ขอเสนอรายวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มเติม จํานวน ๓ รายวิชา คือ 
๑. วิชาทฤษฎีการแกปญหาเชิงประดิษฐคิดคนสรางสรรคนวัตกรรม 
๒. วิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร 
๓. วิชาแบบจําลองความเปนไปไดสําหรับธุรกิจ SME 

 
 

มติที่ประชุม  มอบรองศาสตราจารย ร.อ. ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน   รองอธิการบดี  
ตรวจสอบความถูกตอง และจํานวนรายวิชาใหมีความเหมาะสม  
แลวเสนอที่ประชุมสภาสถาบันฯ พิจารณาในวันศุกรที่  ๑๕  
กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ 

 
๔.๑๑   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณาการขอใชพื้นที่ของทางราชการเพื่อประโยชนในการศึกษา    
                      จ.สุพรรณบุร ี
 
 
 นายสมศักย  ภูรีศรีศักดิ์  ผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ไดมีหนังสือแจง
สรุปผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการใหสถาบันการศึกษาใชพ้ืนที่ของสวนราชการ 
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑  ซึ่งที่ประชุมมีมติ จังหวัดสุพรรณบุรี             
มีพ้ืนที่ที่เปนที่ดินของสวนราชการ ที่จะมอบใหสถาบันการศึกษาใชประโยชน ตั้งอยูที่               
หมู ๓, ๔ ตําบลองคพระ  อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  รวมเนื้อที่ประมาณ ๑,๔๐๖ ไร 
ประกอบดวย 

๑. ที่ดินของสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม  ที่ยังไมมีผูใดแจงการ
ครอบครอง  เนื้อที่ประมาณ  ๒๕๖  ไร 

๒. ที่ดินของสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม  ที่มีการครอบครอง 
แตประสงคจะสละสิทธิ์การครอบครอง  เนื้อที่ประมาณ  ๒๐๑  ไร 

. 
๓. พื้นที ่…..... / 
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๓. พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ  รวมกับพื้นที่ที่ราษฎรครอบครองอีกจํานวนหนึ่ง  
ซึ่ ง จั งหวั ดสุพรรณบุ รี จะดํ า เนินการ เ จรจาปญหาร าษฎรให กั บ
สถาบันการศึกษาในภายหลัง  เนื้อที่ประมาณ  ๗๘๖  ไร 

๔. พ้ืนที่ของกรมชลประทานในเขตอางเก็บน้ําลําตะเพิน  ซึ่งน้ําทวมไมถึง  
เนื้อที่ประมาณ  ๑๖๓  ไร 

จังหวัดสุพรรณบุรี   จึงขอเสนอใหสถาบันฯ  ใชขอมูลขางตนประกอบ
ความเห็นในการขอใชพ้ืนที่ดังกลาว   
 
 

มติที่ประชุม  ใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 
 
๔.๑๒  เรื่อง  ขอรายงานการดําเนินการออกเอกสารทางการศึกษาใหนักศกึษาวิทยาเขตชุมพร  

รวมถึงระบบการลงทะเบียน 
 
 รองศาสตราจารยจิรวัฒน   ปานกลาง   ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตชุมพร                  
มีหนังสือขอหารือเกี่ยวกับปญหาและวิธีการแกไขเรื่องการออกเอกสารทางการศึกษา              
ใหนักศึกษาวิทยาเขตชุมพร  รวมถึงระบบการลงทะเบียน  โดยสรุปคือ 

๑. ความลาชาในการออกเอกสารรับรองและใบรายงานผลการศึกษาของ
นักศึกษาวิทยาเขตชุมพร  เนื่องจากตองผานกระบวนการหลายขั้นตอน 

๒. เนื่องจากนักศึกษาวิทยาเขตชุมพรไมไดสังกัดคณะใดๆ ในลาดกระบัง          
และวิทยาเขตชุมพรมีฐานะเทียบเทาคณะ  แตเอกสารทางการศึกษาของ
นักศึกษาวิทยาเขตชุมพรยังคงระบุคณะ  เชน คณะวิศวกรรมศาสตร            
คณะเทคโนโลยีการเกษตร   และถามีการเปลี่ยนแปลงขอเสนอวาผูบริหาร
ควรมีการชี้แจงทําความเขาใจกับนักศึกษา 

๓. ผูรับผิดชอบในการออกเอกสารทางการศึกษาของนักศึกษาวิทยาเขตชุมพร  
ควรเปนหนาที่ของวิทยาเขต หรือสวนกลาง 

๔. ปญหาการออกผลการศึกษาเฉลี่ยผิดพลาด  เนื่องจากระบบทะเบียนของ
วิทยาเขตกับสวนกลางยังไมเชื่อมตอกัน 

 

. 
ในการนี ้…..... / 
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 ในการนี้  อาจารยนรินทร  ธรรมารักษวัฒนะ  ผูชวยอธิการบดี  ขอรายงานการ
ดําเนินงานในการออกเอกสารทางการศึกษาใหนักศึกษาวิทยาเขตชุมพร  รวมถึงระบบการ
ลงทะเบียน ดังนี้ 

๑. ไดดําเนินการปรับปรุงโปรแกรมระบบทะเบียนนักศึกษาของวิทยาเขต
ชุมพร  เหมือนกับระบบทะเบียนที่ลาดกระบัง  เพื่อนําไปติดตั้งใหวิทยา
เขตชุมพรใชงานแลว  โดยขณะนี้อยูระหวางการแปลงขอมูลจากระบบ
เกา มาเขาระบบใหม  คาดวาในเดือนกุมภาพันธจะแลวเสร็จ  ซึ่งจะทําให
วิทยาเขตชุมพรสามารถออกเอกสารทางการศึกษาไดโดยตรง 

๒. สําหรับการเปลี่ยนสังกัดของนักศึกษา ( คณะสังกัดลาดกระบัง  เปน
วิทยาเขตชุมพร ) ในเอกสารทางการศึกษา  ระบบสามารถดําเนินการ
แกไขไดทันที  แตเห็นควรใหนําเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันกอน   และควรชี้แจงทําความเขาใจกับนักศึกษาที่สังกัด
วิทยาเขตชุมพรดวย 

 
 ในการนี้  อธิการบดี  ชี้แจงที่ประชุมทราบเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ๑)  ไดมีการดําเนินการปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาของวิทยาเขตชุมพร
เรียบรอยแลว  และจะดําเนินการติดตั้งที่วิทยาเขตชุมพร  ซึ่งวิทยาเขตชุมพรสามารถบริหาร
จัดการระบบไดเอง  ซึ่งจะแกไขปญหาความลาชาและความผิดพลาดตามที่เสนอได   
 ๒)  เพื่อความรวดเร็วในการออกเอกสารทางการศึกษา  อธิการบดีสามารถ
มอบอํานาจใหรองอธิการบดี หรือผูชวยอธิการบดีที่กํากับดูแลวิทยาเขตชุมพรดําเนินการ
แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลได 
 ๓)  การระบุสังกัดคณะของนักศึกษาวิทยาเขตชุมพร  ใหดําเนินการไปตามเดิม
เชนที่เคยปฏิบัติมากอน   อยางไรก็ตามวิทยาเขตชุมพรจําเปนจะตองเรงรัดการจัดทํา
หลักสูตรของวิทยาเขตชุมพรใหแลวเสร็จโดยเร็ว  หรือใหทันเปดสอนในปการศึกษา 
๒๕๕๑  
  

. 
มติท่ีประชุม …..... / 






