
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๑ 
วันอังคารที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เวลา   ๑๑.๐๐  น. 

ณ หองประชุม ๖๐๖  ชั้น  ๖  อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

----------------------------------------------- 
 
กรรมการทีม่าประชุม 
 
๑. รศ.ดร.กิตติ   ตีรเศรษฐ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. รศ.ทวี   เทศเจริญ รองอธิการบดี กรรมการ 
๓. รศ.ดร.เสนห   เอกะวิภาต รองอธิการบดี กรรมการ 
๔. รศ.ดร.รัตติกร   วรากูลศริพัินธุ รองอธิการบดี กรรมการ 
๕. รศ.ร.อ. ดร.วีระเชษฐ    ขนัเงิน รองอธิการบดี กรรมการ  
๖. รศ.ศิริวัฒน  โพธิเวชกุล รองอธิการบดี กรรมการ 
๗. รศ.ดร.ดุษณี   ธนะบริพัฒน รองอธิการบดี กรรมการ 
  รักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๘. รศ.พรชัย   บญุชัยวัฒนา รองอธิการบดี กรรมการ 
๙. รศ.อํานวย  พานิชกุลพงศ รองอธิการบดี กรรมการ 

๑๐. รศ.ดร.กอบชัย  เดชหาญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
๑๑. รศ.พีระวุฒิ  สุวรรณจันทร คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   กรรมการ 
๑๒. รศ.ศักดิช์ัย   ชูโชต ิ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   กรรมการ 
๑๓. ผศ.นพปฎล  สุวัจนานนท คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
๑๔. รศ.ดร.ธีรวัฒน  มงคลอัศวรัตน คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
๑๕. ผศ.ดร.จันทรบูรณ  สถิตวิริยวงศ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 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.ศุล ี  บรรจงจิตร ผูอํานวยการสํานักสงเสริม- กรรมการ 
  และบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง 
๒๑. รศ.ดร.อภินันท  ธนชยานนท ผูอํานวยการสํานักวิจัยรวมดานเทคโนโลย ี- กรรมการ 
      การบันทกึขอมูลและประยุกตใชงาน  
๒๒. นางวิภาพร   อินทรสุวรรณ ผูอํานวยการกองกลาง เลขานุการ 
 
กรรมการที่ไมมาประชมุ  ( เนื่องจากติดภารกิจ )    
 
๑. รศ.ดร.รวีวรรณ  ชินะตระกูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 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. ผศ.รุงตะวัน   พนากุลชัยวิทย ผูชวยอธิการบดี 
๔. อ.สมประสงค   รุงเรือง ผูชวยอธิการบดี 
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดา  เจริญพาณิชย ผูชวยอธิการบดี 
๖. อ.พงศทิพย   อินทรแกว ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน 

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

. 

ระเบียบวาระ  …..... / 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

๑.๑  เรื่อง  การดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง 

   
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีหนังสือแจงเรื่อง การดํารง

ตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ตามที่คณะอนุกรรมการดานกฎหมายซึ่ งไดรับการแตงตั้ งโดย  สกอ .                    

ใหมีหนาที่ พิจารณากลั่นกรองงานดานกฎหมายที่ เกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษา                       
ในการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๑  วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑  โดยศาสตราจารยไชยยศ                
เหมะรัชตะ  เปนประธานอนุกรรมการ  ไดพิจารณาและมีมติเกี่ยวกับการดํารงตําแหนง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง   

โดยสรุปสาระสําคัญ  คือ  “ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (สมาชิกสภาผูแทน-
ราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี) และผูบริหารซึ่งเปนผูบังคับบัญชา
สูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  
และนายกองคการบริหารสวนตําบล)  ไมอาจไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิโดยตําแหนงได  ทั้งนี้เปนไปตาม มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๘๔  
วรรคสิบ  แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย” 

 
 มติที่ประชุม    รับทราบและนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อทราบตอไป 
 
๑.๒   เรื่อง   ขอลาออกจากการดํารงตําแหนงผูบรหิาร 

  
รองศาสตราจารยสมศักดิ์    มิตะถา   ขอลาออกจากการดํารงตําแหนง                   

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  ตั้งแตวันที่  ๒๘  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  เนื่องจากมีปญหา
เรื่องสุขภาพ  คณบดีรับทราบและอธิการบดีอนุญาตใหลาออกไดตามความประสงค                 
 
 
 มติที่ประชุม    รับทราบและนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อทราบตอไป 
 

. 

๑.๓ เร่ือง รายงาน  …..... / 
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๑.๓   เรื่อง   รายงานสถานภาพหลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาตรี (ตามเกณฑมาตรฐาน 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘) 
  
กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี  ขอรายงานความกาวหนาในการ

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันฯ ในระดับปริญญาตรี  เพื่อใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสรุปดังนี้ 

 
สถานภาพหลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาตรี  (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘) 
 

ขอมูล  ณ  วันที่  ๒๐  มนีาคม  ๒๕๕๑ 
 

 
คณะ 

จํานวนหลักสูตร 
ปรับปรุง 
ที่เปดสอน 

หลักสูตรที่ 
สกอ. 

รับรองแลว 

หลักสูตรรอเขา  
ที่ประชุม
ผูบริหาร /         

สภาสถาบันฯ / 
สกอ.รับรอง 

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ปรับปรุงแกไข 

วิศวกรรมศาสตร ๑๔ ๒ ๑๒ ๐ 
สถาปตยกรรมศาสตร ๙ ๓ ๖ ๐ 
ครุศาสตรอุตสาหกรรม ๑๒ ๘ ๔ ๐ 
เทคโนโลยีการเกษตร ๑๔ ๐ ๓ ๑๑ 
วิทยาศาสตร ๑๒ ๐ ๘ ๔ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ ๑ ๐ ๐ 
อุตสาหกรรมเกษตร ๓ ๐ ๓ ๐ 

รวม ๖๕ ๑๔ ๓๖ ๑๕ 
 
ในการนี้  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  แจงที่ประชุมทราบวาขอยกเลิก

หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตรที่ผานการพิจารณาแลวตามขอมูลที่นําเสนอขางตน   
เพื่อนํากลับไปดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด 
 
 
 มติที่ประชุม    รับทราบ 
. 

๑.๔ เร่ือง ขอเชิญ  …..... / 



- ๕ - 

๑.๔   เรื่อง   ขอเชิญรวมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแกดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์ 
 
 

 

 อธิการบดีแจงที่ประชุมทราบวา  ตามที่สถาบันฯ  มีกําหนดจัดงานเลี้ยงแสดง
ความยินดีเพื่อเปนเกียรติแกผูที่ไดรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ประจําป
การศึกษา ๒๕๔๙  จํานวน  ๓  ราย  คือ 

๑. นายมีชัย  ฤชพัุนธุ  
๒. ศาสตราจารย ดร. ไพรชั  ธัชยพงษ  
๓. รองศาสตราจารยวิวัฒน  เตมียพันธ  

ในวันศุกรที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๑  เวลา  ๑๘.๐๐  น.   ณ  โรงแรมเจดับบลิว แมริออท  
ถนนสุขุมวิท ๒  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ   จึงขอเรียนเชิญคณะผูบริหารสถาบันฯ  รวมงาน
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว   
 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ   
 
๑.๕   เรื่อง   การจายเงินประจําตําแหนงกรณีผูบรหิารที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

  
 

 อธิการบดีแจงที่ประชุมทราบเรื่อง การจายเงินประจําตําแหนงประเภท
วิชาการและประเภทบริหารใหแกผูบริหารที่ไดรับเงินประจําตําแหนงจากเงินรายได
ยอนหลัง  ตั้งแตวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘   

 ทั้งนี้  การดําเนินการเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗  
ตามมาตรา ๒๖  ความวา 

“การไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหารในตําแหนงอธิการบดี              
รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก รองคณบดี รองผูอํานวยการสํานัก ไมตัดสิทธิ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการในการไดรับเงินประจํา
ตําแหนงประเภทวิชาการตามตําแหนงวิชาการที่ตนครองอยู” 

. 

แตเนื่องจาก  …..... / 
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แตเนื่องจากขณะนั้นยังไมมีกฎหมายของกระทรวงการคลังมารองรับการ          
เบิกจายเงินดังกลาว   สถาบันฯ  จึงไดวางระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดเปน
คาสมนาคุณประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๙  
โดยใหเบกิจายตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๔๘ 

ดังนั้น  ผูบริหารที่สามารถไดรับเงินประจําตําแหนงตามพระราชบัญญัติ  
และระเบียบสถาบันฯ ดังกลาวขางตน  คือ 

๑. ผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีที่จะไดรับเงินประจําตําแหนงจากเงิน
งบประมาณแผนดินและเงินรายได  รวมจํานวนไมเกิน ๑๑ คน  จากเงินงบประมาณ
แผนดิน จํานวนไมเกิน ๖ คน  และจากเงินรายได จํานวนไมเกิน ๕ คน 

๒. ผูดํารงตําแหนงรองคณบดีที่จะไดรับเงินประจําตําแหนงจากเงิน
งบประมาณและเงินรายได  รวมจํานวนไมเกิน  ๖  คน  จากเงินงบประมาณแผนดิน  
จํานวนไมเกิน  ๓  คน  และจากเงินรายได  จํานวนไมเกิน  ๓  คน 

ผูดํารงตําแหนงบริหารที่ไดรับเงินประจําตําแหนงจากเงินงบประมาณ
แผนดินจะเบิกจายไดตั้งแตวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๔๗  แตผูดํารงตําแหนงบริหารที่
ไดรับเงินประจําตําแหนงจากเงินงบประมาณรายได  จะเบิกจายไดตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  
๒๕๔๘  นั้น 
 บัดนี้  พระราชกฤษฎีกา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการจายเงินประจําตําแหนง
ของขาราชการ และผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐  
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๑  และมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๑  ตามมาตรา ๓ (๖)  ความวา 

“ (๖) กรณีที่มีกฎหมายบัญญัติใหไดรับทั้งเงินประจําตําแหนงประเภท
ผูบริหารและประเภทวิชาการตามตําแหนงวิชาการที่ครองอยู  ใหไดรับเงินประจําตําแหนง
ไดทั้งสองประเภท   โดยใหมีผลนับแตวันที่มีสิทธิไดรับตามกฎหมาย ”   

ตามพระราชกฤษฎีกานี้  จึงเปนผลใหผูดํารงตําแหนงบริหารที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนงจากเงินรายได  จะมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงทั้งประเภทบริหารและ
วิชาการยอนหลังตั้งแตวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๔๗ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘  โดย
สถาบันฯ  ไดรับเงินประจําตําแหนงทั้งสองประเภทที่เบิกคืนมาจากเงินงบประมาณ

. 
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แผนดินเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  ๓,๙๗๐,๘๘๔.๓๐  บาท  (สามลานเกาแสนเจ็ดหมื่นแปด
รอยแปดสิบสี่บาทสามสิบสตางค) 
 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ   
 
๑.๖   เรื่อง   การดําเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร-

ลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 

 

อธิการบดีแจงที่ประชุมทราบเรื่อง  พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี             
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑  ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑  และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๑  เปนตนไป   
จึงเปนผลใหพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา                
พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘  ถูกยกเลิก  และสถาบันฯ  ปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน
สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ  โดยใหสิทธิขาราชการในการตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยน
สถานภาพไปเปนพนักงานสถาบันตามความสมัครใจภายใตกําหนดเงื่อนไขเวลาแหง
พระราชบัญญัติสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ทั้งนี้  ผูบริหารตามพระราชบัญญัติสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๒๘ (อธิการบดี            
รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย  ผูอํานวยการสํานัก 
รองผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา  หัวหนาศูนยของสถาบัน  และรองหัวหนาสวนราชการ 
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ) ตองแสดงเจตนาในการปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เปนพนักงานสถาบันฯ ภายใน ๖๐ วัน ( ตรงกับวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑)  นับแตวันที่
พระราชบัญญัติสถาบันฯ  พ.ศ. ๒๕๕๑  มีผลใชบังคับ 

กรณีผูบริหารหนวยงานระดับคณะที่ไดรับการจัดตั้งตามมติสภาสถาบันฯ  
ไดแก  สํานักสงเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง  สํานักวิจัยนาโน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  วิทยาลัยนานาชาติ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
สํานักวิจัยการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักวิจัยรวมดานเทคโนโลยีการบันทึก

. 
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ขอมูลและการประยุกตใชงาน   ซึ่งตอมาไดมีพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายใน 
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  ออกมารองรับสถานภาพหนวยงานดังกลาวแลว           
และอยูระหวางเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณาวา ตองแสดงเจตนาปรับเปลี่ยนสถานภาพ                  
เปนพนักงานสถาบันภายใน ๖๐ วัน  นับแตวันที่พระราชบัญญัติสถาบันฯ  พ.ศ. ๒๕๕๑             
มีผลใชบังคับดวยหรือไม 

สถาบันฯ อยูระหวางดําเนินการจัดทําขอบังคับ ระเบียบสถาบันฯ  ดังนั้น  
การใชกฎหมายขณะนี้  จึงอาศัยความตามบทเฉพาะกาล  มาตรา ๘๖  แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๕๑  ความวา 

“ มาตรา ๘๖  ใหออกขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ  เพื่อปฏิบัติการ                         
ตามพระราชบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางที่ยังมิไดออกขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่งใหนํา
พระราชกฤษฎีกา กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ          
ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
พ.ศ. ๒๕๒๘  ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  มาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่ไมขดั
หรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ” 

การจัดโครงสรางสถาบันฯ  จะเสนอสภาสถาบันฯ แตงตั้งคณะกรรมการ                        
เพื่อดําเนินการโดยเร็ว  โดยในระหวางนี้ใหคงโครงสรางไวเชนเดิมกอน 

สถาบันฯ  จะไดมีการจัดทําสรุปชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการปรับเพิ่มผลตอบแทน
ในการปรับเปลี่ยนสถานภาพขาราชการเปนพนักงานสถาบันฯ  เพื่อประชาสัมพันธ                  
ใหขาราชการรับทราบ  ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการติดตามผลที่สถาบันฯ ไดจัดทําสรุปเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป   
 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ   
 
 
 

. 
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ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๑   เมื่อวันจันทรที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 
 
 มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม  โดยไมมีขอแกไข 

 
ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

 
๓.๑  เรื่อง  ขอเสนอพิจารณาเงื่อนไขการพนสถานภาพการเปนนักศึกษา (กรณีตกใหออก) 

                   และการภาคทัณฑนักศึกษาของสถาบันฯ  
 

 
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๐                      

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐  ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๐ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และครั้งที่               
๒ / ๒๕๕๑ วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ไดพิจารณาเรื่อง การปรับลดคะแนนเฉลี่ย                
ในการพนสภาพนักศึกษา และแนวทางในการรักษาคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา  

ซึ่งที่ประชุมมีมติโดยสรุป คือ  ใหสํานักทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบ
คะแนนเฉลี่ยในการพนสภาพ  และการขยายเวลาการติดภาคทัณฑนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย / สถาบันของรัฐ ประมาณ ๑๐ แหง และมอบคณบดีทุกคณะนําสรุปขอมูล 
เรื่อง  การพนสถานภาพการเปนนักศึกษา (กรณีตกใหออก) และการภาคทัณฑนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย / สถาบันดังกลาว  รวมทั้งขอมูลในกระบวนการเรียนการสอนของคณะ 
เชน การใหคะแนน การตรวจการบาน การสอนเสริม  นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเพื่อหารือและพิจารณารวมกันแลวสรุปเรื่องที่ตองการปรับปรุงเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณาครั้งตอไป นั้น 

 

 

 

. 
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คณะที่ไดดําเนินการจัดสงสรุปผลการพิจารณาใหแลว คือ 

๑. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 มีมติเห็นดวยกับเงื่อนไขการพนสภาพการเปนนักศึกษากรณีตกใหออก

และภาคทัณฑของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
๒. คณะเทคโนโลยีการเกษตร   

ไดแจงผลการพิจารณาวาเห็นสมควรใหใชเกณฑปจจุบันที่สถาบันใชอยู 
ในการนี้  ที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๑             

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑  ไดมีมติมอบทุกคณะที่ยังไมไดสงผลการพิจารณานําขอมูล
คะแนนเฉลี่ยในการพนสภาพและการขยายเวลาการติดภาคทัณฑนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย / สถาบันของรัฐ ตามที่สํานักทะเบียนและประมวลผลเสนอพิจารณา                 
ในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะแลวสรุปผลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๑ 

 
การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 
คณะไดเสนอเงื่อนไขการพนสภาพนักศึกษาเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร  เสนอใหใชเกณฑเดิม 
๒. คณะอุตสาหกรรมเกษตร  เสนอใหใชเกณฑเดิมแตขอลดคะแนนเฉลี่ยในการพนสภาพ

เปน ๑.๗๕   
๓. คณะสถาปตยกรรมศาสตร  เสนอใหใชเกณฑเดิม   
๔. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  เสนอใหใชเกณฑเดิม  แตขอยกเวนไมนําผลคะแนนของ

ภาคการศึกษาที่ ๑ เฉพาะในปการศึกษาที่ ๑ มาคํานวณรวมเปนคะแนนเฉลี่ยในการ           
พนสภาพนักศึกษา 

๕. คณะวิทยาศาสตร  เสนอคะแนนเฉลี่ยในการพนสภาพระหวาง  ๑.๗๕ – ๑.๘๐   
ที่ประชุมมีขอเสนอแนะโดยสรุปวาควรใชเกณฑเดิม  แตใหมีการควบคุมดูแล

กระบวนการจัดการศึกษาตางๆ และพิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงที่ไดรับกอน โดยใหมีการ
ควบคุมดูแลต้ังแตกระบวนการรับเขาเพื่อเปนการคัดกรองใหไดนักศึกษาที่มีคุณภาพตามที่
พึงประสงค  ดูแลกระบวนการจัดการเรียนการสอนของอาจารย  ปรับปรุงพฤติกรรม

. 
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นักศึกษา โดยการปลูกฝงคุณธรรมและการมีระเบียบวินัยในการศึกษาเพื่อใหเปนบัณฑิตที่มี
คุณภาพ   รวมทั้งการรวบรวมขอมูลสรุปผลในการปรับเกณฑของมหาวิทยาลัย / สถาบัน
ตางๆ  เพื่อประกอบการพิจารณา  เชน  การนําระบบอาจารยที่ปรึกษามาใชอยางจริงจังอยาง
เต็มรูปแบบ  หรือจะใชแบบกึ่งหนึ่งเฉพาะกรณีการลงทะเบียนของนักศึกษาภาคทัณฑที่ตอง
พบอาจารยที่ปรึกษากอนก็ได  แตตองมีการประกาศใหนักศึกษาทราบลวงหนา   การจัดทํา
คูมือเอกสารการสอนการบรรยายที่เปนสื่ออิเล็กทรอนิกสเก็บไวที่สํานักหอสมุดกลางเพื่อให
นักศึกษาคนควาไดตลอดเวลา  เชน  การบันทึกการสอนของอาจารยในวิชาที่มีนักศึกษา
สอบตกเปนจํานวนมากอันเปนสาเหตุของการพนสภาพ  การจัดทําระบบสแกนลายนิ้วมือ
แทนการเช็คชื่อในชั้นเรียน  การจัดฝกอบรมนักศึกษาในหัวขอการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพ  การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหแกอาจารยทุกคณะเพื่อระดมความคิดรวมกัน            
ในการปรับปรุงคุณภาพนักศึกษา   
 

มติที่ประชุม    ๑)   มอบรองศาสตราจารยทวี  เทศเจริญ  รองอธิการบดี  จัดสัมมนา              
คณะผูบริหารสถาบันและรองคณบดีทุกคณะเพื่อปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับมาตรการในการปรับปรุงคุณภาพนักศึกษารวมกัน 

๒) มอบผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  ดําเนินการ                  
ใหระบบสารสนเทศสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนซ้ํา               
ไดทั้งกรณีการลงทะเบียนปกติและการเพิ่มรายวิชาภายหลัง 

 
๓.๒   ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดลอม  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 

 
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๑               

มีมติใหชะลอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๐)  ของคณะวิทยาศาสตรไวกอน  เนื่องจากอาจจะมีปญหาเกี่ยวกับการขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง  เพื่อประกอบการทํางานของผูสําเร็จการศึกษา               
โดยมอบคณะวิทยาศาสตรปรึกษากับรองศาสตราจารยศุลี  บรรจงจิตร  ผูอํานวยการสํานัก

. 

สงเสริมและบริการ  …..... / 
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สงเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง  เพื่อความชัดเจนและมีความถูกตอง 
ในเรื่องดังกลาวกอนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณาตอไป 

ในการนี้   รองศาสตราจารย  ดร .ธีรวัฒน   มงคลอัศวรัตน   คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร  ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐)  โดยชี้แจงที่ประชุมทราบ
เพิ่มเติมวา  ขณะนี้ไดมีการออกพระราชบัญญัติสงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรบังคับใชแลว 

 
การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวสรุปสาระสําคัญคือ  เพื่อประโยชนในการประกอบ

อาชีพของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่นําเสนอดังกลาว   
รองศาสตราจารยศุลี  บรรจงจิตร   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและบริการ

วิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง  ชี้แจงที่ประชุมทราบวาการดําเนินการใดๆ ที่ไมเปนไป
ตามกฎของสภาวิศวกรแลว  จะไมสามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรได                  
จึงควรใหมีการชี้แจงใหนักศึกษาทราบและมีความเขาใจวาเมื่อสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ดังกลาวแลวจะไมสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายสาขาวิชาชีพเหมือนเชนที่ผานมา  
โดยจะทํางานไดในเฉพาะสายวิทยาศาสตรเทานั้น   

 
มติที่ประชุม    มอบคณบดีคณะวิทยาศาสตรจัดทําสรุปชี้แจงกรณีการประกอบ

อาชีพของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดลอม  (หลักสูตรปรับปรุง  พ .ศ .  ๒๕๕๐)                  
ใหละเอียดชัดเจนวาผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ                
ในสาขาวิชาชีพใดไดบาง แลวนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ พิจารณา 

 
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 

 
๔.๑   เรื่อง   การเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ 

. 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  …..... / 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จพระราชดําเนิน
แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐  
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                 
พระจอมเกลาธนบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในวันที่ ๒๑ และ 
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑  ณ  ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา  กรุงเทพฯ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  ซึ่งเปนเจาภาพการจัดงาน
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐   มีหนังสือที่ ศธ ๕๘๐๑ / ๑๐๓๙                 
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑  ขอขอมูลเพื่อจัดเตรียมงาน ดังนี้                   

๑. รายนามคณะกรรมการประสานงาน และรายนามประธานคณะกรรมการฝายตางๆ 
๒. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ 
๓. รายงานผูทรงคุณวุฒิที่จะเขารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์พรอมดวย                  

คําประกาศเกียรติคุณ 
๔. รางคํากราบบังคมทูลของอธิการบดี และนายกสภาสถาบันฯ   
โดยขอมูลตามขอ ๓ – ๔ ขอใหจัดสง มจธ. ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑  

ทั้งนี้  การจัดทํากําหนดการ คํากราบบังคมทูล รางพระราโชวาท  มีกําหนดสงสํานัก                 
ราชเลขาธิการ กอนวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๑ นั้น 

ในการนี้  ฝายเลขานุการงานพระราชทานปริญญาบัตร สจล.  ไดจัดทําราง
รายนามคณะกรรมการประสานงาน และประธานคณะกรรมการดําเนินงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร  พุทธศักราช ๒๕๕๑  เรียบรอยแลว   
 

การพิจารณาของคณะกรรมการ 
  
 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลวสรุปสาระสําคัญ คือ  

๑.  ในการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร           
ควรเปนไปดวยความสมัครใจของบุคลากร  โดยผานการกลั่นกรองจากผูบังคับบัญชา            
ตนสังกัดกอนเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่มีความเหมาะสมและเปนไปดวยความเรียบรอย   

. 

๒. การแตงตั้ง  …..... / 
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 ๒.  การแตงตั้งคณะกรรมการประสานงาน และประธานคณะกรรมการให
แตงตั้งจากคณะกรรมการชุดเดียวกับปที่ผานมา  โดยใหปรับเปลี่ยนเฉพาะผูที่เกษียณอายุ
ราชการ  
 ๓.   การแตงกายของพนักงานสถาบันฯ  ที่จะแตงตั้งเปนกรรมการฝายพิธีการ                    
ซึ่งกรรมการที่มีสถานภาพเปนขาราชการจะแตงกายดวยเครื่องแบบปกติขาว  ที่ประชุม             
ไดเสนอแนะวาอาจมีการกําหนดเครื่องแบบของพนักงานสถาบันฯ   
  

มติที่ประชุม    ๑.   เห็นชอบใหแตงตั้ งประธานคณะกรรมการดํา เนินงาน                 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปการศึกษา ๒๕๕๐ ชุดเดิมที่ได
ปฏิบัติงานในปการศึกษา ๒๕๔๙  โดยใหปรับเปลี่ยนเฉพาะ 
ผูที่เกษียณอายุราชการ 

๒.  ใหคณะจัดสงรายชื่อกรรมการดําเนินงานพิธีพระราชทาน                
ปริญญาบัตร  ฝายจัดการดานบัณฑิต  ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๐   ตามความสมัครใจของบุคลากร  โดยใหผานการ
พิจารณากลั่นกรองจากผูบังคับบัญชาตนสังกัดกอนจัดสงให
สถาบันฯ ดําเนินการแตงตั้งตอไป 

๓.   มอบฝายเลขานุการ งานพระราชทานปริญญาบัตร  ตรวจสอบ
การแตงกายในการเขาเฝาฯ กรณีบุคคลทั่วไป   เพื่อพิจารณา
การแตงกายของพนักงานสถาบันฯ ที่จะแตงตั้งเปนกรรมการ
ฝายพิธีการใหมีความถูกตอง 

๔. ใหพิจารณาดําเนินการจัดการถายรูปหมูระหวางผูบริหารกับ               
ผูสําเร็จการศึกษาภายในอาคารแทนการถายรูปกลางแจง                        
เชน  โรงยิม 

 
๔.๒   เรื่อง   ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
 
 

คณะเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร  จํานวน   ๘   หลกัสูตร  ดังนี้ 
 

. 

- หลักสูตร  …..... / 
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-   หลักสูตรที่ สกอ. พิจารณาแลวสงคืนใหสถาบันฯ ปรับปรุงแกไข  จํานวน  ๓  หลักสูตร 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑)    
 
คณะวิทยาศาสตร   
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) 
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๑) 

 
-   ขอความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงกรณีไมกระทบกระเทือนโครงสราง  จาํนวน ๑ หลกัสูตร 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร   
๔.   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม   
 (หลักสูตรปรับปรุงแกไข ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙) 

ทั้งนี้  ขอความเห็นชอบในการเริ่มใชหลักสูตรนี้กับนักศึกษารุนปการศึกษา 
๒๕๕๐  ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๐ 

 
-   ขอความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงกรณีกระทบกระเทือนโครงสราง  จํานวน  ๓  หลักสูตร 

 
คณะวิทยาศาสตร   
๕.   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   
๖. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร   
๗. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปตยกรรมเขตรอน  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 
. 

- ขอความเห็นชอบ  …..... / 
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-   ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม  จํานวน ๑ หลักสูตร 
 

สํานักวิจัยรวมดานเทคโนโลยีการบันทึกขอมูลและการประยุกตใชงาน 
๘.   หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี- 

 การบันทึกขอมูล  (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 

 ทั้งนี้  สถาบันฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเพื่อทําหนาที่
พิจารณาเนื้อหาทางวิชาการและตรวจสอบโครงสรางหลักสูตรใหถูกตองตามเกณฑ
มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด   ซึ่งกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี  
ไดตรวจสอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตวิทยาลัยไดตรวจสอบหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  ปรากฏวาคณะที่เสนอหลักสูตรไดดําเนินการปรับปรุงแกไขรางหลักสูตร
ตามการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเรียบรอยแลว 
 
 

 

 มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบและนําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณาตอไป 
 

๔.๓   เรื่อง   ขอความเห็นชอบแตงตั้งรองคณบดี และรองผูอํานวยการสํานัก 
 
 
๑. ขอความเห็นชอบแตงตั้งรองคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

 
 

 ตามคําสั่งสภาสถาบันฯ ที่ ๐๕๕ / ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐                
ไดแตงตั้งรองศาสตราจารยพีระวุฒิ  สุวรรณจันทร  ดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม   ตั้งแต วันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๐  และเพื่อใหการบริหารงานของ                      
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนไปดวยความเรียบรอย   
 คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  จึงเสนอขอความเห็นชอบแตงตั้ง                
รองคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (เพิ่มเติม) จํานวน  ๑  ราย  คือ 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิระเสกข   ตรีเมธสุนทร พนักงานสถาบันฯ  

  สังกัดภาควิชาภาษาและสังคม 
 
 

. 

๒. ขอความเห็นชอบ  …..... / 
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๒. ขอความเห็นชอบแตงตั้งรองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
 
 

 ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  เสนอขอความเห็นชอบแตงตั้ง 
รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล เพื่อสืบแทนผูดํารงตําแหนงเดิม จํานวน ๑ ราย คือ 
๑.   ผูชวยศาสตราจารยเกียรติกูล  เจียรนัยธนะกิจ   พนักงานสถาบันฯ   

  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร   
  คณะวิศวกรรมศาสตร 

โดยขอแตงตั้ง ตั้งแตวันที่ถัดจากวันที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ   
 
 
 มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบและนําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณาตอไป 
 
๔.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการประจําคณะ โดยเลือกจากคณาจารยประจํา

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เสนอขอความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการประจํา

คณะ  โดยเลือกจากคณาจารยประจําของคณะ  ทั้งนี้  ไดดําเนินการตามขอบังคับสถาบันฯ  
วาดวย วิธีการคัดเลือกกรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๕๐ เรียบรอยแลว  
โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑  มีมติเห็นชอบใหเสนอ
ชื่อคณาจารยเพื่อทําหนาที่เปนกรรมการประจําคณะฯ  สืบแทนผูดํารงตําแหนงเดิม  จํานวน  
๒  ราย  คือ 
๑. อาจารย ดร.ดวงกมล  ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน  สังกัดภาควิชาเทคนิคเกษตร 
๒. รองศาสตราจารย ดร.รณชัย  สิทธิไกรพงษ   สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

 
 

มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบและนําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณา  โดยให
ตรวจสอบวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ   เนื่องจาก
ตามมาตรา  ๘๓  แหงพระราชบัญญัติสถาบันฯ  พ.ศ .  ๒๕๕๑  
กําหนดไววาใหคณะกรรมการประจําคณะตามพระราชบัญญัติ

. 

สถาบันฯ  …..... / 
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สถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๒๘ คงดํารงตําแหนงไดตอไปจนกวาจะไดมี
การแตงตั้งผูดํารงตําแหนงใหมตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งตอง           
ไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

 
๔.๕   เรื่อง   ขอความเห็นชอบวางขอบังคับสถาบันฯ วาดวย การรักษาการแทน                     

การปฏิบัติการแทน การมอบอาํนาจ และการมอบอํานาจชวงใหปฏิบัติการแทน 
พ.ศ. .......... 
 
 
ตามความในมาตรา  ๗๔  และมาตรา  ๗๙  แหงพระราชบัญญัติสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  พ.ศ. ๒๕๕๑  ไดกําหนดสาระสําคัญไววา 
“ในกรณีที่ผูบริหารของสถาบันฯ  ที่เปนขาราชการไมไดแสดงเจตนาที่จะ

เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานสถาบันภายในระยะเวลาที่กําหนด  ก็จะพนจากการดํารง
ตําแหนงบริหาร”    

ดังนั้น   เพ่ือใหการบริหารงานของสถาบันฯ  เปนไปอยางตอเนื่อง   จึงเสนอ
ขอความเห็นชอบวางขอบังคับสถาบันฯ  วาดวย   การรักษาการแทน  การปฏิบัติการแทน  
การมอบอํานาจ  และการมอบอํานาจชวงใหปฏิบัติการแทน  พ.ศ. ........ 

 
 

มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบและนําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณา  โดยมี              
ขอแกไขความตามขอ ๕  จากเดิมเปน  ดังนี้ 

ขอ ๕  ในกรณีที่ไมมีหัวหนาสวนงาน  รองหัวหนาสวน
งาน  หรือหัวหนาหนวยงานภายในสวนงาน  หรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่  ใหอธิการบดีแตงตั้งพนักงานสถาบันซึ่งมีความ
เหมาะสมคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน 

ใหผูรักษาการแทนมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตน
รักษาการแทน 

ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง  และไมสามารถ
แตงตั้งพนักงานสถาบันเปนผูรักษาการแทนตามวรรคหนึ่ง                

. 

ไดใหอธิการบดี  …..... / 
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ไดใหอธิการบดีแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา           
ซึ่งมีความเหมาะสมคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน  ทั้งนี้ใหรักษาการ
แทนไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง 

 
๔.๖   เรื่อง  ขอความเห็นชอบการกําหนดรหัสวิชาและการบรหิารจัดการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
 
 ตามที่ไดมีการจัดประชุมปรึกษาหารือเรื่องการกําหนดรหัสวิชา และการ
บริหารจัดการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ซึ่งประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการ  / 
ผูเกี่ยวของในแตละรายวิชาของทุกคณะ และกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๑ และวันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑  ที่ประชุมมีมติ
ใหนําขอสรุปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพื่อพิจารณา ดังนี้ 
 
๑)   ขอความเห็นชอบการกําหนดรหัสวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ดังนี้ 
 

๑.   ตามที่คณะไดเสนอรายวิชาเพื่อกําหนดเปนรายวิชากลางในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
จํานวน ๑๘๐ รายวิชา  จึงขอกําหนดรหัสวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวน  
๘  ตําแหนง  ดังนี้ 

 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

รหัสประจําวิชา
ศึกษาทั่วไป 

.............................. 

รหัสประจํา
สาระกลุม

วิชา 

รหัส
ประจํา
สาขาวิชา 

ระดับ
ปริญญา 

 
ลําดับที่ของรายวิชา 

๙๐ ๑ - ๔ ๑ - ๙ ๖ ๐๐๑ -... 
 
 
ตําแหนงที่ ๑ และ ๒ รหัสประจําหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คือ เลข ๙๐
ตําแหนงที่ ๓ รหัสประจําสาระกลุมวิชา 

 ๑  =  สาระกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 
 ๒  =  สาระกลุมวิชาภาษา 

. 

๓  =  สาระ  …..... / 
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 ๓  =  สาระกลุมวิชามนุษยศาสตร 
 ๔  =  สาระกลุมวิชาสังคมศาสตร 

ตําแหนงที่ ๔ รหัสประจําสาขาวิชาในสาระกลุมวิชาคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร 
 ๑  =  คณิตศาสตรและสถิติ 
 ๒  =  คอมพิวเตอรและสารสนเทศ 
 ๓  =  เทคโนโลยีและการจัดการ 
 ๔  =  วิทยาศาสตรทั่วไป 
 ๕ = เคมี 
 ๖ = ฟสิกส 
 ๗ = ชีววิทยา 
 ๘ = พลังงานและสิ่งแวดลอม 
 รหัสประจําสาขาวิชาในสาระกลุมวิชาภาษา 
 ๑  =  ภาษาอังกฤษ 
 ๒  =  ภาษาญี่ปุน 
 ๓  =  ภาษาไทย 
 ๔  =  ภาษาจีน 
 รหัสประจําสาขาวิชาในสาระกลุมวิชามนุษยศาสตร 
 ๑  =  ปรัชญา 
 ๒  =  จิตวิทยา 
 ๓  =  พลศึกษาและนันทนาการ 
 ๔  =  บรรณารักษและสารนิเทศศาสตร 
 ๕ = ประวัติศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 ๖ = บูรณาการทางมนุษยศาสตร 
 รหัสประจําสาขาวิชาในสาระกลุมวิชาสังคมศาสตร 
 ๑  =  เศรษฐศาสตร 
 ๒  =  บริหารธุรกิจ 
 ๓  =  กฎหมาย 

. 

๔ = สังคม  …..... / 
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 ๔  =  สังคมวิทยา และรัฐศาสตร 
 ๕ = บูรณาการทางสังคมศาสตร 

ตําแหนงที่ ๕ รหัสประจําระดับชั้นปริญญา  ซึ่งหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เปนรายวิชาในระดับปริญญาตรีใหใชเลข  ๖

ตําแหนงที่ ๖, ๗ และ ๘ ลําดับที่รายวิชา 
 

๒. ผูรับผิดชอบการออกรหัสวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหดําเนินการ  ดังนี้ 
ตําแหนงที่ ๑ - ๕ ใหคณะผูเสนอรายวิชาเปนผูรับผิดชอบการออกรหัสวิชา 
ตําแหนงที่ ๖ – ๘ ใหกองบริการการศึกษาเปนผูรับผิดชอบการออกรหัสวิชา 

 
๓. เพื่อความรวดเร็วใหคณะตางๆ  ที่เสนอรายวิชาดําเนินการออกรหัสวิชาในหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป  ตําแหนงที่ ๑ – ๕  มายังกองบริการการศึกษาควบคูไปกับการ
นําเสนอเรื่องดังกลาวเขาที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ 

 
๒)   ขอเสนอพิจารณาแนวทางการจัดหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
 เพื่อใหการจัดการหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เปนไปในรูปแบบ
เดียวกันทั้งสถาบันฯ  จึงเห็นควรใหดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ดังนี้ 

 
๑. จํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของแตละหลักสูตรตองไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
๒. จํานวนหนวยกิตในสาระกลุมวิชาภาษาจะตองเรียนภาษาอังกฤษตองไมนอยกวา ๑๒ 

หนวยกิต 
๓. ใหมีการจัดหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหครบทั้ง ๔ สาระกลุมวิชา คือ กลุม

วิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร กลุมวิชาภาษา กลุมวิชามนุษยศาสตร และกลุมวิชา
สังคมศาสตร  หากมีกลุมสาระวิชาที่นอกเหนือไปจากนี้  ใหอยูภายใตเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

๔. สําหรับหลักสูตรที่ดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จเพื่อใชในปการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๑  
โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาสถาบันฯ และ สกอ. แลว  สามารถนํา
รายวิชาศึกษาทั่วไปที่บรรจุอยูในหลักสูตรนั้นไปใชได  สวนหลักสูตร (๑)  อยูระหวาง

. 

การดําเนินการ  …..... / 
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การดําเนินการเพื่อปรับปรุงหลักสูตร และ (๒) ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตาม
ขั้นตอน การนําเสนอหลักสูตรแลว  แตยังไมผานความเห็นชอบจากที่ประชุม                
สภาสถาบันฯ และสกอ.  ใหกําหนดรายวิชาศึกษาทั่วไปในแตละกลุมสาระตาม
รูปแบบที่สถาบันกําหนด  โดยทั้ง (๑) และ (๒) ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน           
ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๑ หรือ ๑ / ๒๕๕๒ 
 

๓)   ขอเสนอพิจารณาการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  
 ที่ประชุมเห็นสมควรใหมีหนวยงานกลาง หรือคณะกรรมการเพื่อกํากับ               
ดูแลบริหารจัดการการเรียนการสอนรายวิชากลางในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   เชน                 
เรื่องการกําหนดจํานวนผูลงทะเบียนเรียน  แนวทางการลงทะเบียน  การจัดการเรียนรวม 
การตัดเกรด  เปนตน    
 จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณา  

๑. เห็นชอบใหมีหนวยงานกลางหรือคณะกรรมการโดยตรงเพื่อบริหาร
จัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  และใหนําเรื่องดังกลาวเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณา 

๒. ใหมีการประชุมปรึกษาหารือ ในการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                  
ในครั้งตอๆ ไป  โดยใหกองบริการการศึกษาเปนผูประสานงานการ
ประชุมดังกลาว 

 
๔)   ขอเสนอพิจารณาแนวทางการโอนเงินคาสอนบริการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  
 ตามที่ไดมีการกําหนดรายวิชากลางในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  โดยมิไดระบุ
หนวยงานผูเสนอ / ผูสอนรายวิชาในรหัสวิชาดังกลาว  จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ  เพื่อพิจารณาแนวทางการโอนเงินคาสอนบริการในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป  เพื่อความชัดเจนและมีแนวทางในการปฏิบัติ  

 
 

มติที่ประชุม    ๑)   ใหความเห็นชอบการกําหนดรหัสวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                
ตามที่เสนอ  โดยมีขอแกไข  ดังนี้ 

. 

๑. ใหเพิ่มจํานวน  …..... / 
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๑. ใหเพ่ิมจํานวนหลักของรหัสประจําสาขาวิชาในสาระกลุม
วิชา ในตําแหนงที่ ๔  จากเดิมกําหนดไว ๑ – ๙  เปนเลข
จํานวน ๒ หลัก  เพื่อสํารองไวในกรณีมีการเพิ่มสาขาวิชา
ในโอกาสตอไป 

๒. ใหตัดรหัสตําแหนงที่ ๕  รหัสประจําระดับชั้นปริญญา                 
ซึ่งกําหนดใหใชเลข ๖  เนื่องจากมีเพียงระดับปริญญาตรี
เทานั้น 

๒)   รับทราบแนวทางการจัดหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
โดยดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๓)   ใหความเห็นชอบมอบสํานักทะเบียนและประมวลผลเปน
หนวยงานกลางในการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

๔)   ใหความเห็นชอบใหใชแนวทางการโอนเงินคาสอนบริการ                 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เปนแนวทางเดียวกับการโอนเงิน                
วิชาสอนบริการ 

 
๔.๗   เรื่อง   ขอความเห็นชอบคําขอขยายเวลาการศึกษาของนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
          กรณีขอขยายเวลาการศึกษาเกิน ๔ ภาคการศึกษา 
 
 
 ดวยบัณฑิตวิทยาลัย  ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ   
เพื่อโปรดพิจารณาคํารองขอขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอีก                  
๑ ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๑)  เนื่องจากไดศึกษาครบตามหลักสูตร                    
ในเวลา ๕ ปการศึกษา และไดขอขยายเวลาการศึกษาจนครบ  ๔  ภาคการศึกษาแลว               
โดยขณะนี้อยูระหวางรอผลการตอบรับการลงตีพิมพบทความสุดทาย จํานวน ๖ ราย  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
. 

รหัสประจําตัว  …..... / 
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รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา คณะ ครั้งที่ขอ
ขยายเวลา 

๔๑๐๖๐๐๒๒ นายสมปอง  วิเศษพานิชกิจ วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร ๑๐ 
๔๒๐๖๐๐๐๙ นายนภัทร   สระเอี่ยม วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร ๙ 
๔๓๐๖๐๐๐๒ นายอานนท   ศรีสวาง วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร ๗ 
๔๔๐๖๐๐๐๗ นายธนะศักดิ์  พันธประสิทธิ ์ วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร ๕ 
๔๔๐๖๐๐๐๑ นายวิศิษศักดิ์  เสงี่ยมศักดิ์ วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร ๕ 
๔๔๐๖๐๐๐๘ นายศิริวัฒน  ลิ้มไพบูลย วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร ๕ 
 

 
 

มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบและนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 
 

๔.๘  เรื่อง  ขอความเห็นชอบประมาณการรายรับ – รายจายเงินรายได ปงบประมาณ ๒๕๕๑  
       เพิ่มเติม  

 
 
 เนื่ องจากบัณฑิตวิทยาลัยได จัดโครงการหลักสูตรฝกอบรมความรู
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาแกนักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ  
ระหวางเดือนมีนาคม – กันยายน ๒๕๕๑  และไดประมาณการรายรับเงินรายไดเพิ่มเติม
จากคาลงทะเบียนของโครงการฝกอบรมฯ  เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ๗๒๐,๐๐๐.- บาท                
(เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถวน)   
 ทั้งนี้  รายรับดังกลาวบัณฑิตวิทยาลัยตองจัดทําประมาณการรายรับ - รายจาย
เพิ่มเติมจากประมาณการที่สภาสถาบันฯ อนุมัติไวเดิม  และนํามาจัดทําประมาณการ
รายจายในแผนงานบริการวิชาการแกสังคม งานบริการวิชาการชุมชน งบรายจายอื่นตอไป  

กองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  จึงขอความเห็นชอบประมาณการรายรับ – 
รายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ๗๒๐,๐๐๐.- 
บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถวน)   

 
 
 
 

. 
การพิจารณา  …..... / 
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การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 
   บัณฑิตวิทยาลัยมีภารกิจที่ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง คือ ดูแลมาตรฐาน
ทางดานภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  และการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ใหกับบุคลากรของสถาบันฯ  ก็เปนเรื่องสําคัญที่ควรดําเนินการ   สําหรับกรณีที่มี
บุคคลภายนอกเขารวมการอบรมในโครงการที่จัดขึ้น   ใหบัณฑิตวิทยาลัยแจงสํานักบริการ
วิชาการพระจอมเกลาลาดกระบังทราบจํานวนผูเขารวมโครงการที่เปนบุคคลภายนอกดวย 
 
 
 มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบและนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 

 
๔.๙   เรื่อง   ขอหารือการใชเงินรายไดเหลือจาย ปงบประมาณ ๒๕๔๙ และปงบประมาณ

๒๕๕๐  เพื่อชดใชคืนเงินรายไดสะสม  และขอใชเงนิคืนเงินรายไดสะสม 
 ตามแผนประมาณการใชเงินคืน ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
 
 

ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดรับอนุมัติใหใชเงินรายไดสะสม            
(เงินคงคลัง) ปงบประมาณ ๒๕๔๙ เปนจํานวนเงิน ๙,๐๓๗,๕๐๐.- บาท (เกาลานสามหมื่น
เจ็ดพันหารอยบาทถวน)  โดยมีแผนประมาณการชดใชคืน ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๙ – 
๒๕๕๕  ซึ่งในปงบประมาณ ๒๕๕๑  ไดประมาณการชดใชคืนไว ๑,๘๐๗,๕๐๐.- บาท 
(หนึ่งลานแปดแสนเจ็ดพันหารอยบาทถวน)  นั้น 

เนื่องจากตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๑  คณะมีนโยบายลดจํานวนนักศึกษา
เพื่อใหสัดสวนระหวางอาจารย : นักศึกษา  ใกลเคียงเกณฑมาตรฐานของ สกอ.  และมีแผน
ในการพัฒนาคณะ เพื่อใหการผลิตบัณฑิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงมีความประสงคขออนุมัติ ดังนี้ 
๑. ขอใช เ งินรายได เหลือจ าย  ปงบประมาณ  ๒๕๔๙  จํ านวนเงิน 

๓,๒๙๖,๕๐๕.๗๒ บาท และปงบประมาณ ๒๕๕๐ จํานวนเงิน ๕,๗๔๐,๙๙๔.๒๘  บาท 
ของคณะเพื่อชดใชคืนเงินคงคลัง  จํานวน ๙,๐๓๗,๕๐๐.-  บาท 

๒. ขอใชเงินคืนเงินคงคลัง ตามที่คณะไดจัดทําแผนประมาณการชดใช              
เงินคงคลัง ปงบประมาณ ๒๕๕๑  จํานวน ๑,๘๐๗,๕๐๐.- บาท 

. 

มติท่ีประชุม  …..... / 
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 มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบและนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 
 

๔.๑๐   เรื่อง   ขออนุมัติเงินประจําตําแหนง กรณีผูบริหารที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 
 

ตามที่ไดมีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                   
พ.ศ. ๒๕๔๗  มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗  มาตรา ๒๖  ความวา 

“การไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหารในตําแหนงอธิการบดี      
รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก รองคณบดี รองผูอํานวยการสํานัก  ไมตัดสิทธิ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการในการไดรับเงินประจํา
ตําแหนงประเภทวิชาการตามตําแหนงวิชาการที่ตนครองอยู” 

เนื่องจากยังไมมีกฎหมายของกระทรวงการคลังมารองรับการจายเงินดังกลาว             
สถาบันฯ  จึงไดวางระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดเปนคาสมนาคุณประจํา
ตําแหนง  พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยใหเบิกจายได
ตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๘  นั้น 

บัดนี้  ไดมีพระราชกฤษฎีกา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการจายเงินประจํา
ตําแหนง ของขาราชการ  และผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๕๐  ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑  กําหนดความสําคัญตาม
มาตรา ๓ (๖)  ดังนี้ 

“ (๖) กรณีที่มีกฎหมายบัญญัติใหไดรับทั้งเงินประจําตําแหนงประเภท
ผูบริหารและประเภทวิชาการตามตําแหนงวิชาการที่ครองอยู  ใหไดรับเงินประจําตําแหนง
ไดทั้งสองประเภท  โดยใหมีผลนับแตวันที่มีสิทธิไดรับตามกฎหมาย ”   

ตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกาดังกลาวนี้   จึงเปนผลใหผูดํารง
ตําแหนงบริหารที่ไดรับเงินประจําตําแหนงจากเงินรายได  จะมีสิทธิไดรับเงินประจํา
ตําแหนงทั้งประเภทบริหารและวิชาการยอนหลังตั้งแตวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗  -  
วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๔๘  โดยสถาบันฯ  ไดรับเงินประจําตําแหนงทั้งสองประเภท               
ที่เบิกคืนมาจากเงินงบประมาณแผนดิน  เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  ๓,๙๗๐,๘๘๔.๓๐ บาท 
(สามลานเกาแสนเจ็ดหมื่นแปดรอยแปดสิบสี่บาทสามสิบสตางค) 

. 
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 สถาบันฯ   จึงขอความเห็นชอบเบิกจายเงินรายไดจากเงินงบประมาณ                    
ที่เบิกจายคืนเงินรายไดของแตละหนวยงาน  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภท
วิชาการและประเภทบริหารของผูดํารงตําแหนงผูบริหาร (รองอธิการบดี รองคณบดี               
รองผูอํานวยการสํานัก) ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงจากเงินรายไดในอัตราเชนเดียวกับ           
เงินงบประมาณแผนดิน ตั้งแตวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘  
เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น  ๗๖๐,๘๑๗.๒๒ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นแปดรอยสิบเจ็ดบาท
ยี่สิบสองสตางค)  ดังนี้ 

๑)   คณะวิศวกรรมศาสตร เปนเงิน ๑๗๘,๐๘๐.๐๐ บาท 
๒) คณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนเงิน ๓๑,๐๗๐.๙๖ บาท 
๓) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เปนเงิน ๑๑๘,๗๒๐.๐๐ บาท 
๔) คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนเงิน ๑๑๘,๗๒๐.๐๐ บาท 
๕) คณะวิทยาศาสตร เปนเงิน ๖๑,๑๖๖.๔๗ บาท 
๖) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเงิน ๕๙,๓๖๐.๐๐ บาท 
๗) สํานักงานอธิการบดี บัณฑิตวิทยาลัย    เปนเงิน ๑๙๓,๖๙๙.๗๙ บาท 

 
 

มติที่ประชุม    ใหความเห็นชอบและนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป  
และใหกองคลัง สํานักงานอธิการบดี  ตรวจสอบรายชื่อผูบริหารที่มี
สิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหารและประเภทวิชาการ
ทั้งสองประเภทยอนหลังตามระยะเวลาที่กําหนดใหครบถวนถูกตอง  
โดยเห็นชอบใหถือเปนหลักการในการเบิกจายเงินที่ภายหลังจาก
ตรวจสอบแลวมีเพิ่มเติมจากเงินรายไดของหนวยงานที่ผูมีสิทธิ
สังกัดอยู 

 
๔.๑๑  เรื่อง   ปตท. แจงเงื่อนไขการจัดสงรายไดจากการดําเนินการจัดตั้งสถานีบริการ

น้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการภายในสถาบันฯ 
 

ตามที่สถาบันฯ  มอบใหบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  เปนผูดําเนินการจัดตั้ง               
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการภายในสถาบันฯ นั้น 

. 

บริษัท ปตท.  …..... / 



- ๒๘ - 

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)  ขอแจงเงื่อนไขการจัดสงรายไดใหสถาบันฯ                      
จากการดําเนินการดังกลาว  คือ 

๑. ปตท. จะมอบรายไดจากการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงลิตรละ  ๑๕  สตางค                
และน้ํามันหลอลื่นทุกประเภทลิตรละ ๑ บาท  เฉพาะในสวนที่ใหบริการแกบุคคลภายนอก 

๒. ปตท. จะลดราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ลิตรละ ๒๕ สตางค  และน้ํามันหลอลื่น                
ทุกประเภทลิตรละ  ๒  บาท  จากราคาขายปลีกตามประกาศของ ปตท.  ณ  สถานีบริการ
น้ํามันดังกลาว  ใหกับหนวยงาน บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันฯ  โดยสถาบันฯ              
ตองเปนผูจัดทําบัตรประจําตัวบันทึกแถบแมเหล็กใหกับบุคลากร  และตองแจงให ปตท.
ทราบลวงหนาอยางนอย ๑๕ วัน  หากสถาบันฯ ตองการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนลดดังกลาว
กอนการประกาศดําเนินการ 

๓. ปตท. มอบรายไดจากการจําหนายสินคา  ณ  รานคาสะดวกซื้อภายใน
สถานีตามยอดขายสินคาเฉลี่ย / วัน 
 

การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 
ที่ประชุมไดพิจารณาแบบแปลนในการกอสรางสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง             

โดยอาจารยสมประสงค  รุงเรือง  ผูชวยอธิการบดี  ชี้แจงที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวา                 
ไดมีการปรับผังจากเดิมเปนแนวลึก หลังคาของปมจะไมบังโรงอาหารคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มีการจัดทําพื้นที่ดานหลังเพิ่มเติมใหนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
แทนดานหนาที่เดิมเปนลานฟุตบอล  และมีรานกาแฟ  สําหรับถังเก็บน้ํามันจะอยูใตดิน
ทั้งหมด ขนาดของพื้นที่ที่เสนอจะเหมาะสมกับการเขาออกของรถยนต  ไมมีบริการเปลี่ยน
ถายน้ํามันเครื่อง ไมมีบริการลางรถ  และไมจําหนายกาซ 

โดยที่ประชุมมีขอเสนอแนะวา  ในการจัดสรางรั้วของสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิงควรพิจารณาระดับความสูงใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม  ใหมีการ
ตรวจสอบการระเหยของกาซไฮโดรคารบอนและกลิ่นที่ไมพึงประสงค  การดูแลเรื่อง
การจราจร เชน มาตรการในการดูแลไมใหรถยนตที่ออกจากปมแลวข้ึนสะพานเพื่อความ
ปลอดภัย 
 
 

. 
มติท่ีประชุม  …..... / 
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มติที่ประชุม    เห็นชอบและมอบอาจารยสมประสงค  รุงเรือง ผูชวยอธิการบดี  
ประสานอาจารยกษมพงษ  พงศชมพร  ผูชวยอธิการบดี  เพื่อแจง 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   ดําเนินการและดูแลปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของที่ประชุม   

 
๔.๑๒  เรื่อง   ขอเสนอพิจารณาการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการ

ใชจายงบประมาณของสถาบันฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๑          
ไดพิจารณาตามที่ กองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี รายงานสรุปผลการสัมมนาชี้แจง              
การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART)            
โดยสรุป คือ ทุกสวนราชการจะตองประเมินผลตนเองดวยเครื่องมือ PART  สงใหสํานัก
งบประมาณภายในวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑   
ซึ่งที่ประชุมมีมติ  ๑.   มอบรองศาสตราจารย  ดร . เสนห   เอกะวิภาต   รองอธิการบดี               

เปนผูดําเนินการ  เรื่อง การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART)  และเปนผูแทนในการ
ตอบคําถามในการประเมินตนเองดวยเครื่องมือ PART  และใหเสนอ
รางคําตอบใหที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณา  
โดยในการดําเนินงานใหประสานกับกองแผนงาน  สํานักงาน
อธิการบดี   ถาตองการขอมูลเพิ่มเติมใหติดตอประสานงานกับ
หนวยงานเจาของเรื่องโดยตรง  และมอบทุกหนวยงานใหความ
รวมมือในการดําเนินงานดังกลาวตอไปดวย 

๒. มอบผูอํานวยการกองกลางประสานกับผูอํานวยการกองแผนงาน  
เรื่ อง   กํ าหนดวันสงประเมินผลตนเองดวย เครื่ องมือ  PART              
เพื่อไดพิจารณาระยะเวลาในการเสนอขอมูลประเมินผลตนเองตอที่
ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ไดพิจารณาอีกครั้งกอน
จัดสงใหสํานักงบประมาณ 

 
. 
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 ในการนี้  รองศาสตราจารย ดร.เสนห  เอกะวิภาต รองอธิการบดี ไดรายงาน
ผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART)  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  และจะจัดสงใหสํานักงบประมาณภายในเดือนเมษายน 
๒๕๕๑ โดยสรุปผลคะแนน  ดังนี้ 
 

หมวดคําถาม จํานวนขอ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนที่ได 

หมวด ก  จุดมุงหมายและรูปแบบ 6 10 10 100 
หมวด ข  การวางแผนกลยุทธ 7 20 20 100 
หมวด ค  ความเชื่อมโยงงบประมาณ 5 20 20 100 
หมวด ง  การบริหารจัดการ 7 20 20 100 
หมวด จ  การประเมินผลในระดับ

ผลผลิต / ผลลัพธ 
5 30 28.02 93.4 

รวม 30 100 98.02 98.02 
 
 
 มติที่ประชุม    รับทราบและเห็นชอบตามที่รายงาน 
 
ระเบียบวาระที่  ๕   วาระอื่นๆ    
 
๕.๑   เรื่อง  ระบบรกัษาความปลอดภัยในการใชลิฟตภายในสถาบันฯ 
 
 ตามที่สถาบันฯ  ไดแจงใหทุกหนวยงานทําการสํารวจระบบรักษาความ
ปลอดภัยในการใชลิฟตของทุกอาคารและแจงผลใหสถาบันฯ ทราบ นั้น   โดยสรุปแลว
พบวาสวนใหญยังไมมีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยในการใชลิฟต  และมีบาง
หนวยงานที่ยังไมไดแจงผลการสํารวจระบบรักษาความปลอดภัยดังกลาวใหสถาบันฯ ทราบ 
 จึงขอใหหนวยงานที่ยังไมไดทําการสํารวจระบบรักษาความปลอดภัยในการ
ใชลิฟตเรงสํารวจตรวจสอบและใหดําเนินการปรับปรุงและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย

. 

ภายในลิฟต  …..... / 
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