
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ครั้งที่  ๖ / ๒๕๕๑ 
วันอังคารที่  ๕   มิถุนายน  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.ศิริวัฒน  โพธิเวชกุล รองอธิการบดี กรรมการ 
๖. รศ.ดร.ดุษณี   ธนะบริพัฒน รองอธิการบดี กรรมการ 
  รักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๗. รศ.อํานวย  พานิชกุลพงศ รองอธิการบดี กรรมการ 
๘. รศ.ดร.กอบชัย  เดชหาญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
๙. รศ.พีระวุฒิ  สุวรรณจันทร คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   กรรมการ 

๑๐. รศ.ศักดิช์ัย   ชูโชต ิ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   กรรมการ 
๑๑. ผศ.นพปฎล  สุวัจนานนท คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
๑๒. รศ.ดร.ธีรวัฒน  มงคลอัศวรัตน คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
๑๓. ผศ.ดร.จันทรบูรณ  สถิตวิริยวงศ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๑๔. รศ.ดร.ระติพร  หาเรือนกจิ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
๑๕. รศ.ดร.อิทธชิัย  อรุณศรแีสงไชย ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
๑๖. ผศ.กิติพงค   มะโน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
๑๗. อ. ดร.ปกรณ   วัฒนจตุรพร ผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร กรรมการ 

. 
๑๘. รศ.ดร.กนก  …..... / 
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๑๘. รศ. ดร.กนก  เจนจิระพงศเวช    รักษาการผูอํานวยการสํานักวิจัยการสื่อสาร- กรรมการ 
       และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๙. รศ.ศุล ี  บรรจงจิตร ผูอํานวยการสํานักสงเสริม- กรรมการ 
  และบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง 
๒๐. นางวิภาพร   อินทรสุวรรณ ผูอํานวยการกองกลาง เลขานุการ 
 
 
กรรมการที่ไมมาประชมุ  ( เนื่องจากติดภารกิจ )    
 
๑. รศ.ดร.รวีวรรณ  ชินะตระกูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 
๑. รศ.สมศักดิ ์   ธรรมเวชวถิ ี ผูชวยอธิการบดี 
๒. อ.กษมพงศ   พงษชมพร ผูชวยอธิการบดี 
๓. อ.พงศทิพย   อินทรแกว ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน 

 
เจาหนาที่งานประชุม 
 
๑. นางสาววรงคพร  บุญยมยั 
๒. นางสาวลัดดา  นุชนนท 
๓. นายศักดิ์ชาย   พุทธกอม 
 
เริ่มประชุม  เวลา   ๑๑.๐๐  น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 
๑.๑   เรื่อง   กําหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑  และการมอบ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 
๑) กําหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 
 

. 

- / สํานักราชเลขาธิการ  ….....  
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สํานักราชเลขาธิการ มีหนังสือที่ รล ๐๐๐๓.๓/๙๔๗๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๑   แจงความตามที่   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  และสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ   ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จ
การศึกษา จาก ๓  สถาบัน / มหาวิทยาลัย  (สจล. มจธ. มจพ.)  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑  
จํานวนประมาณ  ๑๓,๙๑๗  คน  ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา 
กรุงเทพฯ  ในวันอังคารที่ ๑๐ และวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  ทั้งชวงเชาและชวงบาย  
สําหรับรายละเอียดในการจัดเตรียมงานฝายเลขานุการจะไดประสานการดําเนินงานตอไป 

 
๒)  การมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 
ตามที่ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๑  ไดมีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐  และมี
ขอเสนอแนะวา ใหสถาบันฯ ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองบุคคลที่สมควรไดรับปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์  ตามที่สถาบันฯ เสนอตั้งแตปการศึกษาถัดไป  ประกอบกับที่ผานมา              
ในการเสนอชื่อปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มีบางคณะยังดําเนินการไมถูกตองตาม             
พระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และ
เข็มวิทยฐานะของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.๒๕๔๒  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙  

ในการนี้   จึงขอเสนอใหผูที่มีหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการมอบปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของทุกคณะ  ไดปฏิบัติใหเปนไปตามมติสภาสถาบันฯ ครั้งที่              
๔ / ๒๕๕๑  และพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกลาวแลวขางตน  
เพื่อใหการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และการนําเสนอ
พิจารณามีความถูกตอง เหมาะสม และมีหลักปฏิบัติที่เปนมาตรฐานเดียวกัน   

อธิการบดี  แจงที่ประชุมทราบวา  กรณีขาราชการที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน
พนักงานสถาบันแลว  สามารถสวมเครื่องแบบปกติขาวในการเขารวมงานพระราชพิธีตางๆ 
ได  โดยใหติดเครื่องหมายอักษรยอ นก. (นอกราชการ)  ที่บริเวณปกดานซายซึ่งจากเดิม         

. 
- / ติดเครื่องหมาย  ….....  
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ติดเครื่องหมายกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับเครื่องหมายอื่นๆ  ใหติดเหมือนเดิม  และในการ
เขารวมงานพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันฯ  ใหผูบริหารสวมเครื่องแบบปกติขาว 

 
มติที่ประชุม    ๑. รับทราบกําหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําป

การศึกษา ๒๕๕๑  แกผูสําเร็จการศึกษา จาก ๓  สถาบัน / 
มหาวิทยาลัย (สจล. มจธ. มจพ.) จํานวนประมาณ ๑๓,๙๑๗  
คน  ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา 
กรุงเทพฯ  ในวันอังคารที่ ๑๐ และวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๒  ทั้งชวงเชาและชวงบาย 

๒. มอบทุกคณะดําเนินการเรื่องการเสนอชื่อผูสมควรไดรับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ใหเปนไปตามมติสภาสถาบันฯ 
ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๑ คือ ใหสถาบันฯ ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
บุคคลที่สมควรไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ตั้งแตป
การศึกษาถัดไป (ปการศึกษา ๒๕๕๑) สําหรับชื่อปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา วาดวย 
ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ 
และเข็มวิทยฐานะของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา          
เ จ าคุณทหารลาดกระบั ง  พ .ศ .  ๒๕๔๒  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๓. มอบฝายเลขานุการ งานพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันฯ                  
เปนผูตรวจสอบการดําเนินการและชื่อปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ใหถูกตองกอนเสนอคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ 
และสภาสถาบันฯ พิจารณาตอไป 

 
๑.๒   เรื่อง  รายงานสรุปจํานวนขาราชการที่ยื่นแบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปน 

พนักงานสถาบัน   ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา                   
เจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑   

. 

- / เนื่องจากพระราชบัญญัติ  ….....  
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เนื่องจากพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑  มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๑ และสถาบันฯ             
มีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐซึ่งไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย           
วาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น และตามมาตรา ๗๔  มาตรา ๗๙  ของ
พระราชบัญญัตินี้  ไดกําหนดความโดยสรุป  คือ 

มาตรา  ๗๔ 
“ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการ

สํานัก หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หัวหนาภาควิชา 
หัวหนาศูนยของสถาบันฯ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๒๘  ตองแสดงเจตนาเปลี่ยน
สถานภาพเปนพนักงานสถาบันภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ” 

มาตรา ๗๙   
“ใหบรรดาขาราชการ  ลูกจางของสวนราชการ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 

๒๕๒๘  แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานสถาบันหรือลูกจางของสถาบันไดตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้” 

ในการนี้  จึงขอรายงานสรุปจํานวนผูบริหาร ขาราชการ ลูกจางของสวน
ราชการ  ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๒๘  ที่ยื่นแบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปน
พนักงานสถาบันแลว ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑  (ขอมูล ณ วันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๑)  โดยสรุปคือ 

สายวิชาการ    จํานวน ๑๕๕ คน 
สายสนับสนุน   จํานวน   ๑๐๑   คน 
      รวม    จํานวน    ๒๕๖   คน 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

. 
- / ๑.๓ เร่ือง การเบิกจาย  ….....  
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๑.๓   เรื่อง  การเบิกจายคาใชบริการวิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่ 
 
 
 

กระทรวงการคลังมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔ / ว. ๓๙  ลงวันที่ ๒๒ 
เมษายน ๒๕๕๑  เรื่อง การเบิกจายคาใชบริการวิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่  สาระสําคัญคือ                  
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑการติดตั้ง
และใชวิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ) ของทางราชการ  โดยมอบหมายกระทรวงการคลัง
กําหนดหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายคาใชจาย (คาเชาเลขหมายและคาใชบริการ)             
กรณีที่สวนราชการไดจัดหาวิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่โดยมอบใหขาราชการเปนผูถือครอง   
ใหสวนราชการปฏิบัติ  ซึ่งกระทรวงการคลังไดกําหนดหลักเกณฑและอัตราการเบิกจาย           
คาใชบริการวิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่ใหมเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แลว  ตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวย 

สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  พิจารณาแลวมีความเห็นวา 
๑. หนังสือกระทรวงการคลังที่อางถึง  กําหนดใหใชกับสวนราชการ              

โดยใหสวนราชการเปนผูจัดหาวิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่โดยมอบใหขาราชการเปนผูถือครอง  
ไมใชขาราชการทุกคนจะไดรับคาใชบริการวิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่นี้  ดังนั้น การกําหนด 
ใหมีการเบิกจายคาใชบริการวิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่  จึงไมใชเปนการใหสวัสดิการหรือ
ประโยชนตอบแทนอื่น  แตเปนคาใชจายในสวนของคาสาธารณูปโภคเพื่อประโยชน             
ในการติดตอประสานงานของสถาบันฯ 

๒. ประกอบกับสถาบันฯ ไมใชสวนราชการ ตามมาตรา ๕ วรรคสองแหง
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑   

๓. ตรวจสอบแลวไมมีระเบียบสถาบันฯ กําหนดเกี่ยวกับการเบิกจาย             
คาใชบริการวิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่   

จึงทําใหสถาบันฯ  ไมสามารถเบิกจายคาใชบริการวิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่ได  
และสถาบันฯ  ไดมีหนังสือแจงทุกหนวยงานทราบและดําเนินการแลว         
 

มติที่ประชุม  รับทราบการยกเลิกการเบิกจายคาใชบริการวิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

. 

- / ๑.๔ เร่ือง รายงานสรุป  ….....  



- ๗ - 

๑.๔  เรื่อง รายงานสรุปเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่จัดสรรใหกับ
พนักงานสถาบันเงินงบประมาณ เงินรายได และลูกจางชั่วคราว  

 
 
 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๑ เมื่อวันที่  
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑  ไดพิจารณาหลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ แลวมีมติ “ขอ ๒. อนุมัติเงินรางวัลใหพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ 
พนักงานเงินรายได ลูกจางชั่วคราว โดยเบิกจายจากเงินรายไดของหนวยงานที่บุคลากร
สังกัด  และใหใชหลักเกณฑเดียวกับการจัดสรรเงินรางวัลใหขาราชการและลูกจางประจํา” 
 ในการนี้  กพร. ไดจัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐            
ใหสถาบันฯ เพิ่มเติมอีกจํานวนหนึ่ง  ดังนั้น  เงินรางวัลที่จะจัดสรรใหพนักงานสถาบัน        
เงินงบประมาณ  เงินรายได และลูกจางชั่วคราว  จึงสรุปไดดังนี้ 
   เงินรางวัล  งวดที่ ๑  = ๒,๓๖๙,๕๑๙.๒๓ บาท 
   เงินรางวัล  งวดที่ ๒  =      ๓๐๖,๘๐๑.๓๙ บาท 
    รวมเปนเงิน  = ๒,๖๗๖,๓๒๐.๖๒ บาท 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  และมอบทุกคณะโอนเงินรายไดของคณะ  / สํานัก             
ใหสถาบันฯ  ยกเวนหนวยงานที่อยูในสวนกลาง เชน บัณฑิต
วิทยาลัย สํานักทะเบียนและประมวลผล  สํานักหอสมุดกลาง 
สํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร    

 
๑.๕   เรื่อง  รายงานสรุปผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันฯ  

                    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  แจงผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา            
เจาคุณทหารลาดกระบัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ผลคะแนนของสถาบันฯ              
ไดเทากับ ๔.๑๔๖๑    

. 

- / ในการนี้  ….....  



- ๘ - 

 ในการนี้  รองศาสตราจารย ดร.เสนห  เอกะวิภาต รองอธิการบดี  รายงาน          
ที่ประชุมทราบวา  สถาบันฯ ไดรับการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐  
ดังนี้ 
 เงินรางวัล  งวดที่ ๑ = ๔,๔๖๒,๑๒๖.๙๓ บาท 
 เงินรางวัล  งวดที่ ๒ =   ๕๗๗,๗๗๒.๕๖ บาท 
 รวมเปนเงินรางวัลที่ไดรับ =  ๕,๐๓๙,๘๙๙.๔๙ บาท 
และเนื่องจากขณะนี้สถาบันฯ  มีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ   และไมเปน                 
สวนราชการ   ซึ่ง กพร. ถือวาตามกฎหมายแลวจะไมมีสิทธิไดรับการจัดสรรเงินรางวัล   
แตสําหรับในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๑  กพร.  ไดมีการประชุมหารือกันแลวมีมติ           
จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใน ๒ ประเด็น  ดังนี้ 
๑. พิจารณาใหสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ ดําเนินการจัดทําประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตอไป 
๒. ถาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหหนวยงานตามขอ ๑ ดําเนินการตอ  จะจัดสรรเงินรางวัล

ใหเฉพาะผูปฏิบัติงานเทานั้น 
ทั้ งนี้   เมื่ อคณะรัฐมนตรีมีมติ แล วจะแจ ง ใหทราบตอไป   สํ าหรับ                         

ในปงบประมาณถัดไป กพร. แจงวาสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ  ไมตองจัดทํา            
คํารับรองการปฏิบัติราชการ และจะไมมีการจัดสรรเงินรางวัลใหอีก 

อธิการบดี  แจงที่ประชุมทราบวา ถึงแม กพร. จะแจงวาตั้งแตปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒  สถาบันฯ ไมตองจัดทําการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ  และไมไดรับการจัดสรรเงินรางวัลแลว  แตเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  สถาบันฯ ก็ควรมีการดําเนินการในเรื่องนี้ตอไป 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๖   เรื่อง  รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา 
  
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  

ขอสงรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของสถาบันเทคโนโลยี                     

. 

- / พระจอมเกลาลาดกระบัง  ….....  



- ๙ - 

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  เพื่อใชประโยชนในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสถาบันฯ ตอไป  โดยสถาบันฯ มีคะแนนเฉลี่ยรวม  ๗  มาตรฐาน  เทากับ  ๔.๒๗  
อยูในระดับดี  โดยมีมาตรฐานที่ไดคะแนนเฉลี่ยระดับดีมาก ๒ มาตรฐาน  ระดับดี ๕  
มาตรฐาน  และไมมีมาตรฐานใดอยูในระดับที่ตองปรับปรุง  จึงสมควรไดรับการรับรอง
มาตรฐาน ตามเกณฑของ สมศ.  ดังนี้ 

 
มาตรฐาน คะแนนที่

ได 
ระดับการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต ๔.๖๗ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค ๓.๗๐ ดี 
มาตรฐานที่ ๓  มาตรฐานดานการบริการทางวิชาการ ๔.๕๐ ดี 
มาตรฐานที่ ๔  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๐๐ ดี 
เฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก รวม ๑ – ๔  มาตรฐาน ๔.๒๓  
มาตรฐานที่ ๕  มาตรฐานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร ๔.๓๖ ดี 
มาตรฐานที่ ๖  มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน ๓.๖๗ ดี 
มาตรฐานที่ ๗  มาตรฐานระบบประกับคุณภาพ ๕.๐๐ ดีมาก 
เฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก  รวม ๑ – ๗  มาตรฐาน ๔.๒๗  
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
๑.๗  เรื่อง   รายงานการเขารวมระดมสมองเพื่อหาขอตกลงรวมกันในการศกึษาคาใชจาย             

ตอหนวยนักศึกษา 
 
 
 

ผูอํานวยการกองแผนงาน (นางวันดี  บุญยิ่ง)  ขอรายงานสรุปการเขารวม
ระดมสมองเพื่อหาขอตกลงรวมกันในการศึกษาคาใชจายตอหนวยนักศึกษา  เมื่อวันที่ ๗  
พฤษภาคม ๒๕๕๑  ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ  โดยสรุปคือ   

 

. 

- / วัตถุประสงค  ….....  



- ๑๐ 

วัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูล  ดังนี้   
๑. เพื่อรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการศึกษาคาใชจายตอหนวยนักศึกษา

ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน   
๒. เพื่อรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการศึกษาคาใชจายของกิจกรรมดาน

การวิจัย  การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๓. เพื่อสรางความเขาใจใหกับหนวยงานและบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในเรื่อง

การคิดคาใชจายตอหัวนักศึกษา  รวมทั้งเตรียมความพรอมใหกับหนวยงานในการจัดระบบ
ฐานขอมูลทางการเงิน 

มีขอกําหนดคาใชจายตอหัวนักศึกษา  คือ 
๑. ใช ข อมู ลร ายจ า ยจาก เ งินงบประมาณแผนดินและ เ งินรายได 

ปงบประมาณ ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙ 
๒. ใชขอมูลรายจายของทุกแผนงาน  แตการคํานวณตนทุนตอหนวย               

การจัดการศึกษา รวมโครงการปกติและโครงการพิเศษ 
๓. ใชขอมูลรายจายจริงของงบดําเนินการ  ซึ่งประกอบดวยคาใชจาย              

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทนพนักงาน
ราชการ คาจางประจํา คาจางชั่วคราว เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและคาสวัสดิการตางๆ) คาใชจายดําเนินงาน 
(หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจายอื่น
และคาสาธารณูปโภค)  และคาเสื่อมราคาสิ่งกอสรางและครุภัณฑ             
โดยจําแนกตนทุนทางตรง ทางออม แผนงาน และหนวยงาน 

๔. ใหแบงกลุมสาขาวิชา  เปน  ๖  กลุมสาขาวิชา 
๕. ใหปรับคาน้ําหนักระดับบัณฑิตศึกษาเปนปริญญาตรี  เทากับ ๑.๕                

ในทุกกลุมสาขา 
๖. การปนสวนคาใชจายทางออมใหกับกลุมสาขาวิชา  ใชเกณฑ FTES 

พ้ืนที่  บุคลากร  และเกณฑผสมระหวาง  FTES พ้ืนที่และบุคลากร                
โดยขึ้นอยูกับลักษณะการทํางานของแตละหนวยงานกลาง 

. 
- / สําหรับการจัดทําขอมูล  ….....  



- ๑๑ - 

สําหรับการจัดทําขอมูล  คณะวิจัยไดออกแบบฟอรมในการจัดเก็บรวบรวม
ขอมูลตามขอกําหนด  จํานวน  ๓  แบบฟอรม  คือ 

๑. การเก็บขอมูลนักศึกษา และตารางสรุปการจัดกลุมสาขาวิชาการคิด
คาใชจายตอหนวย  ดําเนินการโดยงานวิจัยสถาบัน  กองแผนงาน 

๒. การเก็บขอมูลคาใชจายจริง จําแนกตามแผนงาน ดําเนินการโดยงาน
ติดตามและประเมินผล กองแผนงาน และกองคลังสนับสนุนขอมูล            
คาเสื่อมราคา คาสวัสดิการตางๆ 

และจะสงขอมูลดังกลาวใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑  โดยจะมีการประชุมหารือในเรื่องการจัดเก็บขอมูล          
อีกครั้งในวันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๑   
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
๑.๘ เรื่อง รายงานความคืบหนาการเขารวมจัดงาน “ลาดกระบังแฟร” ครั้งที่ ๑ 

 
 
สํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ  ขอรายงานความคืบหนาการเขารวม

จัดงาน “ลาดกระบังแฟร” ครั้งที่ ๑   ในระหวางวันที่ ๕ – ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑  ณ ศูนยกีฬา
พระจอมเกลาลาดกระบัง สจล.  โดยสรุป  คือ  ไดจัดใหมีการเผยแพรผลงานทางวิชาการของ
คณะ / สํานักตางๆ  การนําผลงานวิชาการมาใชสนับสนุนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของเขต
ลาดกระบัง การจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อใหความรูกับชุมชน เชน ปุยอินทรีย (หมอดิน) 
โปรแกรมเฮาสคีปเปอร เพื่อความปลอดภัยการใชอินเตอรเน็ต RFID : เทคโนโลยีใกลตัว 
รวมทั้งจัดใหมีการแนะนําหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันฯ เพื่อสรางความรูความ
เขาใจใหแกนักเรียน และผูปกครองที่มีความสนใจ   โดยมีการประชาสัมพันธการจัดงาน         
ในรูปแบบของสื่อตางๆ เชน การแถลงขาวสื่อมวลชน  เว็บไซต / เว็บบอรดสถาบันฯ            
ปายโฆษณา ใบปลิว เปนตน   

. 
- / ในการนี้  ….....  



- ๑๒ - 

ในการนี้   คณะกรรมการจัดงาน  “ลาดกระบังแฟร” ไดมีมติ เรียนเชิญ               
รองศาสตราจารย ดร.กิตติ  ตีรเศรษฐ อธิการบดี  เปนประธานเปดงานในวันศุกรที่  ๖  
มิถุนายน  ๒๕๕๑  เวลา ๑๙.๐๐ น.  ณ  สนามกีฬาพระจอมเกลาลาดกระบัง สจล.   

จึงขอเรียนเชิญคณะผูบริหาร  และบุคลากรสถาบันฯ  เขารวมงานในพิธีเปด 
และเขารวมเยี่ยมชมผลงานของสถาบันฯ หนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกลาว 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 
 ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  
ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๑   เมื่อวันอังคารที่  ๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๑  เมื่อวันอังคารที่ ๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๑  โดยไมมีขอแกไข 

 
ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
 
๓.๑  เรื่อง   ขอเสนอพิจารณาการปรบัเปลี่ยนเงื่อนไขการจัดสงรายไดใหสถาบันฯ  จากการ

ดําเนินการจัดตั้งสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการภายในสถาบันฯ 
 
  
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  มีหนังสือที่ ๖๑๐/๓๐/๑๐๐๓  ลงวันที่ ๑๕ 

พฤษภาคม ๒๕๕๑  โดยสรุปคือ  ขอแจงเงื่อนไขการจัดสงรายไดจากการจัดตั้งสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการภายในสถาบันฯ โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข            
จากเดิมเปน  ดังนี้ 

. 
- / ๑. ปตท.มอบรายได  ….....  



- ๑๓ - 

๑. ปตท. มอบรายไดจากการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงทุกประเภท ณ สถานี
บริการน้ํามันดังกลาว  ในอัตราลิตรละ  ๑๕  สตางค  และน้ํามันหลอลื่น
ทุกประเภทในอัตราลิตรละ  ๑  บาท 

๒. ปตท.  จะลดราคาน้ํามันเชื้อเพลิงทุกประเภทเพื่อเปนสวัสดิการใหกับ
นักศึกษา ขาราชการและครอบครัวของขาราชการในสังกัดสถาบันฯ  
จากราคาขายปลีกตามประกาศของ ปตท.  ในอัตราลิตรละ  ๑๐  สตางค  
ณ  สถานีบริการน้ํามันดังกลาว 

สําหรับเงื่อนไขจากการจําหนายสินคา ณ รานคาสะดวกซื้อ ( 7 - 11 ) ภายใน
สถานีบริการน้ํามันดังกลาวยังคงเดิม 
 
 

มติที่ประชุม  ๑.   ใหยกเลิกการจัดตั้งสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ
ภายในสถาบันฯ  เนื่องจากผลตอบแทนคอนขางนอย  และ
อัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิงมีแนวโนมลดลง โดยจะมีการนํา
เชื้อเพลิงทางเลือกมาใชทดแทนมากขึ้น เชน แกส  ซึ่งสถาบันฯ 
ไมเห็นสมควรใหมีการจําหนายแกสในสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิงภายในสถาบันฯ เพราะอาจเกิดอันตรายขึ้นได   

 ๒.   ใหนํ า เสนอสภาสถาบันฯ   พิจารณายกเลิกมติที่ประชุม                   
สภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ 
ตามที่ไดอนุมัติให จัดตั้ งสถานีบริการน้ํ ามันเชื้อ เพลิงเพื่อ
สวัสดิการภายในสถาบันฯ 

 
 
๓.๒   เรื่อง    ขอทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เรื่อง การโอนงาน

ปรับปรุงอาคารสถานที่ งานกอสราง ซอมแซมอาคารสถานที่ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร 

 
 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๑   
เมื่อวันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  มีมติ  เห็นชอบตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอขอโอน

. 
- / งานปรับปรงุอาคาร  ….....  



- ๑๔ - 

งานปรับปรุงอาคารสถานที่ งานกอสราง  ซอมแซมอาคารสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร  
ใหมาอยูในความดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร  โดยโอนเฉพาะงานเอกสารไมรวมถึงการ
โอนเจาหนาที่  โดยเริ่มดําเนินงานตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒   
 ในการนี้  คณะวิศวกรรมศาสตร  ขอทบทวนมติดังกลาวในสวนของการเริ่ม
ดําเนินงานตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  เปนใหสามารถดําเนินการไดเมื่อที่ประชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ มีมติเห็นชอบ  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความ
รวดเร็ว 
 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบใหแกไขมติที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จากเดิมเปนดังนี้
ใหโอนงานปรับปรุงอาคารสถานที่ งานกอสราง ซอมแซมอาคาร
สถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตรใหมาอยูในความดูแลของคณะ
วิศวกรรมศาสตร  โดยโอนเฉพาะงานเอกสารไมรวมถึงการโอน
เจาหนาที่  โดยเริ่มดําเนินการไดตั้งแตวันที่คณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ  มีมติเห็นชอบ 

 
๓.๓   เรื่อง    ขอทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เรื่อง ขอความ

เห็นชอบวางประกาศสถาบันฯ ฉบับที ่......... เรื่อง การจัดตั้งสวนงานใน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ......... 

 
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๑                

มีมติที่ประชุมตามขอ ๓.  เห็นชอบใหทุกคณะ / สํานัก โอนหลักสูตรนานาชาติทุกหลักสูตร
ใหวิทยาลัยนานาชาติเปนผูดูแล  โดยใหมีการปรับปรุงระเบียบวิทยาลัยนานาชาติใหเปน
เชนเดียวกับคณะอื่นๆ  เพื่อใหมีหลักเกณฑในการปฏิบัติที่เปนแนวทางเดียวกัน  นั้น 

ในการนี้    รองศาสตราจารย ดร.ธีรวัฒน   มงคลอัศวรัตน   คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร   ขอหารือที่ประชุมเพื่อทบทวนมติดังกลาวในสวนที่ใหทุกคณะโอนหลักสูตร
นานาชาติใหวิทยาลัยนานาชาติดูแล 
 
. 

- / มติท่ีประชมุ  ….....  



- ๑๕ - 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบใหดําเนินการใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑  
เรื่อง ขอความเห็นชอบวางประกาศสถาบันฯ ฉบับที่ ......... เรื่อง 
การจัดตั้งสวนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง พ.ศ. ......... 

 
๓.๔   เรื่อง   ที่จอดรถอาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
 

สืบเนื่องจากที่สถาบันฯ มีนโยบายจัดที่จอดรถดานหลังอาคารกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร โดยที่จอดรถสําหรับผูบริหารใหเปลี่ยนเปนที่จอดรถสําหรับ                
ผูมาติดตอเพ่ืออํานวยความสะดวก นั้น 

ในการนี้  เพื่อจัดที่จอดรถของอาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร              
ใหเปนไปตามนโยบายของสถาบันฯ  จึงขอใหผูบริหารไดชี้แจงใหบุคลากรในสังกัด
รับทราบและปฏิบัติ  รวมทั้งใหมีการตรวจสอบเพื่อจัดที่จอดรถใหมีความเหมาะสมและ
เพียงพอทั้งในสวนของผูบริหารและผูมาติดตอ   โดยเมื่ออาคารเก็บของสรางเสร็จแลว            
ใหรื้อที่เก็บของบริเวณที่จอดรถออกเพื่อปรับเปนลานจอดรถเพิ่มขึ้น  และใหจัดทําปายหาม
นักศึกษาจอดรถในที่จอดรถสําหรับผูมาติดตอ      
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ   และมอบรองศาสตราจารย อํานวย   พานิชกุลพงศ  
ดําเนินการตรวจสอบและจัดที่จอดรถอาคารกรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทรใหมีความเหมาะสมตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
๔.๑   เรื่อง   ขอความเห็นชอบวางขอบังคับสถาบันฯ 
 

 
๑)  ขอความเห็นชอบวางขอบังคับสถาบันฯ วาดวย  สภาวิชาการ  พ.ศ. ........ 

. 

- / ตามความในมาตรา ๒๕  ….....  



- ๑๖ - 

ตามความในมาตรา ๒๕  แหงพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง  พ.ศ. ๒๕๕๑  ไดกําหนดสาระสําคัญไววา 

“ใหมีสภาวิชาการ ประกอบดวย อธิการบดีเปนประธานสภาวิชาการและ
กรรมการสภาวิชาการซึ่งมาจากผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกสถาบัน 

จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการ
พนจากตําแหนงของกรรมการสภาวิชาการ  ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของ
สภาวิชาการใหเปนไปตามขอบังคับสถาบัน”    

 
๒)  ขอความเห็นชอบวางขอบังคับสถาบันฯ วาดวย  คณะกรรมการสงเสรมิ

กิจการของสถาบันฯ  พ.ศ. ........ 
 
ตามความในมาตรา ๒๔  แหงพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑  ไดกําหนดสาระสําคัญไววา 
“ใหมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบันคณะหนึ่ง ประกอบดวย ประธาน

กรรมการและกรรมการอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งสภาสถาบันแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
คณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบันมีหนาที่ใหคําแนะนําปรึกษาและ

สนับสนุนการดําเนินกิจการ รวมทั้งหารายไดใหกับสถาบัน 
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและ 

การพนจากตําแหนงของประธานกรรมการและกรรมการ   ตลอดจนการประชุมและ                
การดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการของสถาบัน ใหเปนไปตามขอบังคับของ
สถาบัน” 

ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  จึงเสนอขอความ
เห็นชอบวางขอบังคับสถาบันฯ ดังกลาว  จํานวน  ๒  ฉบับ  ดังกลาวขางตน 

 
 

มติที่ประชุม   ๑.   เห็นชอบวางขอบังคับสถาบันฯ วาดวย  สภาวิชาการ  พ.ศ. ........  
โดยมีขอแกไข ดังนี้   

. 
- / ๑.๑ ใหแกไขขอ ๔.  ….....  



- ๑๗ - 

๑ .๑   ใหแกไขขอ  ๔ .  (๓ )  จากเดิมเปน  “ผูดํ ารงตํ าแหนง
ศาสตราจารยที่สวนงานวิชาการเลือก สวนงานละ ๑ คน 
เปนกรรมการ  และตองเปนผูไมดํารงตําแหนงบริหาร” 

๑.๒ ใหแกไขขอ ๔. (๔) จากเดิมเปน “ผูดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารยที่หัวหนาสวนงานวิชาการเลือก สวนงานละ 
๑ คน  เปนกรรมการ  และตองเปนผูไมดํารงตําแหนง
บริหาร” 

๑.๓ ใหเพิ่มขอความ “กรรมการตามขอ ๔ (๓) มีวาระการดํารง
ตําแหนง  ๒  ป” 

๑.๔ ใหเพิ่มอํานาจและหนาที่ตามขอ ๙ “ใหกรรมการมีหนาที่
ในการประเมินหลักสูตรการศึกษา”   

๑.๕ มอบสํานักงานกฎหมายฯ  ตรวจสอบอํานาจและหนาที่
ของสภาวิชาการตามพระราชบัญญัติสถาบันฯ  พ .ศ . 
๒๕๕๑  ถามีเพิ่มเติมใหปรับปรุงแกไขในขอบังคับให
เรียบรอยกอนนําเสนอสภาสถาบันฯ 

๒.  เห็นชอบวางขอบังคับสถาบันฯ วาดวย  คณะกรรมการสงเสริม
กิจการของสถาบันฯ  พ.ศ. ........  โดยมีขอแกไข ดังนี้ 
๒.๑  ใหแกไขขอความตามขอ ๕ (๑) จากเดิมเปน “เปนผูทรงคุณวุฒิ  

มีคุณธรรมและจริยธรรม เปนที่ยอมรับในสังคม” 
๒.๒ ใหเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามขอ ๖. คือ

“ใหมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติภารกิจ  
ไดตามความจําเปน” 

๒.๓ มอบสํานักงานกฎหมายฯ  ตรวจสอบอํานาจหนาที่ของ
กรรมการเกี่ยวกับขอบังคับ หรือระเบียบในการบริหาร
จัดการงบประมาณ  การจัดหารายได เพื่อ เพิ่มเติมใน
ขอบังคับนี้   

๓. ใหนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 

. 

- / ๔.๒ เร่ือง ขอความเห็นชอบ  ….....  



- ๑๘ - 

๔.๒   เรื่อง   ขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ  
 
๑)   ขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินสมนาคุณ

ประจําตําแหนงนายกสภาสถาบัน คาเบี้ยประชุมและคาเดินทางของคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ พ.ศ. ........ 

 
เพื่อใหการจายเงินเปนคาสมนาคุณประจําตําแหนงนายกสภาสถาบัน                  

คาเบี้ยประชุมและคาเดินทางของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังเปนไปดวยความเหมาะสมสอดคลอง            
กับการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ  จึงไดกําหนดให
ประธานกรรมการ   ประธานอนุกรรมการ   กรรมการ   อนุกรรมการ   เลขานุการ                      
หรือผูชวยเลขานุการ  ที่เปนผูปฏิบัติงานในสถาบันไมสามารถเบิกจายคาเบี้ยประชุมได   
โดยใหถือวาการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงประธานกรรมการ   ประธานอนุกรรมการ  
กรรมการ  อนุกรรมการ  เลขานุการ  ผูชวยเลขานุการดังกลาว  เปนการปฏิบัติงานตามที่
ไดรับมอบหมายใหกับสถาบันฯ 

 
๒) ขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินตอบแทน           

การปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ พ.ศ. ........ 
 

เพ่ือใหการจายเงินรายไดเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  เปนไปดวยความเหมาะสม
สอดคลองกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ 

 
๓) ขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ วาดวย การใชรถของสถาบัน พ.ศ. ....... 

 
 เพื่อใหการใชรถของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบังเปนไปดวยความเหมาะสมสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน
สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ 

 
 

. 
- / มติท่ีประชมุ  ….....  



- ๑๙ - 

มติที่ประชุม   ๑.   เห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ  วาดวย   การจายเงิน
สมนาคุณประจําตําแหนงนายกสภาสถาบัน คาเบี้ยประชุม
และคาเดินทางของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 
พ.ศ. ........   โดยไมมีขอแกไข  

๒. เห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ  ว าดวย  การจ าย เงิน               
ตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ พ.ศ. ........             
โดยไมมีขอแกไข 

๓. เห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ วาดวย การใชรถของสถาบัน 
พ.ศ. .......  โดยมีขอแกไข ดังนี้ 
๓.๑ ใหแกไขขอ ๑๐ (๔)  โดยใหเพิ่มขอความ “ใหเบิก        

คาเดินทางแทนการจัดรถสถาบันฯ  กรณีการขอใช
รถรับ – สงในการไปรวมประชุม อบรม สัมมนา
ติดตอหลายวัน  และหรือการเดินทางคนเดียว”   

๓.๒ ใหสลับขอใหมจากเดิม “ขอ ๘. เปนขอ ๕.”  “ขอ ๗ 
เปน ขอ ๖.”   และเรียงลําดับขอใหมตั้งแตขอ ๕.  
เปนตนไป 

๔. ใหนําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 
 

๔.๓   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณาระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย การเบิกจายเงินคาสอนพิเศษฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ . )   ได จัดส งระ เบียบ

กระทรวงการคลัง วาดวย  การเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนใน
สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  ซึ่งไดรับความชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑  มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป นั้น 

สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  ขอเสนอสรุปสาระสําคัญของระเบียบ
กระทรวงการคลังดังกลาว คือ 

 

. 
- / ๑. การเบกิจายเงิน  ….....  



- ๒๐ - 

๑. การเบิกจายเงินตามระเบียบนี้  มี  ๒  ประเภท   
๑.๑ เงินคาสอนพิเศษ 
๑.๒   เงินคาสอนเกินภาระงานสอน 

๒.   นิยามตามขอ ๔  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาของรัฐ            
ที่ จัดหลักสูตรการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเทา   แตไมรวมถึง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มิใชสวนราชการ 

๓. ตามขอ ๑๑ ผูมีสิทธิไดรับเงินคาสอนพิเศษในสถานศึกษาไดแก 
๑๑.๑ ผูสอนที่เปนขาราชการหรือลูกจางของทางราชการที่ไมไดดํารง

ตําแหนงประจําในสถานศึกษานั้น 
๑๑.๒ ขาราชการและลูกจางของสถานศึกษาซึ่งไมมีหนาที่ในการสอน

แตไดรับคําสั่งใหสอนในสถานศึกษานั้น 
๑๑.๓ ผูไดรับเชิญใหสอนในสถานศึกษาในฐานะครูพิเศษหรือ

อาจารยพิเศษ 
๔.   ตามขอ ๑๕  ผูทําการสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่สอนครบตามหลักเกณฑ

ที่กําหนดในบัญชีหมายเลข ๔  ใหมีสิทธิไดรับเงินคาสอนเกินภาระงานสอนสําหรับหนวย
ชั่วโมงที่สอนนอกเหนือจากจํานวนหนวยชั่วโมงที่กําหนดดังกลาว  โดยอัตราคาสอนพิเศษ
และคาสอนเกินภาระงานสอน ตามที่กําหนดในบัญชีหมายเลข ๑  คือ  

- การสอนระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา       อัตราชั่วโมงละ  ๔๐๐.-  บาท 
- การสอนระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเทา   อัตราชั่วโมงละ  ๕๔๐.-  บาท 
โดยหามมิใหนําเวลาการใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําดานกิจการนิสิต 

นักศึกษา ดานการเรียนการสอน หรือดานการจัดทําวิทยานิพนธมารวมคํานวณเปนหนวย
ชั่วโมงดวย 

๕. การนับภาระงานสอนใหนับจํานวนหนวยชั่วโมง ตอ  ๑  ภาคการศึกษา 
ตามบัญชีหมายเลข ๔   
 ซึ่งระเบียบเดิม  ใหนับจํานวนหนวยชั่วโมง  ตอ   ๑   สัปดาห   เชน  
คณาจารยประจํา  ๑๐  หนวยชั่วโมง  ในระดับปริญญาตรี  และ  ๖  หนวยชั่วโมง ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

. 

- / ในการนี้  ….....  



- ๒๑ - 

 ในการนี้   ตามมาตรา  ๗๗   แหงพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี                
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑  สรุปความสําคัญวา 
 “เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการและลูกจาง ใหถือวา
สถาบันเปนสวนราชการ และใหขาราชการและลูกจางของสวนราชการดังกลาวรับเงินเดือน 
คาจาง ประโยชนตอบแทน และเงินอื่นผานสถาบัน  โดยเบิกจายจากงบประมาณแผนดิน” 
 สํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  จึงขอเสนอความเห็นในการเบิกจายคาสอน
พิเศษ และคาสอนเกินภาระงานสอน ดังนี้ 

๑. กรณีผูที่เปนขาราชการถาเบิกจายจากงบประมาณแผนดิน ใหเบิกตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังดังกลาว 

๒. กรณีผูที่เปนขาราชการและพนักงานสถาบัน ถาเบิกจายจากเงินรายไดของ
สถาบันฯ  ใหเบิกตามระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดเปน            
คาสอนพิเศษ คาตอบแทนวิทยากร และคาสมนาคุณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๓. ก รณี ก า รนั บ ภ า ร ะ ง านสอน   สถ าบั น ฯ  ต อ ง ถื อ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลัง (ขอ ๙ ของระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายได
เปนคาสอนพิเศษ คาตอบแทนวิทยากร และคาสมนาคุณ พ.ศ. ๒๕๔๙)  
ขอ ๙ การเบิกคาสอนพิเศษ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
๙.๑ ใหจายคาสอนพิเศษใหกับคณาจารยภายในที่มีสิทธิไดรับคาสอน

พิเศษ ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ โดยใหจายแบบเหมาจาย 
ทั้งนี้จํานวนชั่วโมงที่เบิกจายไดใหคํานวณจากภาระงานสอนของผูมี
สิทธินั้น  ตามตารางแสดงการปฏิบัติงานแลวหักดวยฐานหนวย
ชั่วโมงของผูมีสิทธินั้น  ตามระเบียบกระทรวงการคลังหรือตาม        
มติสภาสถาบัน แลวแตกรณี  ทั้งนี้ ใหคํานวณฐานหนวยชั่วโมงเปน
รายภาคศึกษา 

๙.๒ คณาจารยภายในที่สอนในหลักสูตรนานาชาติ  ใหเบิกคาสอนพิเศษ
ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการได  โดยมิตองคิดหนวยชั่วโมงสอน
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง หรือตามมติสภาสถาบัน  ทั้งนี้ เวลา

. 
- / ที่ทําการสอนในหลักสูตร  ….....  



- ๒๒ - 

ที่ทําการสอนในหลักสูตรนานาชาติจะตองไมทับซอนกับเวลา               
ที่ทําการสอนในหลักสูตรอื่นๆ 

๙.๓ ในการเบิกเงินคาสอนพิเศษ  ใหใชใบสําคัญการรับเงิน  หรือใบโอน
เงินเขาบัญชีของคณาจารยผูสอนเปนหลักฐานในการเบิกจาย 

 
 

มติที่ประชุม    ๑.   เห็นชอบใหใชระเบียบสถาบันฯ วาดวย  การจายเงินรายไดเปน 
ค าสอนพิ เ ศษ   ค าตอบแทนวิทยากร  และค าสมนาคุณ                       
พ.ศ. ๒๕๔๙  ในภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๑ ไปกอน   

    โดยให เสนอสภาสถาบันฯ   พิจารณาให เบิกตาม           
ขอ ๙. ของระเบียบสถาบันฯ ดังกลาวขางตน  โดยใหถือตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย  การจายเงินคาสอนพิเศษ                       
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๓  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๘  หรือตามมติสภาสถาบันฯ แลวแตกรณี 

 ๒. มอบทุกคณะนําเรื่องการจายเงินรายได เปนคาสอนพิ เศษ                  
ไปพิจารณาแลวสรุปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ พิจารณาตอไป 

 
๔.๔  เรื่อง  ขอความเห็นชอบวางประกาศสถาบันฯ 

 
 
๑)   ขอความเห็นชอบวางประกาศสถาบันฯ เรื่อง อัตราเงินสมนาคุณประจํา

ตําแหนงนายกสภาสถาบัน  คาเบี้ยประชุมและคาเดินทางของคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ 

เพื่อใหการเบิกจายเงินสมนาคุณประจําตําแหนงนายกสภาสถาบัน คาเบี้ย
ประชุมและคาเดินทาง ตามระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดเปนคาเบี้ยประชุม 
พ.ศ. ........  เปนไปดวยความเรียบรอย และมีความเหมาะสม 

 
๒)  ขอความเห็นชอบวางประกาศสถาบันฯ เรื่อง อตัราเงินตอบแทน                      

การปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ 

. 
- / เพื่อใหการเบิกจาย  ….....  



- ๒๓ - 

เพื่อใหการเบิกจายเงินรายไดเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา          
ทําการของสถาบันตามระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดเปนเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ พ.ศ. ....... เปนไปดวยความเรียบรอย และมีความเหมาะสม 

 
๓) ขอความเห็นชอบวางประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผูมีอาํนาจอนุมัติการใชรถ

และหลักเกณฑการขอใชรถของสถาบัน 
 

เพื่อใหการใชรถของสถาบันฯ เปนไปตามระเบียบสถาบันฯ วาดวย             
การใชรถของสถาบัน พ.ศ. ......... เปนไปดวยความเรียบรอย และมีความเหมาะสม 
 
 

มติที่ประชุม    ๑.   เห็นชอบวางประกาศสถาบันฯ เรื่อง อัตราเงินสมนาคุณประจํา
ตําแหนงนายกสภาสถาบัน คาเบี้ยประชุมและคาเดินทางของ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  โดยมีขอแกไข ดังนี้ 
๑.๑ ใหเพิ่มขอความ “ใหกรรมการภายนอกสามารถเบิก            

คาเดินทางในการเขาประชุมได” 
๒.  เห็นชอบวางประกาศสถาบันฯ  เรื่อง  อัตราเงินตอบแทน                      

การปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ   โดยไมมีขอแกไข 
๓. เห็นชอบวางประกาศสถาบันฯ  เรื่อง  อัตราเงินตอบแทน                      

การปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ  โดยไมมีขอแกไข 
๔. นําเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อทราบตอไป 

 
๔.๕   เรื่อง   ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
 
 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  เสนอขอความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร  
จํานวน  ๓  หลักสูตร  ดังนี้ 
 
- หลักสูตรปรบัปรุงกรณีไมกระทบกระเทือนโครงสราง จํานวน  ๒  หลักสตูร    

 
๑. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ตอเนื่อง)  สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม  

(หลักสูตรปรับปรุงแกไข ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐) 

. 
- / เหตุผลในการปรับปรุงแกไข  ….....  



- ๒๔ - 

เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 
๑. แกไขรหัสในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพครู (วิชาบังคับ)  จํานวน ๒  วิชา 
๒. แกไขรหัสในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาศิลปะอุตสาหกรรม (วิชาบังคับ)  

 จํานวน ๘ วิชา 
๓. แกไขรหัสวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาศิลปะอุตสาหกรรม (วิชาเลือก)  

 จํานวน ๑๘ วิชา 
๔. แกไขการพิมพรหัสผิดพลาดในแผนการศึกษา  จํานวน  ๒  รายวิชา 

 
๒. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 

(หลักสูตรปรับปรุงแกไข ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐) 
เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 
๑. แกไขรหัสในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาบังคับวิชาชีพครู (วิชาบังคับ) จํานวน ๒ วิชา 
๒. แกไขรหัสวิชาและชื่อวิชาภาษาอังกฤษเพื่อใหสอดคลองกับชื่อวิชาภาษาไทย ใน

หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาบังคับวิชาชีพทางสถาปตยกรรมภายใน จํานวน ๘ วิชา 
๓. แกไขรหัสวิชาและชื่อวิชาภาษาอังกฤษเพื่อใหสอดคลองกับชื่อวิชาภาษาไทย ใน

หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาเลือกทางวิชาชีพสถาปตยกรรมภายใน จํานวน ๑๕ วิชา 
 
หลักสูตรดังกลาวทั้ง  ๒  หลักสูตร  ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการประสานงานวิชาการ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑  
และกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี  ไดตรวจสอบแลว 
 
- หลักสูตรปรบัปรุงกรณีกระทบกระเทอืนโครงสราง  จํานวน  ๑  หลักสูตร 
 
๓. หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมดุษฎบีัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 
คณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย  ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา

หลักสูตร  ทําหนาที่พิจารณาเนื้อหาทางวิชาการและตรวจสอบโครงสรางหลักสูตรถูกตอง
ตามเกณฑมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  การพิจารณาไดเสร็จสิ้นและบัณฑิต
วิทยาลัยไดตรวจสอบแลว   

. 

- / มติท่ีประชมุ  ….....  



- ๒๕ - 

มติที่ประชุม      เห็นชอบ และนําเสนอสภาสถาบันฯ  เพื่อพิจารณาตอไป 
 

๔.๖  เรื่อง  ขอเสนอพิจารณาการขอผอนผันการชําระคาลงทะเบียนเรียน 
 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๘               

/ ว. ๕๗๐  ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑  สาระสําคัญคือ  สกอ.  ขอความรวมมือ
สถานศึกษาพิจารณาผอนผันการเก็บคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหมที่อยูระหวางการ
ยื่นขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืม 
ที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต (กรอ.)  เนื่องจากมีความจําเปนดานการเงิน  เพื่อบรรเทาความ
เดื อนร อนของนั กศึ กษาและผู ปกครอง   และสํ านั ก ง านกองทุน เ งิ น ให กู ยื ม                       
เพื่อการศึกษาจะดําเนินการตัดโอนเงินใหกับสถานศึกษาโดยเร็วตอไป   
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
๔.๗  เรื่อง  ขอเสนอพิจารณาคําขอสอบประมวลความรู ครั้งที่ ๔ 

 
 
นางสาวปรางค  จันทรรุจิพัฒน  รหัสประจําตัว ๔๗๐๖๖๔๔๔ นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ               
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดยื่นคํารองขอสอบประมวลความรู ครั้งที่ ๔  เพื่อไดมีโอกาส
สําเร็จการศึกษา   เนื่องจากไดสอบประมวลความรูครบ  ๓   ครั้งแลว  สอบไมผาน  จึงไม
สามารถสําเร็จการศึกษาได  สํานักทะเบียนและประมวลผล   ตรวจสอบแลวยังคง
สถานภาพเปนนักศึกษาของสถาบันฯ   
 
 

มติที่ประชุม   ๑.   เห็นชอบใหนางสาวปรางค  จันทรรุจิพัฒน รหัสประจําตัว
๔๗๐๖๖๔๔๔ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยา-
ศ า สต รมห าบั ณฑิ ต  ส า ข า เ ท ค โน โ ล ยี ส า ร สน เ ท ศ                       
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สอบประมวลความรู ครั้งที่ ๔    

 ๒. ใหนําเสนอสภาสถาบันฯ  พิจารณาตอไป 

. 

- / ๔.๘ เร่ือง ขอความเห็นชอบ  ….....  



- ๒๖ - 

๔.๘  เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับแผนประมาณการรายรับ – รายจายเงินรายได  
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพิ่มเติม 

 
๑. สํานักสงเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง  ขออนุมัติ

ปรับแผนประมาณการรายรับ – รายจายเงินรายได  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑  เพ่ิมเติม 
เปนจํานวนเงิน ๘๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดสิบเอ็ดลานบาทถวน)  เนื่องจากสํานักสงเสริมฯ 
ไดประมาณการรายรับเงินรายไดจากงานบริการวิชาการในแผนประมาณการรายรับ – 
รายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไวต่ํากวารายรับจริง  ทั้งนี้  เปนเงิน
รายไดตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ – พฤษภาคม ๒๕๕๑  ซึ่งสวนใหญเปนเงินรายไดที่เกิด
จากสัญญาจางงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. บัณฑิตวิทยาลัย  ขออนุมัติปรับแผนประมาณการรายรับ – รายจายเงิน
รายได ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ เพิ่มเติม เปนจํานวนเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สามลาน
สองแสนบาทถวน)  เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยไดจัดโครงการหลักสูตรฝกอบรมความรู
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา  ซึ่งมีผูสนใจเขารับการอบรมมากกวาเปาหมายที่กําหนด
ไวเดิม  จึงมีความจําเปนตองปรับแผนประมาณการรายไดเพิ่มเติมจากคาลงทะเบียนของ
โครงการอบรมดังกลาว ระหวางเดือนมิถุนายน – กันยายน ๒๕๕๑ 

 
   

มติที่ประชุม   ๑. เห็นชอบการปรับแผนประมาณการรายรับ – รายจายเงินรายได 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพิ่มเติม ของสํานักสงเสริม
และบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง เปนจํานวนเงิน 
๘๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และนําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณา 

๒. เห็นชอบในหลักการปรับแผนประมาณการรายรับ – รายจาย
เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพิ่มเติม ของ
บัณฑิตวิทยาลัย     

โดยใหบัณฑิตวิทยาลัยนําเรื่องกลับไปแกไขแผน
ประมาณการรายรับ – รายจาย  โดยจัดทําโครงการฝกอบรม
ความรูภาษาอังกฤษแยกเปนรุน   สําหรับรุนใดที่ไมได
ดําเนินการใหตัดออก  ทั้งนี้ ใหชี้แจงรายละเอียดคาใชจาย           

. 
- / แยกตามรุนที่จัดจริง  ….....  



- ๒๗ - 

แยกตามรุนที่จัดจริงและรายรับตองมีความสมดุลกับรายจาย  
ที่เกิดขึ้นในแตละรุน  ถาไมสมดุลตองตัดทอนคาใชจายลง  
เมื่อแกไขเรียบรอยแลวใหเสนอสภาสถาบันฯ  พิจารณาตอไป 

 
๔.๙  เรือ่ง  ขอเสนอพิจารณาการปรับคาโดยสารรถโดยสารสวัสดิการ 

 
หางหุนสวนจํากัด กําไลเงิน  ผูประกอบการในการจัดรถบริการรับ-สง

นักศึกษาและบุคลากรภายในสถาบันฯ มีหนังสือขอปรับคาโดยสารและของดเวนการ
จายเงินผลประโยชนใหกับสถาบันฯ  เนื่องจากน้ํามันเชื้อเพลิงมีราคาสูง  ทําใหประสบ
ปญหาขาดทุนตลอดมา  ดังนี้ 

๑.  ขอปรับคาโดยสารจากเดิม ๕ บาท  เปน  ๖  บาท  ตั้งแตวันที่  ๑  มิถุนายน  
๒๕๕๑ เปนตนไป  และขอปรับคาโดยสารเปน ๗ บาท  เมื่อคาน้ํามันดีเซลปรับเปนลิตรละ  
๔๐  บาท 

๒.  ของดเวนการจายเงินผลประโยชนใหกับสถาบันฯ  ในชวงวันที่  ๑  
มีนาคม  ๒๕๕๑  จนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  รวมระยะเวลา  ๓  เดือนๆ ละ  
๑๒,๐๐๐.-  บาท  เปนเงินทั้งสิ้น  ๓๖,๐๐๐.-  บาท 
 
 
 มติที่ประชุม   ๑.   อนุมัติใหปรับคาโดยสารของรถโดยสารสวัสดิการ จากเดิม ๕.- 

บาท  เปน  ๖.-  บาท 
  ๒. ใหผูประกอบการจายเงินผลประโยชนใหกับสถาบันฯ เพื่อเปน

คาตอบแทนการอนุญาตใหบริการรถโดยสารสวัสดิการ              
ตามความในขอ ๖ ของขอตกลงใหสิทธิบริการรถกระบะ
ภายในสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล า เจ าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

 
๔.๑๐  เรือ่ง  ขอเสนอพิจารณาการจางเหมาพนักงานทําความสะอาด และเจาหนาที่รักษา  
                     ความปลอดภัย 

 
. 

- / เพื่อใหการบริหารจัดการ  ….....  



- ๒๘ - 
 
เพื่อใหการบริหารจัดการ  และการควบคุมดูแลพนักงานทําความสะอาด        

และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใหมีผลการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย               
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการจางเหมาพนักงานทําความสะอาด และเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย  
 
 

มติที่ประชุม   มอบทุกหนวยงานนําเรื่องการจัดจางพนักงานทําความสะอาด และ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยไปพิจารณาแลวสรุปเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ตอไป 

ทั้งนี้   ที่ประชุมมีขอเสนอแนะในการดําเนินการรักษา
ความปลอดภัย  เชน  การติดตั้งระบบปดประตูอัตโนมัติ  การติดตั้ง
ระบบสัญญาณกันขโมย  การจัดแบงพ้ืนที่ใชสอยภายในอาคารตาม
ประเภทการใชงานเพื่อพิจารณาปดอาคารตามเวลาที่เหมาะสม 

 
๔.๑๑  เรื่อง  ขอเสนอมาตรการปองกันและบรรเทาการเกิดอัคคีภัยและภัยจากแผนดินไหว 

 
 
ตามที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๐ เมื่อวันที่  

๒  สิงหาคม ๒๕๕๐ ไดมีมติเห็นชอบมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในสถาบันฯ  
ในการนี้  เพื่อใหบุคลากรสถาบันฯ มีความปลอดภัยและการดําเนินการตาม

มาตรการเปนไปอยางเครงครัดตอเนื่อง  ประกอบกับไดมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบอยครั้ง เชน 
แผนดินไหว   จึงเห็นควรใหมีมาตรการปองกันและบรรเทาการเกิดอัคคีภัยและภัยจาก
แผนดินไหว  เชน การวางแผนปองกันภัย  การจัดอบรมใหความรู  การฝกซอมการปฏิบัติ
เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน  
 
 

มติที่ประชุม     มอบทุกหนวยงานตรวจสอบระบบปองกันภัย  และใหมีการฝกซอม
การปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน  รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการ
ปองกันภาวะน้ําทวม 

 

. 
- / ระเบียบวาระที่ ๕  ….....  
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