
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๑ 
วันจันทรที่  ๓  มีนาคม  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 
  รักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
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 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
๑๖. รศ.ดร.ระติพร  หาเรือนกจิ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
๑๗. ผศ.กิติพงค   มะโน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 

. 
๑๘. รศ.ดร.อิทธิชัย  …..... / 
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๑๘. รศ.ดร.อิทธชิัย  อรุณศรแีสงไชย ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
๑๙. อ. ดร.ปกรณ   วัฒนจตุรพร ผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร กรรมการ 
๒๐. รศ.ดร.อภินันท  ธนชยานนท ผูอํานวยการสํานักวิจัยรวมดานเทคโนโลย ี- กรรมการ 
      การบันทกึขอมูลและประยุกตใชงาน  
๒๑. 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 
๔. รศ.ศุล ี  บรรจงจิตร ผูอํานวยการสํานักสงเสริม- กรรมการ 

  และบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง 
 
ผูเขารวมประชุม 
 
๑. อ.กษมพงศ   พงษชมพร ผูชวยอธิการบดี 
๒. ผศ.รุงตะวัน   พนากุลชัยวิทย ผูชวยอธิการบดี 
๓. อ.สมประสงค   รุงเรือง ผูชวยอธิการบดี 
๔. อ.พงศทิพย   อินทรแกว ประธานสภาคณาจารย 

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

. 
เร่ิมประชุม …..... / 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 
๑.๑   เรื่อง   การพระราชทานพระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 
สํานักราชเลขาธิการ  มีหนังสือแจงเรื่องการพระราชทานพระราโชวาท              

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา  เนื่องจากในแตละมหาวิทยาลัย                  
มีผูสําเร็จการศึกษาเปนจํานวนมาก  จําเปนตองมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรหลายวัน           
ทั้งเวลาเชา และเวลาบาย   ทําใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาปเดียวกันไดรับพระราชทาน 
พระราโชวาทตางกันไป  นั้น 

บัดนี้   ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหพระราชทานพระราโชวาทเพียง               
ครั้งเดียวในวาระแรกของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ภายหลังอธิการบดีกราบบังคมทูล
รายงานกิจการของมหาวิทยาลัยจบแลว  ตอจากนั้น  จึงพระราชทานปริญญาบัตรตามที่
คณบดีแตละคณะกราบบังคมทูลเบิกจนเสร็จสิ้น  โดยปริญญาบัตรที่บัณฑิตไดรับ
พระราชทานจะมีสําเนาพระราโชวาทอยูดานในปกหนาดวย  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป    

สําหรับการพระราชทานพระราโชวาทใหแก ๓ สถาบัน  (สจล. มจพ. มจธ.)  
ฝายเลขานุการงานพระราชทานปริญญาบัตร สจล.  ไดสอบถามกองการในพระองคแลว 
แจงวาจะไดรับพระราชทานพระราโชวาทเหมือนกันทั้ง  ๓  สถาบัน / มหาวิทยาลัย 

 
ที่ประชุมมีขอเสนอ / ขอคิดเห็น / ขอแนะนําเพิ่มเติม 
 

  รองศาสตราจารย ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน  รองอธิการบดี และรักษาการ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  แจงที่ประชุมทราบวาในการพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป
การศึกษา ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง  ๓  แหง  ยังไดรับพระราชทานพระราโชวาท
แหงละ ๑ องค  โดยมีขอความแตกตางกัน 
 ในการนี้    อธิก ารบดี ได กล าวขอบคุณคณะกรรมการดํ า เนินงาน                         
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙  และคณะผูบริหารทุกทาน                    
ที่ไดรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานจนกระทั่งสําเร็จลุลวงไปดวยดีและมีความเรียบรอย              
ทุกประการ   โดยสํานักพระราชวังไดกลาวชมเชยการปฏิบัติงานในครั้งนี้   และไดแจง               

. 

ที่ประชุมทราบวา  …..... / 
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ที่ประชุมทราบวาตามที่ สภาสถาบันฯ ไดมีมติอนุมัติผูสมควรไดรับพระราชทานปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙  จํานวน ๔ ราย  ตามรายชื่อดังนี้ 

๑. นายยาสุโอะ  มากิโนะ  ( Mr. Yasuo Makino )  
๒. นายมีชัย  ฤชพัุนธุ  
๓. ศาสตราจารย ดร. ไพรชั  ธัชยพงษ  
๔. รองศาสตราจารย วิวัฒน  เตมียพันธ  

 สถาบันฯ  เห็นควรจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีเพื่อเปนเกียรติแกบุคคล
ดังกลาว สําหรับนายยาสุโอะ มากิโนะ (Mr. Yasuo Makino)  สถาบันฯ ไดจัดสง                     
ปริญญาบัตรและชุดครุยใหเรียบรอยแลว  โดยในเบื้องตนไดกําหนดจัดงานในวันพุธที่  ๑๙  
มีนาคม  ๒๕๕๑  จึงขอเรียนเชิญคณะผูบริหารสถาบันฯ  รวมงาน  สําหรับรายละเอียด 
จะแจงใหทราบตอไป 
 

มติที่ประชุม    ๑.   รับทราบ   
 ๒. มอบรองศาสตราจารย ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน  รองอธิการบดี / 

รักษาการคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ   ประสานกับนายก -                
สภาสถาบันฯ  ทานมีชัย  ฤชุพันธุ  ศาสตราจารย ดร.ไพรัช  
ธัชยพงษ  และรองศาสตราจารยวิวัฒน  เตมียพันธ  เรื่องกําหนด
วันจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีอีกครั้ง  รวมทั้งพิจารณาจัดหา
สถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการจัดงานดังกลาว 

 
๑.๒   เรื่อง   ผลการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย 
                    งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรการสงเสริมการเพิ่ม 
                    ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือแจงเรื่องผลการดําเนินการ

ตามมาตรการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ และมาตรการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑  ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ รับทราบผลการ
ดําเนินการและเห็นชอบมาตรการตามที่เสนอ  มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ นั้น 

. 

ในการนี้  เพื่อให  …..... / 
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ในการนี้  เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามมาตรการเรงรัดติดตามการ              
ใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ตามที่คณะรัฐมนตรี            
ไดมีมติเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐  โดยไดมีการกําหนดเปาหมาย                 
การเบิกจายงบประมาณในภาพรวม รอยละ ๙๔  ของวงเงินงบประมาณรายจาย  และให
เบิกจายงบลงทุนไมนอยกวารอยละ ๗๔ ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุน  โดยให            
เรงจัดซื้อจัดจางและกอหนี้ ผูกพันใหไดรอยละ ๗๐ ของวงเงินงบประมาณที่ไดรับ               
จึงเห็นควรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจพิจารณาดําเนินการ  (ตามบันทึกขอความที่             
นร ๐๗๐๑/๔๑๐๔   ลว. ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ โดยเฉพาะขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๒)  ดังนี้ 

ขอ  ๓ .  การเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑   

๓.๑ ใหใชแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณแลวเปนเปาหมายหลักในการเรงรัดการ
ดําเนินงานเพื่อใหการเบิกจายบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๑๘ กันยายน  ๒๕๕๐ 

๓.๒ ใหเรงรัดดําเนินการในโครงการหรือรายการที่ไดทําสัญญา
หรือกอหนี้ผูกพันไวแลว  หากไมสามารถดําเนินการไดใหรายงานความจําเปนตอหัวหนา
สวนราชการ  ทั้งนี้  ใหสวนราชการกําหนดแนวทางหรือวิธีปฏิบัติในการขออนุมัติเบิกจาย
ใหมีความถูกตอง กระชับ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการตรวจสอบที่ซ้ําซอน และไมจําเปน 

๓.๓ ใหพิจารณาทบทวนปรับแผนการปฏิบัติงานและปรับแผนการ
ใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ในกรณีที่เห็นวาไมสามารถ
ทําสัญญาหรือกอหนี้ผูกพันโครงการหรือรายการใดไดทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑  
เพื่อนํางบประมาณที่ไดจากการปรับแผนฯ ไปดําเนินการ  ดังนี้ 

๑) ดําเนินการตามสัญญา กฎระเบียบตางๆ เชน ชําระหนี้ 
คาสาธารณูปโภค ชดเชยคาสิ่งกอสรางตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได   

๒) ดําเนินการโครงการหรือรายการที่ดําเนินการไดเร็วกวา
แผนที่กําหนดแตงบประมาณไมเพียงพอ 

. 

๓)  ดําเนนิการ  …..... / 
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๓) ดําเนินการโครงการหรือรายการที่มีความจําเปนเรงดวน
และตองใชจายงบประมาณเกินกวาที่ไดรับการจัดสรร  
เชน  ราคากลาง  หรือผลการประกวดราคาสูงกวา
งบประมาณที่ไดรับ เปนตน 

๓.๔ กรณี ง านดํ า เ นิ นก า ร เ อ ง ให จั ดซื้ อ วั สดุ แ ละอุ ปกรณ
ประกอบการกอสรางใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานที่กําหนดไว 

๓.๕ สําหรับงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
ใหกอหนี้ผูกพันภายในวันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๑ 

๓.๖ ใหสํานักงบประมาณนําผลการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  และเงินกันไวเบิกเหลื่อมปของสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจไปประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒  ใหกับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจดวย 
 

มติที่ประชุม    ๑.   รับทราบ และมอบทุกหนวยงานปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว    
๒.   มอบรองศาสตราจารยพรชัย  บุญชัยวัฒนา  รองอธิการบดี  

กํากับดูแลและเรงรัดติดตามการดําเนินงานของวิทยาเขตชุมพร
ใหเปนไปตามมาตรการเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
๑.๓   เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏบิัติการสราง

ราชการใสสะอาด  ประจาํป ๒๕๕๐  และแจงประกาศสถาบันฯ เรื่อง แผนปฏิบัติ
ราชการ  ประจําป ๒๕๕๑  ของศูนยประสานราชการใสสะอาด 

 
ศูนยประสานราชการใสสะอาด  ขอรายงานการดําเนินงานเพื่อที่ประชุม

คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ รับทราบ  ดังนี้ 
๑. จัดสงรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  เรื่อง แผนปฏิบัติ

การสรางราชการใสสะอาด ประจําป ๒๕๕๐ ใหสํานักงาน ก.พ.  เพื่อจัดทํารายงานเสนอ
คณะรัฐมนตรีแลว 

. 

๒. คณะกรรมการ  …..... / 
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๒. คณะกรรมการกํากับและตรวจสอบราชการใสสะอาด  ในการประชุม
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๑  เมื่อวันจันทรที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑  ไดมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติ
ราชการ  ประจําป ๒๕๕๑  ของศูนยประสานราชการใสสะอาด สจล. แลว 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ    
 
๑.๔ เรื่อง รายงานสรุปผลการเขารวมรับฟงการประชาสัมพันธโครงการเครือขาย

เชิงกลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําป ๒๕๕๑ 

 
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี  ขอรายงานสรุปผลการเขารวมรับฟง                

การประชาสัมพันธโครงการเครือขายเชิงกลยุทธ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย                      
ในสถาบันอุ ดมศึ กษา  ประจํ าป  ๒๕๕๑   ในวันที่   ๑๓   กุ มภา พันธ  ๒๕๕๑                         
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)                 
สรุปความสําคัญ ดังนี้ 

โคร งก า ร เ ค รื อ ข า ย เ ชิ ง กลยุ ทธ เ พื่ อ ก า รผลิ ต และพัฒนาอ าจ า ร ย                         
ในสถาบันอุดมศึกษา  เปนโครงการที่บูรณาการกิจกรรมการจัดสรรทุนตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการผลิตอาจารย  (เนนวุฒิปริญญาเอก)  การพัฒนาอาจารยใหเปนนักวิจัย (เนนการเปน
นักวิจัยที่สรางองคความรูใหมและนักวิจัยที่ประยุกตองคความรูไปใชประโยชนใหเกิด
ผลผลิตทางสังคมและเศรษฐกิจ)  และการสรางเครือขายความรวมมือกับผูเชี่ยวชาญ
ตางประเทศ  รวมถึงการสรางสมรรถนะดานวิชาชีพ และการบริหารจัดการทางวิชาการ 

สําหรับในปงบประมาณ ๒๕๕๑  สกอ.  ไดดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
ดังกลาว  โดยแบงออกเปน  ๓  กิจกรรม  ดังนี้ 

๑.  การผลิตอาจารยระดับปริญญาเอก  -  จัดสรรทุน   จํานวน  ๖๘๐  ทุน 
๒.  การพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายวิชาการใหเปนนักวิจัย  -  จัดสรรทุน  

จํานวน  ๓๓๕  ทุน 
๓.  การสรางสมรรถนะดานวิชาชีพ  การบริหารจัดการทางวิชาการ และการ

สรางความเขมแข็งของเครือขาย  –  จัดสรรทุน  จํานวน  ๑๔๕  ทุน 
 

. 

การสมัครขอรับทุน  …..... / 
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การสมัครขอรับทุนโครงการเครือขายเชิงกลยุทธ 
สกอ. จะเปดรับสมัครทางเว็บไซต  www.research.mua.go.th  โดยจะเปด

ออนไลนใหสมัครประมาณตนเดือนมีนาคม ๒๕๕๑  ระยะเวลารับสมัครประมาณ                         
๒  เดือน  ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่สํานักสงเสริมและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทรศัพท ๐๒-๖๑๐-๕๓๒๗,  
๐๒-๖๑๐-๕๓๒๙ โทรสาร ๐๒-๓๕๔-๕๕๔๑ หรือดูรายละเอียดในเว็บไซตดังกลาว
ขางตน 
 

มติที่ประชุม    ๑.   รับทราบ    
 ๒.  มอบผู บริหารทุกหนวยงานและสํ านักบริหารการวิ จั ย

ประชาสัมพันธโครงการดังกลาวใหถึงบุคคลกลุมเปาหมาย 
และหาแนวทางในการผลักดันใหบุคลากรมีความสนใจและ
เห็นประโยชนในการเขารวมโครงการดังกลาวตอไป 

 
๑.๕   เรื่อง   รายงานสรุปการประชุมสัมมนาสวนราชการเพื่อชี้แจงรายละเอียด 

และแนวทางการดําเนินการทุนตามความตองการเรงดวนของสวนราชการ
เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ 
 
กองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  ขอรายงานสรุปการประชุมสัมมนาสวน

ราชการเพื่อชี้แจงรายละเอียด  และแนวทางการดําเนินการทุนตามความตองการเรงดวน
ของสวนราชการเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ  และติดตามการใชประโยชนนักเรียนทุน
รัฐบาลของสวนราชการ  เมื่อวันศุกรที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๑  ณ  โรงแรมเดอะ ทวิน 
ทาวเวอร  กรุงเทพฯ  โดยสํานักงาน ก.พ.  สรุปสาระสําคัญคือ 

๑.  การจัดสรรทุนนวัตกรรมภาครัฐ  เปนการจัดสรรทุนใหแกผูที่กําลังศึกษา
ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาในตางประเทศที่ ก.พ. รับรอง                 
โดยจะตองสําเร็จการศึกษาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๑  มีผลการศึกษาและความประพฤติ
ดีอยางสม่ําเสมอและมีโครงการนวัตกรรมมานําเสนอพิจารณา   เพื่อมาปฏิบัติงานตาม
ความตองการของกระทรวง ทบวง กรม  ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการพิจารณาของ
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก  

. 
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วัตถุประสงคเพื่อใหสวนราชการมีโอกาสสรรหาบุคลากรคุณภาพสูง            
ไดเหมาะสม รวดเร็ว  มีการนําองคความรู หรือเครื่องมือใหมมาปรับใชอยางเหมาะสมกับ
สวนราชการ  สงเสริมวัฒนธรรมองคกรในการบริหารการเปลี่ยนแปลง และพัฒนา Idea 
Portfolio ภาครัฐ 

๒.  สําหรับสถาบันการศึกษาที่เปนสวนราชการมีทุนตามโครงการนวัตกรรม
ดานวิทยาศาสตร ในระดับปริญญาเอก จํานวน  ๒  ทุน 

๓.  สวนราชการหรือสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นวาจะให
เปนหนวยงานที่ผูรับทุนจะไปปฏิบัติงานชดใชทุน   จะเปนผูประเมินขอมูลผูสมัครและ
โครงการนวัตกรรมที่สํานักงาน ก.พ. สงให แลวสงความเห็นใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ  
ตามแผนการดําเนินงานไดกําหนดระยะเวลาการพิจารณาไวระหวางเดือนกุมภาพันธ – 
เมษายน ๒๕๕๑ 

๔.  สวนราชการที่ไดรับจัดสรรนักเรียนทุน  ตองปฏิบัติดังนี้ 
๑) ตองมีอัตรารองรับการบรรจุผูรับทุนเขาปฏิบัติงาน 
๒) จะตองทําแผนการบริหาร / โครงการนวัตกรรมของผูรับทุน  

พรอมทั้งรายงานแผนการดําเนินการ และผลการปฏิบัติงานของ
ผูรับทุนใหสํานักงาน ก.พ. ทราบทุก  ๖  เดือน 

ในการนี้  กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ไดแจงหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของแลว และอธิการบดีไดมอบกองการเจาหนาที่ สํานักงาน
อธิการบดี  เปนผูรับผิดชอบหลักและใหรายงานการดําเนินงานตอรองอธิการบดีที่กํากับดูแล
เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป     
 

มติที่ประชุม    รับทราบ    
 
๑.๖   เรื่อง  ขอเชิญรวมเปนเจาภาพบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเจาประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ 

 
สํานักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  ไดมี

หนังสือขอเชิญสถาบันสมาชิกรวมเปนเจาภาพบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเจาประคุณ
สมเด็จพระพุทธชินวงศ  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย และอดีต

. 
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คณะกรรมการที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  ซึ่งไดถึงแกมรณภาพ 
สาเหตุจากการติดเชื้อในกระแสเลือด  เมื่อวันที่  ๓  มกราคม  ๒๕๕๑   

ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทอมก) มีความประสงค
จะเปนเจาภาพบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม  ในวันศุกรที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๑                  
เวลา  ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.  ณ  วัดมกุฏกษัตริยาราม  ศาลา ๑๓  กรุงเทพมหานคร 

จึงขอเรียนเชิญคณะผูบริหารสถาบันฯ  รวมพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม 
ตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ    
 

๑.๗   เรื่อง  ขอเชิญรวมงานแสดงความยินดีแดศาสตราจารยเดชา  วราชุน  ศิลปนแหงชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 
 ตามที่ศาสตราจารยเดชา  วราชุน  สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร  ไดรับ
พระราชทานรางวัลศิลปนแหงชาติ  พุทธศักราช ๒๕๕๐  สาขาทัศนศิลป (ดานภาพพิมพ 
และสื่อผสม)  ในฐานะที่เปนผูมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญสูง  และเปน                  
ผูสรางสรรคและพัฒนาศิลปะแขนงภาพพิมพและสื่อผสม  จนมีผลงานดีเดนเปนที่ยอมรับ
ของวงการศิลปะและสรางชื่อเสียงใหแกสถาบันฯ  นั้น  
 สถาบันฯ ไดกําหนดจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแดศาสตราจารยเดชา วราชุน  
เนื่องในโอกาสดังกลาว   ในวันศุกรที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑  เวลา  ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.                  
ณ  หอประชุมใหญสถาบันฯ 
 จึงขอเรียนเชิญคณะผูบริหารสถาบันฯ และบุคลากรของสถาบันฯ รวมแสดง
ความยินดีแกศาสตราจารยเดชา  วราชุน  ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว   

 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๑   เมื่อวันอังคารที่  ๕  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 
. 

มติท่ีประชุม  …..... / 



-  ๑๑  - 

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม  โดยมีขอแกไข ดังนี้ 
- หนา ๗  วาระ ๑.๔ ยอหนา ๒ บรรทัดแรก  แกไขขอความ                       

“รองศาสตราจารย  ร .อ .  ดร . เสนห   เอกะวิภาต”  เปน                      
“รองศาสตราจารย ดร.เสนห  เอกะวิภาต”  

- หนา ๑๗   วาระ ๓ .๓   ยอหนา ๒  บรรทัดสุดทายใหเติม
ขอความ “และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร” 

- หนา ๒๖  มติที่ประชุม  ขอ ๑)  บรรทัดสุดทายแกไขขอความ                   
“ซึ่งไมไดเกี่ยวของกับภาควิชาสถาปตยกรรม”  เปน “ซึ่งไมได
เกี่ยวของกับปริญญาสถาปตยกรรม” 

 
ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
   
๓.๑   เรื่อง การพนสถานภาพการเปนนักศึกษา (กรณีตกใหออก) และการภาคทัณฑ

นักศึกษาของสถาบันฯ  
 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๐ 
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑             
มีมติมอบทุกคณะนําขอมูลคะแนนเฉลี่ยในการพนสภาพ และการขยายเวลาการติด
ภาคทัณฑนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  /  สถาบันของรัฐ  ประมาณ  ๑๐  แหงตามที่                    
สํานักทะเบียนและประมวลผลรวบรวมเสนอ กลับไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะโดยเร็ว  แลวสรุปผลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณา
ครั้งตอไป 

ในการนี้   ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                    
ครั้งที่  ๑๑  /  ๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐   มีมติ  เห็นดวยกับเงื่อนไข                     
การพนสภาพการเปนนักศึกษากรณีตกใหออกและภาคทัณฑของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และคณะเทคโนโลยีการเกษตรไดแจงผลการพิจารณา
แลวเห็นสมควรใหใชเกณฑปจจุบันที่สถาบันใชอยู 

 

. 
มติท่ีประชุม  …..... / 



-  ๑๒  - 

มติที่ประชุม   มอบทุกคณะที่ยังไมไดสงผลการพิจารณานําขอมูลคะแนนเฉลี่ย            
ในการพนสภาพ และการขยายเวลาการติดภาคทัณฑนักศึกษา               
ของมหาวิทยาลัย  / สถาบันของรัฐ  ประมาณ  ๑๐  แหง  ตามที่                  
สํานักทะเบียนและประมวลผลรวบรวมเสนอ  พิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมก า รประจํ า คณะ  แล วสรุ ปผล เสนอที่ ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๑ 

 
๓.๒  เรื่อง  การพิจารณาขอใชพื้นที่ของทางราชการเพื่อประโยชนในการศกึษา จังหวัดสุพรรณบุร ี

 
 อธิการบดีแจงที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ทราบตามที่ประชุม
สภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  ไดพิจารณาเรื่อง
จังหวัดสุพรรณบุรี  ไดมีหนังสือแจงวามีพ้ืนที่ที่เปนที่ดินของสวนราชการที่จะมอบให
สถาบันการศึกษาใชประโยชน ตั้งอยูที่หมู ๓, ๔ ตําบลองคพระ อําเภอดานชาง รวมเนื้อที่
ประมาณ ๑,๐๔๖ ไรแลว  นั้น 
 ที่ประชุมมีมติใหสถาบันฯ ทําการศึกษาและสํารวจพื้นที่ทั้งหมดที่จังหวัด
สุพรรณบุรีจะมอบให  โดยคํานึงถึงผลดีและผลเสียที่สถาบันฯ จะไดรับ  แลวนําเสนอ              
สภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป   

 
มติที่ประชุม    มอบคณบดี คณะ เทคโนโลยี ก า ร เ กษตร  และคณบดี คณะ

วิศวกรรมศาสตร  ประสานผูบริหารและหนวยงานที่ เกี่ยวของ                 
เพื่อเดินทางไปสํารวจและศึกษาพื้นที่ของสวนราชการที่จังหวัด
สุพรรณบุรีจะมอบใหสถาบันการศึกษาใชประโยชน อีกครั้ ง                   
หาก เห็นว าที่ ดิ นดั งกล า วมีประโยชน ในการจั ดก ารศึ กษา                       
ใหสรุปเสนอที่ประชุมสภาสถาบันฯ  ประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๕๑ 
และให เรียนเชิญนายสมศักย   ภูรีศรีศักดิ์   ผูวาราชการจังหวัด
สุพรรณบุ รี ชี้ แจง เพิ่ ม เติมในที่ ประชุมสภาสถาบันฯ  ทราบ                       
เพื่อประกอบการพิจารณาตอไปดวย 

 
 
 

. 
๓.๓ เร่ือง การขออนุมัติ  …..... / 



-  ๑๓  - 

๓.๓  เรื่อง  การขออนุมตัิแตงต้ังรองคณบดี ผูอํานวยการสํานัก และหัวหนาภาควิชา 
 

 อธิการบดีแจงที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ทราบตามที่ประชุม
สภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  ไดพิจารณาการขอ
อนุมัติแตงตั้งรองคณบดี ผูอํานวยการสํานัก และหัวหนาภาควิชาแลว   
 ที่ประชุมมีมติใหแตละหนวยงานสอบถามบุคคลตามที่เสนอใหดํารงตําแหนง
รองคณบดี ผูอํานวยการสํานัก และหัวหนาภาควิชา วาพรอมที่จะเปลี่ยนสถานภาพจาก
ขาราชการมาเปนพนักงานของสถาบันฯ หรือไม  เมื่อ พ.ร.บ. สถาบันฯ เปลี่ยนเปน
สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ  และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  
 ถาหากทานใดพรอมที่จะเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการมาเปนพนักงานของ
สถาบันฯ ใหแตงตั้งเปนรองคณบดี รองผูอํานวยการสํานัก หรือหัวหนาภาควิชา 

แตถาหากทานใดยังไมประสงคจะเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการมาเปน
พนักงานของสถาบันฯ ใหสถาบันฯ แตงตั้งใหเปนรักษาการรองคณบดี  รักษาการ-                
รองผูอํานวยการสํานัก หรือรักษาการหัวหนาภาควิชา 

จึงขอใหคณะ / สํานักที่เสนอขอแตงตั้งรองคณบดี รองผูอํานวยการสํานัก 
หัวหนาภาควิชา  ไดสอบถามผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงดังกลาวตามที่                 
สภาสถาบันฯ  ไดมีมติขางตนแลวแจงสถาบันฯ เพื่อดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้ง 

สําหรับการแตงตั้งหัวหนาภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร  ใหพิจารณาแตงตั้ง
จากผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับสถาบันฯ วาดวย การสรรหาหัวหนาภาควิชา               
พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหเปนไปตามเกณฑของสภาวิศวกร  เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถ           
ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง  เพ่ือนําไปใชประกอบอาชีพไดตอไป 

 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
๔.๑   เรื่อง   ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
 

. 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  …..... / 



-  ๑๔  - 

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะวิทยาศาสตร              
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร                     
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร  จํานวน  ๒๔  หลักสูตร  ดังนี้ 
 
- หลักสูตรที่ สกอ. พิจารณาแลวสงคืนใหสถาบันฯ ปรับปรุงแกไข   
  
 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม    จํานวน  ๕  หลักสตูร 
 

๑. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ตอเนื่อง)  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) 
๒. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ตอเนื่อง)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) 
๓. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) 
๔. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) 
๕. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตรเกษตร 
 (หลักสูตร ๕ ป) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 ตามที่ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่  ๙ / ๒๕๕๐  เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐  
ไดใหความเห็นชอบหลักสูตรดังกลาว  และสถาบันฯ ไดจัดสงหลักสูตรใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาแลวพบวา  มีการจัดการศึกษาในหมวดศึกษา
ทั่วไป  โดยเฉพาะในกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไวไมสอดคลองตามปรัชญาการจัด
การศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ซึ่งไดระบุไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ของกระทรวงศึกษาธิการ ขอ ๘.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระบุวา “วิชาที่มุง
พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ
ตนเอง ผูอ่ืนและสังคม เปนผูใฝรู  สามารถคิดอยางมีเหตุผล  สามารถใชภาษาในการ
ติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง
ของไทยและประชาคมนานาชาติ  สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยู
ในสังคมไดเปนอยางดี  ทั้งนี้  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนก

. 

เปนรายวิชา  …..... / 



-  ๑๕  - 

เปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระ
ของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตรใน
สัดสวนที่เหมาะสม  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป...” 

ในการนี้  กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี  แจงวาหลักสูตรดังกลาว
ทั้ง  ๕  หลักสูตร  ไดแกไขเรียบรอยแลว  โดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรับปรุง
แกไขระดับปริญญาตรี  ในที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๑  
เมื่อวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  เห็นชอบใหปรับปรุงแกไขหลักสูตรเฉพาะวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
- หลักสูตรที่คณะเสนอขอความเห็นชอบปรับปรุง กรณีไมกระทบกระเทือนโครงสราง 

จํานวน  ๑๑  หลักสูตร    
 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  จํานวน  ๑๐  หลักสตูร 
 

๖. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม 
 (หลักสูตรปรับปรุงแกไข ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐) 

เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 
๑. ขอแกไขรหัสวิชาเนื่องจากมีการพิมพผิดพลาด ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๒. รหัสวิชามีความซ้ําซอนกัน ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพครู 

๗. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 
 (หลักสูตรปรับปรุงแกไข ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐) 

เหตุผลในการปรับปรุงแกไข  เนื่องจากรหัสวิชามีความซ้ําซอนกัน  ในหมวดวิชา
เฉพาะกลุมวิชาชีพครู 

๘. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
 (หลักสูตรปรับปรุงแกไข ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐) 

เหตุผลในการปรับปรุงแกไข  เนื่องจากรหัสวิชามีความซ้ําซอนกัน  ในหมวดวิชา
เฉพาะกลุมวิชาชีพครู 

๙. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลย-ี 
 การเกษตร – การผลิตพืช  (หลักสูตรปรับปรุงแกไข ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐) 

. 

เหตุผลในการปรับปรุง  …..... / 



-  ๑๖  - 

เหตุผลในการปรับปรุงแกไข   คือ  ขอแกไขรหัสวิชาเนื่องจาก 
๑. มีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตร

และคณะคณิตศาสตร 
๒. รหัสวิชามีความซ้ําซอนกัน ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพครู 

๑๐. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลย-ี 
 การเกษตร – การผลิตสัตว  (หลักสูตรปรับปรุงแกไข ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐) 

เหตุผลในการปรับปรุงแกไข   คือ  ขอแกไขรหัสวิชาเนื่องจาก 
๑. มีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตร

และคณะคณิตศาสตร 
๒. รหัสวิชามีความซ้ําซอนกัน ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพครู 
๓. ขอแกไขแผนการศึกษา  โดยระบุวิชาในแผนการศึกษาใหชัดเจน 

๑๑. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ตอเนื่อง)  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 (หลักสูตรปรับปรุงแกไข ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐) 

๑. มีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ
คณะคณิตศาสตร 

๒. รหัสวิชามีความซ้ําซอนกัน ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพครู 
๓. ขอแกไขแผนการศึกษา  เนื่องจากมีการพิมพผิดพลาด 

๑๒. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
 (หลักสูตร ๕ ป) (หลกัสูตรปรับปรุงแกไข ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐) 

เหตุผลในการปรับปรุงแกไข  เนื่องจากรหัสวิชามีความซ้ําซอนกัน  ในหมวดวิชา
เฉพาะกลุมวิชาชีพครู 

๑๓. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาครุศาสตรวิศวกรรม 
 (หลักสูตร ๕ ป) (หลกัสูตรปรับปรุงแกไข ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙) 
๑๔. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตรสภาพแวดลอมภายใน 

(หลักสูตร ๕ ป)  (หลักสูตรปรับปรุงแกไข ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙) 
๑๕. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตรการออกแบบ 
 (หลักสูตร ๕ ป)  (หลักสตูรปรับปรุงแกไข ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙) 

. 
เหตุผลในการปรับปรุง  …..... / 



-  ๑๗  - 

เหตุผลในการปรับปรุงแกไขของหลักสูตรลําดับที่ ๑๓ – ๑๕ คือ ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา
และคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุมวิชาชีพครู  เพื่อใหสอดคลองและ
ครอบคลุมทั้งสาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภากําหนด 
จํานวน ๗ รายวิชา 

ทั้งนี้  ขอความเห็นชอบใหเริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา ๒๕๔๙  
กองบริการการศึกษาชี้แจงวาเนื่องจากหลักสูตรเดิมเปนหลักสูตรที่ดําเนินการเปดรับ
นักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๔๙  ดังนั้น  เพื่อใหหลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้สอดคลอง
กับหลักสูตรฉบับเดิมจึงใหเริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา ๒๕๔๙ ดวยเชนกัน 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน  ๑  หลักสูตร 

 
๑๖. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม 
 (หลักสูตรปรับปรุงแกไข ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙) 
 เหตุผลในการปรับปรุงแกไข  คือ  ขอเพิ่มวิชาเลือก จํานวน ๒ รายวิชา  ในหมวดวิชา

เฉพาะ  กลุมวิชาเลือก  เพื่อใหวิชาเลือกเฉพาะสาขามีความทันสมัย  และเปนไปตาม
ขอกําหนดของสภาวิศวกร 

  ทั้งนี้  ขอความเห็นชอบใหเริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา ๒๕๔๕  
ตั้งแตภาคเรียนที่ ๑  ปการศึกษา  ๒๕๔๕  เปนตนไป  กองบริการการศึกษาชี้แจงวา
เนื่องจากหลักสูตรเดิมเปนหลักสูตรที่ดําเนินการปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙  ซึ่งเปนการ
ปรับปรุงยอนหลังเพื่อใชกับนักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๔๕  ดังนั้น เพื่อให
หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้สอดคลองกับหลักสูตรฉบับเดิมจึงใหเริ่มใชกับนักศึกษา
รุนปการศึกษา ๒๕๔๕ ดวยเชนกัน ไดแก 

๐๑๐๖๔๓๒๕ การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง  ๓(๓-๐-๖)    หนวยกิต 
๐๑๐๖๔๓๒๖ โรงจักรไฟฟาและสถานีไฟฟายอย ๓(๓-๐-๖)    หนวยกิต 

กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี  แจงวาการปรับปรุงหลักสูตรได
ผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรับปรุงแกไขระดับ
ปริญญาตรีในที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการเรียบรอยแลวในการประชุมครั้ง
ที่ ๑ / ๒๕๕๑  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
 
. 

- หลักสูตรที่คณะเสนอ  …..... / 



-  ๑๘  - 

- หลักสูตรที่คณะเสนอขอความเห็นชอบปรับปรุง กรณีกระทบกระเทือนโครงสราง  
จํานวน  ๘  หลักสูตร  ดังนี้ 

 
คณะวิทยาศาสตร  จํานวน  ๑  หลักสตูร 

 
๑๗. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๐) 
 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๑   
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  มีมติใหชะลอหลักสูตรดังกลาวไวกอน โดยใหแกไขปพ.ศ.
ของหลักสูตรและใหชี้แจงกรณีผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในสาขาใดไดบาง 
และมอบ รศ.ศุลี  บรรจงจิตร ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกลา
ลาดกระบัง และรศ.ศิริวัฒน  โพธิเวชกุล รองอธิการบดี หารือกับสภาวิศวกรเกี่ยวกับ
ประกาศอุตสาหกรรมในการรับคนเขาทํางานในสาขาเคมี และสาขาสิ่งแวดลอมเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ในการนี้  คณะวิทยาศาสตร  ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขปพ.ศ.ของหลักสูตร
แลวและขอชี้แจงกรณีผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในสาขาใดไดบาง โดยสรุปคือ 

๑. ผูสําเร็จการศึกษาสามารถศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในประเทศ
และตางประเทศ  ไดแก สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เทคโนโลยี
พลังงาน วิศวกรรมศาสตรสิ่งแวดลอม สถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง  

๒. ผูสําเร็จการศึกษาสามารถทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทที่ปรึกษา
ทางสิ่งแวดลอม หองปฏิบัติการเคมีวิเคราะห และหนวยงานราชการตางๆ 
เชน กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

๓. สําหรับวิชาชีพที่ตองการใบอนุญาต  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีสิ่งแวดลอมมีคุณสมบัติครบถวนตรงตาม
ความตองการในการสมัครสอบ  รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  จํานวน  ๓  หลักสูตร 
 
๑๘. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 

. 

๑๙. หลักสูตรวิทยาศาสตร  …..... / 



-  ๑๙  - 

๑๙. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 
 

กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดีแจงวาคณะกรรมการประสานงาน
วิชาการไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร  ทําหนาที่พิจารณาเนื้อหาทางวิชาการ
และตรวจสอบโครงสรางหลักสูตรใหถูกตองตามเกณฑมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดแลว   

บัดนี้  การพิจารณาของคณะกรรมการไดเสร็จสิ้นแลว  และภาควิชาได
ดําเนินการแกไขรางหลักสูตรตามการพิจารณาของคณะกรรมการเรียบรอยแลว 

 
๒๐. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จํานวน  ๑  หลักสูตร 
 
๒๑. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จํานวน  ๑  หลักสูตร 
 
๒๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน  ๒  หลักสูตร 
 
๒๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) 
๒๔. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 
หลักสูตรลําดับที่ ๒๐ – ๒๔  บัณฑิตวิทยาลัยแจงวาคณะกรรมการดําเนินงาน

บัณฑิตวิทยาลัย  ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเพื่อทําหนาที่พิจารณาเนื้อหาทาง

. 
วิชาการ  …..... / 



-  ๒๐  - 

วิชาการ  และตรวจสอบโครงสร างหลักสูตรใหถู กตองตาม เกณฑมาตรฐานที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด และการพิจารณาไดเสร็จสิ้นแลว  
 
 มติที่ประชุม  ๑.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ จํานวน ๒๒ หลักสูตร  

และใหนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป  ดังนี้ 
๑. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ตอเนื่อง) 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม   
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) 
๒. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ตอเนื่อง)  
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) 
๓. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ตอเนื่อง) 
 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๑) 
๔. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ตอเนื่อง) 
 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) 
๕. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตรเกษตร 
 (หลักสูตร ๕ ป) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) 
๖. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ตอเนื่อง) 
 สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม 
 (หลักสูตรปรับปรุงแกไข ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐) 
๗. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ตอเนื่อง) 
 สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 

 (หลักสูตรปรับปรุงแกไข ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐) 
๘. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ตอเนื่อง) 
 สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
 (หลักสูตรปรับปรุงแกไข ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐) 
๙. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ตอเนื่อง) 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร – การผลิตพืช 
 (หลักสูตรปรับปรุงแกไข ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐) 

. 
๑๐. หลักสูตร  …..... / 
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๑๐. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ตอเนื่อง) 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร – การผลิตสัตว 
 (หลักสูตรปรับปรุงแกไข ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐) 
๑๑. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ตอเนื่อง) 
 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 (หลักสูตรปรับปรุงแกไข ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐) 
๑๒. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
 (หลักสูตร ๕ ป) (หลกัสูตรปรับปรุงแกไข ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐) 
๑๓. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตรวิศวกรรม 
 (หลักสูตร ๕ ป) (หลกัสูตรปรับปรุงแกไข ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐) 
๑๔. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 
 สาขาวิชาครุศาสตรสภาพแวดลอมภายใน (หลักสูตร ๕ ป) 
 (หลักสูตรปรับปรุงแกไข ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙) 
๑๕. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตรการออกแบบ 

(หลักสูตร ๕ ป) (หลกัสูตรปรับปรุงแกไข  ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙) 
๑๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 
๑๗. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 
๑๘. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) 
๑๙. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) 

๒๐. หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) 
๒๑. หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) 

. 
๒๒. หลักสูตรวิทยาศาสตร  …..... / 
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๒๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) 

๒.  ใหชะลอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
วัดคุม (หลักสูตรปรับปรุงแกไข ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙) ของคณะ
วิศวกรรมศาสตรไวกอน   โดยมอบกองบริการการศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี  ตรวจสอบ ปพ.ศ.ที่ขอแกไขปรับปรุง  ซึ่ง
ไมตรงกับปพ.ศ.ที่ขอความเห็นชอบใหมีผลเริ่มใชกับนักศึกษา   

๓. ใหชะลอหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดลอม  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) ของคณะวิทยาศาสตรไวกอน  

เนื่องจากอาจจะมีปญหาเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเฉพาะทาง  เพื่อประกอบการทํางานของผูสําเร็จการศึกษา 
โดยมอบคณะวิทยาศาสตรปรึกษากับรองศาสตราจารยศุลี  
บรรจงจิตร  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ              
พระจอมเกลาลาดกระบัง  เพื่อความชัดเจนและมีความถูกตอง 
ในเรื่องดังกลาวกอนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ พิจารณาตอไป 

๔. มอบกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี และบัณฑิต-
วิทยาลัย  จัดทําขอสรุปเหตุผลในการขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร  
โดยใหมีการเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรที่ไดปรับปรุง
แกไขใหมแลวของทุกหลักสูตร  ในทุกครั้งที่มีการนําเสนอขอ
ความเห็นชอบหลักสูตรตอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ  และสภาสถาบันฯ   

สําหรับการจัดสงเอกสารหลักสูตรใหคณะกรรมการ
ผูบริหารเพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ  ใหกองกลาง สํานักงานอธิการบดี จัดสง
เฉพาะชื่อหลักสูตรและสรุปเหตุผลในการขอปรับปรุงแกไข
หลักสูตรและ/หรือขอเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรที่

. 
ไดปรับปรุงแกไข  …..... / 
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ไดปรับปรุงแกไขใหมแลวตามที่กองบริการการศึกษา และ
บัณฑิตวิทยาลัยสรุปนําเสนอเทานั้น  เพ่ือใหการพิจารณาเปนไป
ดวยความรวดเร็ว  รวมทั้งเปนการลดขั้นตอน ระยะเวลาในการ
จัดทําและจัดสงเอกสารประกอบประชุม 

 
๔.๒  เรื่อง  รายงานสรุปการเขารวมสัมมนาชี้แจงการวิเคราะหระดับความสําเร็จ 
  ของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) 

 
กองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  ขอรายงานสรุปผลการสัมมนาชี้แจง              

การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART)               
เมื่อวันจันทรที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๑  ณ  อิมแพคเมืองทองธานี และเมื่อวันศุกรที่ ๒๕ 
มกราคม ๒๕๕๑  ณ  หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โดยสรุปประเด็นสําคัญ คือ 

๑. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบและอนุมัติ เรื่อง การวิเคราะหระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) เรียบรอยแลว 

๒. เครื่ องมือ  PART  จัดทํ าขึ้ น เพื่ อควบคุมการบริหารงบประมาณ                       
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  รวมทั้งการวางแผนกลยุทธ ความเชื่อมโยงงบประมาณ
และการบริหารจัดการ รวมทั้งการประเมินผลผลิต/ผลลัพธ  ใหเปนไปตามหลักการของ
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานและตอบสนองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  และ
เปนเครื่องมือที่สํานักงบประมาณใชในการกํากับดูแล  โดยใหกรมใชในการประเมินตนเอง 

๓. การประเมินตนเองดวยเครื่องมือ  PART  มีคะแนนเต็มเทากับ ๑๐๐ 
คะแนน  จะเปนการตอบคําถาม ประกอบดวย  ๕  หมวด 

- หมวด ก จุดมุงหมายและรูปแบบ  ผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน
เปนผูตอบ 

- หมวด ข การวางแผนกลยุทธ   ผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ              
ดานยุทธศาสตรและดานประเมินผลเปนผูตอบ 

- หมวด ค ความเชื่อมโยงงบประมาณ  หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิต 
เปนผูตอบ 

. 
- หมวด ง  …..... / 
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- หมวด ง การบริหารจัดการ   ผูบริหารระดับสูงที่ รับ ผิดชอบ                 
ดานยุทธศาสตร และดานประเมินผลเปนผูตอบ 

- หมวด จ การประเมินผลในระดับผลผลิต  /  ผลลัพธ   ผูบริหาร
ระดับสูงที่รับผิดชอบดานยุทธศาสตร และดานประเมินผล
เปนผูตอบ 

๔. ทุกสวนราชการจะตองประเมินผลตนเองดวยเครื่องมือ PART  สงให
สํานักงบประมาณภายในวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  พรอมเอกสารอางอิงประกอบการ
ประเมินตนเอง 
 

มติที่ประชุม  ๑.   มอบรองศาสตราจารย ดร.เสนห  เอกะวิภาต  รองอธิการบดี   
เปนผูดําเนินการ เรื่อง การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART)  และเปนผูแทน
ในการตอบคําถามในการประเมินตนเองดวยเครื่องมือ PART  
และใหเสนอรางคําตอบใหที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ พิจารณา  โดยในการดําเนินงานใหประสานกับกอง
แผนงาน สํานักงานอธิการบดี  ถาตองการขอมูลเพิ่มเติมใหติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานเจาของเรื่องโดยตรง  และมอบทุก
หนวยงานใหความรวมมือในการดําเนินงานดังกลาวตอไปดวย 

๒. มอบผูอํานวยการกองกลางประสานกับผูอํานวยการกองแผนงาน  
เรื่อง  กําหนดวันสงประเมินผลตนเองดวยเครื่องมือ PART              
เพื่อไดพิจารณาระยะเวลาในการเสนอขอมูลประเมินผลตนเอง
ตอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ไดพิจารณาอีกครั้ง
กอนจัดสงใหสํานักงบประมาณ 

 
ระเบียบวาระที่  ๕   วาระอื่นๆ  
 
๕.๑  เรื่อง  ปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน  

 

. 
ที่ประชุมฯ  …..... / 
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ที่ประชุมฯ ไดหารือรวมกันเกี่ยวกับปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา
พ้ืนฐาน  เชน  วิชาฟสิกส ๑, ๒  คณิตศาสตร  สถิติประยุกต ตามที่ไดมีผูรองเรียนในเรื่อง
การสอน  การออกขอสอบ  การตรวจขอสอบ และการตัดเกรด  เนื่องจากมีนักศึกษาที่สอบ
ไมผานเปนจํานวนมาก         

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแจงที่ประชุมทราบวาไดมีการประชุมระหวาง
ผูบริหารคณะวิศวกรรมศาสตรกับนักศึกษาชั้นปที่  ๑  และนักศึกษาที่มีความสนใจ                  
โดยเรียนเชิญ รองศาสตราจารย ดร.เสนห  เอกะวิภาต  รองอธิการบดี เขารวมการประชุม  
เพื่อชี้แจงขอปญหาตางๆ ใหนักศึกษารับทราบและมีความเขาใจ  และคณะจะไดมีการหารือ
กับผูที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาตอไป 

รองศาสตราจารย ดร.เสนห  เอกะวิภาต  รองอธิการบดี  หารือที่ประชุมในการ            
ขอเปดสอนวิชาฟสิกส ๑, ๒  ในทุกภาคการศึกษา  โดยจะกําหนดเงื่อนไขใหลงทะเบียน
เรียนไดเฉพาะนักศึกษาชั้นปที่ ๔  หรือนักศึกษาที่ใกลสําเร็จการศึกษาแลวเทานั้น   เนื่องจาก
การเปดกวางใหนักศึกษาทุกคนมีสิทธิลงทะเบียนได  ยกเวนการเรียนลวงหนา  จะมีปญหา
ในการบริหารจัดการโดยสรุป  ๓  ประเด็น  คือ 

๑. ปญหาเรื่องการจัดสอบ 
๒. ปญหาเรื่องการตัดเกรด 
๓. ปญหาเรื่องความเขาใจของนักศึกษา  ซึ่งเขาใจวาการเรียนในภาคฤดูรอน

ไดเกรดดีกวาการเรียนในภาคปกติ 
ในการนี้  ที่ประชุมฯ  พิจารณาปญหาดังกลาวแลวมีความเห็นวา ขอที่ ๑  

สถาบันฯ จะเปนผูดําเนินการให  ขอที่ ๒  การตัดเกรดใหเปนไปตามผลของการสอบ               
หรือจะใชวิธีการแยกการตัดเกรดเฉพาะนักศึกษาชั้นปที่ ๔  ตามขอเสนอแนะของกรรมการ  
ขอที่ ๓  อาจใหมีการตั้งเงื่อนไขในการลงทะเบียนเรียนเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
แลวและสอบไมผาน  โดยยกเวนนักศึกษาที่ขอถอนรายวิชาดังกลาวไว 

สําหรับการรับนักศึกษาจากระบบ Admissions  ควรมีการพิจารณาคะแนน            
ในแตละรายวิชาใหมีความเหมาะสมกับสาขาที่รับ  หรือใหคณะพิจารณารับนักศึกษาจาก
ระบบ Admissions ในจํานวนนอยลง  และพิจารณารับนักศึกษาในระบบรับตรงใหเพิ่ม            
มากขึ้นเพื่อใหไดนักศึกษาที่พึงประสงค   

. 
ในการนี้  …..... / 



-  ๒๖  - 

ในการนี้  รองศาสตราจารย ดร.รวีวรรณ  ชินะตระกูล  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
แจงที่ประชุมทราบกรณีที่จะขอปรับปรุงระบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษานักศึกษา
ระดับปริญญาโททันทีภายหลังจากผานการคัดเลือกแลว 

 
มติที่ประชุม  มอบรองศาสตราจารย ดร.เสนห  เอกะวิภาต  รองอธิการบดี  หารือ

กับหัวหนาภาควิชาในการจัดการเรียนการสอนวิชาฟสิกส ๑ และ ๒  
ในทุกภาคการศึกษาโดยไมกําหนดเงื่อนไขในการลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษา   

ทั้งนี้  ใหตรวจสอบวาสภาสถาบันฯ มีมติใหนักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนในวิชาบังคับกอน - หลังในภาคฤดูรอนได
โดยไมมีการกําหนดเงื่อนไขหรือไม  ถาสภาสถาบันฯ มีมติไวแลว 
และคณะวิทยาศาสตรมีความประสงคในการเปดสอนวิชาฟสิกส ๑ 
และ ๒ ในทุกภาคการศึกษา  โดยมีการกําหนดเงื่อนไขใหเสนอ              
สภาสถาบันฯ เพื่อยกเลิกมติดังกลาวแลวขางตน 

 
๕.๒   เรื่อง   การดําเนินการสรรหาอธกิารบดี 
 

อาจารยพงศทิพย  อินทรแกว  ประธานสภาคณาจารย  แจงที่ประชุมทราบวา
ตามที่สภาสถาบันฯ ไดมีมติอนุมัติขอบังคับสถาบันฯ วาดวย  การสรรหาอธิการบดี                 
พ.ศ. ๒๕๕๑  และไดมีการแตงตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดีตามขอ ๕ แหงขอบังคับ
ดังกลาว ในการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
แลว  ซึ่งคณะกรรมการฯ  ไดมีการประชุมเรียบรอยแลวมีมติ  ดังนี้ 

๑. รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรสถาบันฯ   
วันพุธที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๑  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   
ณ หอประชุมใหญสถาบันฯ 

๒.  วันเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี   
 วันศุกรที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๑  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   
 ณ  หอประชุมใหญสถาบันฯ 
 

. ๓. วิทยาเขตชมุพร  …..... / 






