
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ครั้งที่  ๙ / ๒๕๔๘ 
วันอังคารที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๔๘  เวลา   ๑๓.๓๐  น. 

ณ  หองประชุม  ๖๐๖  ชั้น  ๖   อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  สจล. 
----------------------------------------------- 

 
กรรมการที่มาประชุม 
๑. รศ.ดร.กิตติ   ตีรเศรษฐ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. รศ.ธีรมน   ไวโรจนกิจ รองอธิการบดี กรรมการ 
๓. รศ.เกรียงศักดิ์   สุวรรณโพธิ์ศรี รองอธิการบดี กรรมการ 
๔. รศ.ทวี    เทศเจริญ รองอธิการบดี กรรมการ 
๕. รศ.ดร.เสนห   เอกะวิภาต รองอธิการบดี กรรมการ 
๖. รศ.ดร.รัตติกร   วรากูลศิริพันธุ รองอธิการบดี กรรมการ 
๗. รศ.ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน รองอธิการบดี กรรมการ 
๘. รศ.ศิริวัฒน   โพธิเวชกุล รองอธิการบดี กรรมการ 
๙. รศ.รอ.ดร.วีระเชษฐ   ขันเงิน รองอธิการบดี กรรมการ 

๑๐. รศ.ดร.ถวิล   พึ่งมา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
๑๑. ผศ.นพปฎล   สุวัจนานนท คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
๑๒. ผศ.พีระวุฒิ   สุวรรณจันทร แทนคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   กรรมการ 
๑๓. รศ.ดร.วิรัตน   ภูวิวัฒน แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   กรรมการ 
๑๔. รศ.ดร.ธีรวัฒน   มงคลอัศวรัตน คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
๑๕. รศ.ดร.บุญวัฒน   อัตชู คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๑๖. ผศ.ดร.จารุวัตร   เจริญสุข คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
๑๗. รศ.สุภาวดี   รัตนมาศ แทนผูอํานวยการสํานักวิจัย- กรรมการ 
  และบริการคอมพิวเตอร  
๑๘. ผศ.กิติพงค   มะโน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
๑๙. รศ.ดร.อิทธิชัย  อรุณศรีแสงไชย ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
๒๐. นางวิภาพร  อินทรสุวรรณ ผูอํานวยการกองกลาง เลขานุการ 
 
 
 

ผูเขารวมประชุม........../ 



ผูเขารวมประชุม 
๑. รศ.สมศักดิ์   ธรรมเวชวิถี ผูชวยอธิการบดี  
๒. ผศ.อนุชิต   จารุวนาวัฒน ผูชวยอธิการบดี 
๓. อ.พิชิต   กิตตินนท ผูชวยอธิการบดี 
๔. อ.กษมพงศ   พงษชมพร ผูชวยอธิการบดี 
๕. อ.นรินทร   ธรรมารักษวัฒนะ ผูชวยอธิการบดี 
๖. อ.สมประสงค  รุงเรือง ผูชวยอธิการบดี 
๗. รศ.ดร.อภินันท   ธนชยานนท ผูชวยอธิการบดี 
๘. อ.ปญญา   แดงวิไลลักษณ ผูชวยอธิการบดี 
๙. อ.พงศทิพย   อินทรแกว ประธานสภาคณาจารย 

๑๐. นางวรนี   อมรลักษณานนท หัวหนาสํานักงานอธิการบดี 
๑๑. นางรวมพร  อินทรประสงค ประธานชมรมขาราชการและลูกจาง 

 
เจาหนาที่งานประชุม 
๑. นางสาววรงคพร   บุญยมัย 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 
 
๑.๑  เรื่อง  แจงผลการขอเปลี่ยนแปลง แกไขรายละเอียด คาเปาหมายและเกณฑ 
          การใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
      พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
ดวยสํานักงาน ก .พ .ร .  แจงผลการพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลง แกไข

รายละเอียดตัวช้ีวัด  คาเปาหมายและเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘  ในมิติที่ ๑  “มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร” ตัวช้ีวัด 

“ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร

ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา” ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา-              

เจาคุณทหารลาดกระบัง   ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการ
สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  ไดพิจารณาเรียบรอยแลวในการประชุมครั้งที่             
๕ / ๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘  ดังนี้ 

ตารางสรุป........../ 



ตารางสรุปประเด็นการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติราชการของ สจล. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
ตัวช้ีวัด ความเห็นของประธานคณะกรรมการเจรจาฯ 

๑ .  ตั ว ช้ี วั ดที่  ๓  “ ร อยละของ จํ านวน

วิทยานิพนธ (ปริญญาโท / ปริญญาเอก) 
ที่ตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติตอ
จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ” 

(นํ้าหนัก : รอยละ ๒) 

๑.  เห็นควรใหเปลี่ยนแปลงขอมูลพื้นฐาน
ต า ม ที่ ท า ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย อุ ท ธ ร ณ  
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนตามหลัก 
Self – Improvement นําขอมูลพื้นฐานในป 

๒๕๔๗ มาไวที่คาคะแนน ๓  คือ  รอยละ 
๓.๓๒  โดยมีชวงปรับเกณฑการใหคะแนน
เทาเดิม +/- รอยละ ๐.๒๐ 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

๒.๙๒ ๓.๑๒ ๓.๓๒ ๓.๕๒ ๓.๗๒  
๒ .  ตัว ช้ี วัดที่  ๖ .๑  “ รอยละของจํานวน

ผ ล ง า น วิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ เ ผ ย แ พ ร ใ น
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํา
ทุกระดับ “ (นํ้าหนัก : รอยละ ๑.๕)  

๒.   เห็นควรใหเปลี่ยนแปลงขอมูลพื้นฐาน
ต า ม ที่ ท า ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย อุ ท ธ ร ณ  
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนตามหลัก 
Self-Improvement นําขอมูลพื้นฐานในป 

๒๕๔๗ มาไวที่คาคะแนน ๓ คือ รอยละ 
๗.๙๖ โดยมีชวงปรับเกณฑการใหคะแนน
เทาเดิม +/- รอยละ ๒ 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

๓.๙๖ ๕.๙๖ ๗.๙๖ ๙.๙๖ ๑๑.๙๖  
๓ .  ตัวช้ีวัดที่ ๖ .๒  “รอยละของจํานวน

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําทุก
ระดับ” (นํ้าหนัก : รอยละ ๒) 

๓.  เห็นควรใหเปลี่ยนแปลงขอมูลพ้ืนฐาน
ตามที่ทางมหาวิทยาลัยอุทธรณ  โดย
กําหนดเกณฑการใหคะแนนตามหลัก- 
Self – Improvement นําขอมูลพื้นฐานใน

ป ๒๕๔๗ มาไวที่คาคะแนน ๓ คือ รอย
ละ ๘.๕๗ โดยมีชวงปรับเกณฑการให
คะแนนเทาเดิม +/- รอยละ ๐.๓ 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

๗.๙๗ ๘.๒๗ ๘.๕๗ ๘.๘๗ ๙.๑๗  
 

 มติ     ที่ประชุมรับทราบ   

๑.๒  เรื่อง  ขอเสนอ........../ 



๑.๒  เรื่อง  ขอเสนอรายงานสรุปงานบริการวิชาการและงานเงินทุนวิจัย 
       จากแหลงทุนภายนอก  ประจําป ๒๕๔๘ 

  
 ดวยสํานักบริการและพัฒนาขอเสนอรายงานสรุปโครงการงานบริการวิชาการ             
และโครงการงานเงินทุนวิจัยที่ไดรับเงินอุดหนุนจากแหลงทุนภายนอกเขาสถาบันฯ  และ
หนวยงานที่รับทํางานบริการ   ประจําป ๒๕๔๘   ดังน้ี 
- งานบริการวิชาการ จํานวน ๕๑ โครงการ  ราคางานทั้งสิ้น  ๙๑,๘๙๓,๓๑๗.๕๖  บาท 

 ๑. คาบํารุง = ๔,๖๑๒,๐๘๑.๒๖      บาท 

 ๑.๑ สถาบันฯ สวนกลาง = ๙๗๗,๔๑๖.๒๖ บาท 

 ๑.๒ คณะฯ = ๑,๘๐๔,๘๓๒.๕๐ บาท 

 ๑.๓ ภาควิชาฯ = ๑,๘๒๙,๘๓๒.๕๐ บาท 

 ๒. คางานบริหารและงานธุรการ      =     ๑,๘๓๕,๘๖๖.๖๑   บาท 

 ๒.๑ สถาบันฯ สวนกลาง = ๔๕๘,๙๖๖.๖๕ บาท 

 ๒.๒ คณะฯ = ๑,๓๗๖,๘๙๙.๙๖ บาท  

- งานเงินทุนวิจัย  จํานวน  ๑๗  โครงการ     เงินทุนทั้งสิ้น   ๑๖,๕๐๐,๙๕๘.-  บาท 

• หัก  ๒.๕%   เพ่ือเปนคาใชจายในกิจการสวนรวมของสถาบันฯ  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  

๓๓๗,๖๗๘.๕๐  บาท 
 

 สําหรับโครงการวิจัยที่ไดรับจาก สกว. สถาบันฯ จะไมหักเงิน ๒.๕% เขาสถาบันฯ  

เน่ืองจากเปนเง่ือนไขของผูใหทุนที่จะมอบใหสถาบันฯ  โดยคิดตามอัตราสวนของเงินทุน          
ที่ไดรับ  (ระเบียบของสถาบันฯ  จะไมหักถาขัดกับเง่ือนไขของผูใหทุน) 
 
 มติ     ที่ประชุมรับทราบ  
 

๑.๓  เรื่อง การเผยแพรรายการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทางสถานีโทรทัศน ชอง ๑๑ 
 
 ดวยกรมประชาสัมพันธ  และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร-
ลาดกระบัง  ไดรวมกันจัดทําโครงการผลิตส่ือโทรทัศนเพ่ือเผยแพรผลงานผานสถานีโทรทัศน 
ชอง ๑๑  ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือถายทอดความรูจาก
ผลงานการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนการคนพบส่ิงใหมๆ ที่เปนประโยชน
สูชุมชน สังคม และประเทศชาติ  เพื่อสงเสริมใหเยาวชน และประชาชนทั่วไป  ไดมีความสนใจ
และเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรมากขึ้น  และเปนการเพิ่มศักยภาพการแขงขันกับตางประเทศ
ตอไป  โดยมีกําหนดเวลาและรูปแบบการดําเนินงาน  ดังนี้ 

๑. โครงการ........../ 



๑. โครงการผลิตสื่อโทรทัศนชุด “ INSIDE TECHNOLOGY ; FOCUS TECHNOLOGY ;  
           LENS TECHNOLOGY ”  
รูปแบบการดําเนินงาน  : 

ชวงที่  ๑ “ เทคโนโลยีที่นาสนใจ  หรือสังคมเหตุบานการเมืองเกี่ยวกับเทคโนโลยี ”  
ชวงที่  ๒ “ สัมภาษณบุคคลที่มีช่ือเสียง ”  
ชวงที่  ๓ “ มหาวิทยาลัยไทยทําได ” ,     “ งานวิจัยเดน ” 
 
ระยะเวลาการเผยแพร ต้ังแตวันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๔๘  -  ๑๕  เมษายน  ๒๕๔๙   
 (รวม ๖ เดือน ๒๔ ตอน) ทุกวันเสาร เวลา ๑๗.๐๕ - ๑๗.๓๐ น.     
 
 
๒. โครงการผลิตสื่อโทรทัศนชุด  “ ภาษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนารู ” 
 
ระยะเวลาการเผยแพร ต้ังแตวันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๔๘  -  ๑๕  เมษายน  ๒๕๔๙   
 หลังขาวภาคค่ําทุกวันจันทร – ศุกร  วันละประมาณ  ๑  นาที 
    
 ประธานกรรมการแจงที่ประชุมทราบวาไดมีการแตงต้ังคณะทํางานรวมกันระหวาง           
กรมประชาสัมพันธ กับสจล.  เพื่อผลิตและเผยแพรผลงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีออกสูสาธารณชน  ดังน้ัน ผลงานวิชาการตองเปนผลงานที่ผานการกลั่นกรอง      
อยางดีแลว  โดยสถานีโทรทัศนชอง ๑๑  ไดสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินงานรวมกับ
สถาบันฯ  และสําหรับคาใชจายในสวนของสถาบันฯ น้ัน  สภาสถาบันฯ ไดอนุมัติใหใช            
เงินรายไดของสถาบันฯ เรียบรอยแลว  จึงขอใหคณบดี / ผูอํานวยการสํานักทุกหนวยงาน
คัดเลือกผลงานวิชาการที่มีคุณภาพดีเดนสงใหสถาบันฯ  เพ่ือนําผลงานมาพิจารณากลั่นกรอง
และจัดลําดับรวมกันในภาพรวมของสถาบันฯ กอนนําเผยแพรในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๘  
ตอไป   แตถาการพิจารณาคัดเลือกผลงานไมทันตามกําหนดเวลาก็จะเลื่อนกําหนดการเผยแพร
ออกไปกอน  เพื่อใหผลงานที่นําเสนอมีคุณภาพดีที่สุด   
 
 สําหรับรูปแบบการนําเสนอผลงาน  สถานีโทรทัศนชอง ๑๑ จะนําเสนอในรูปแบบ             
ที่นาสนใจและจัดผูดําเนินรายการที่มีความชํานาญในการสื่อสารประชาสัมพันธ   ถาสถาบันฯ 
สามารถสนับสนุนในสวนน้ีได  เชน  ภาควิชานิเทศศิลป  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  หรือ
ภาควิชาเทคนิคเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร   ซ่ึงมีความสามารถในเรื่องการผลิตและ
นําเสนอผลงานทางสื่อโทรทัศน  จะลดคาใชจายในกระบวนการผลิตรายการลงไดสวนหน่ึง 
 

 

ซึ่งที่ประชุม ........../ 



 ซ่ึงที่ประชุมไดนําเสนอวาขณะน้ีมีผลงานวิจัยที่ผานการคัดเลือกจากคณะทํางาน 
KMITL  Television   งานประดิษฐและวิจัยที่ไดรับรางวัลซ่ึงจะแสดงในงาน University Fair          

ในวันที่ ๒๙ – ๓๐  กันยายน และ ๑ - ๒  ตุลาคม  ๒๕๔๘  และควรนํางานวิจัยที่ไดรับรางวัล         

หรือไดรับการจดอนุสิทธิบัตร รวมทั้งงานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนมาพิจารณาตอไปดวย 
 
 มติ   ๑. ที่ประชุมรับทราบ   
  ๒.  มอบคณบดี / ผูอํานวยการสํานักทุกหนวยงาน  คัดเลือกผลงานวิจัยดีเดน

นําเสนอสถาบันฯ  และนํามาพิจารณากลั่นกรองในที่ประชุมคณบดี / 
ผูอํานวยการสํานัก  และคณะกรรมการผลิตและเผยแพรสื่อโทรทัศน
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยใหเปนภาพรวมของสถาบันฯ 

๓.   กําหนดการประชุมตามขอ (๒) ในวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘                
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ  หองประชุม ๖๐๖  ช้ัน ๖ อาคารกรมหลวงนราธิวาส-         

ราชนครินทร สจล.  จึงขอเรียนเชิญคณบดี / ผูอํานวยการสํานักทุกหนวยงาน
เขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 

   

๑.๔  เรื่อง  แจงกําหนดการงานครบรอบคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
 
 
 ดวยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  ขอเรียนเชิญ             
คณะผูบริหารรวมงานครบรอบคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว   
สําหรับปน้ีตรงกับวันเสารที่ ๑ ตุลาคม  สถาบันฯ ไดกําหนดจัดงานในวันศุกรที่  ๓๐ กันยายน 
๒๕๔๘  และขอเปลี่ยนสถานที่จัดพิธีการทางศาสนาจากชั้น ๗  เปนช้ัน ๑  อาคารกรมหลวง-
นราธิวาสราชนครินทร  โดยมีกําหนดการพอสังเขป ดังน้ี 
เวลา  ๐๙.๐๐  น. พิธีวางพวงมาลา 
  - ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว   
       ณ  อุทยานพระจอมเกลา  สจล. 
เวลา  ๑๐.๐๐  น. พิธีการทางศาสนา 
  -   ถวายภัตตาหารเพล  และจตุปจจัยไทยธรรมแดพระสงฆ  ๑๐  รูป 
  ณ  บริเวณโถงช้ัน  ๑  อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
 

 มติ     ที่ประชุมรับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระ........../ 



ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ-
ผูบริหารสถาบันฯ  ครั้งที่ ๘ / ๒๕๔๘  เมื่อวันอังคารที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 

 มติ   รับรองรายงานการประชุม  โดยใหแกไข  ดังนี้ 

- หนา  ๙  ขอ ๒.  แกไขขอความจาก “ ผศ.ดร.อนุชิต” เปน “ ผศ. อนุชิต ” 

- หนา ๑๗  ใหแกไขดังน้ี 
- วาระ ๓.๓   ตามมติขอ ๓  เพิ่มขอความ “ มอบบัณฑิตวิทยาลัย  

จัดทํารางระเบียบสถาบันฯ กอนแลวประชุมพิจารณา
รวมกับทุกคณะกอนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ ตอไป ” 

- วาระ ๓.๔ ขอ ๒ บรรทัดที่ ๓ แกไขคําวา “ GPAC ”  เปน “ GPAX ” 

- หนา ๒๒ ใหแกไข ดังนี้ 
 - แกไขมติ ขอ ๒.  คําวา “ ขบวน”  เปน “ กระบวนการ ” 

 - วาระ ๔.๒ ยอหนา ๒ บรรทัดที่ ๕ แกไขคําวา “ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ”    

    เปน  “ คณะวิทยาศาสตร ” 

- หนา ๒๓ แกไขมติ ขอ ๒.  คําวา “ ขบวน”  เปน “กระบวนการ” 

- หนา ๒๔ แกไขมติ ขอ ๒.  คําวา “ ขบวน”  เปน “กระบวนการ” 

- หนา ๒๗ แกไขมติวาระ ๔.๖  ดังนี้ 
๑. ใหนําเสนอสภาสถาบันฯ เพ่ือขออนุมัติเพิ่มเง่ือนไขสําหรับผูขอรับทุน 

คปก.  จะตองมีผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ  จึงจะสําเร็จ
การศึกษาได 

๒. มอบคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และประธานพิจารณา
หลักสูตร ใหพิจารณาปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตร  เพื่อให
นั ก ศึ ก ษ า ที่ สํ า เ ร็ จ ป ริ ญ ญ า เ อ ก ต อ ง มี ผ ล ง า น ตี พิ ม พ                    
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 - หนา  ๓๔  แกไขคําวา  “ผูจัดบันทึกรายงานการประชุม”  เปน “ผูจดบันทึก

รายงานการประชุม” 
 
 

ระเบียบวาระ........../ 



ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 
 

๓.๑   ขอเสนอพิจารณาข้ันตอนการพิจารณาโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ 
  

 สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๗ / ๒๕๔๘
วาระที่ ๔.๑๐   สํานักทะเบียนและประมวลผล  ขอเสนอพิจารณาข้ันตอนการพิจารณาโทษ 
และปญหาการบันทึกขอมูลใน Transcript  กรณีการตัดสินลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ 

ตามขอบังคับสถาบันฯ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๖   ดังน้ี 
 
๑. นักศึกษาที่ถูกพิจารณาโทษ  ไดอนุมัติผลสําเร็จการศึกษาไปกอนแลว  

กอนที่ประกาศพิจารณาโทษ  จะสงมาที่สํานักทะเบียนและประมวลผล 
๒. เน่ืองจากผลการพิจารณาลงโทษลาชา  และนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียน

ไปกอนตามปฏิทินการศึกษา  จึงเสียเวลาและยุงยากในการดําเนินการทําเรื่องขอเงิน
ลงทะเบียนคืนภายหลัง 

๓. นักศึกษาที่ถูกพิจารณาลงโทษแลว  แตในใบ Transcript ยังคงบันทึกคา  W 

จึงเปนผลตอการพิจารณาในการสมัครงานของนักศึกษา  
 

 สํานักทะเบียนและประมวลผล  ขอเสนอเพื่อพิจารณาแนวทางแกไขปญหา  ดังน้ี 
 

๑. ในกรณีปญหาตาม ขอ ๑ และ ๒  ขอใหการพิจารณาโทษเปนไปโดย
ขอบังคับของสถาบันฯ ทันที  ไมตองรอใหคณะกรรมการตัดสิน 

๒. ในกรณีปญหาตาม ขอ ๓ ขอใหลบขอมูลบน Transcript ที่เปน W ออก

ทั้งหมด  และใหระบุเปน “ลาพักการศึกษา”  ในภาคเรียนที่กระทําทุจริต           

ในการสอบ 
 
ซ่ึงที่ประชุมใหความเห็นชอบในหลักการ   และใหสํานักทะเบียนและ

ประมวลผลพิจารณาความแตกตางระหวางนักศึกษาที่ทุจริตกับนักศึกษาปกติใหชัดเจน     
และใหนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ตอไป 

 
ในการนี้ สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดดําเนินการพิจารณาในเรื่องดังกลาว   

โดยพิจารณาจากขอบังคับสถาบันฯ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๖  ดังนี้ 
ขอ ๓.  ใหยกเลิก 

๓.๑ ขอบังคับสถาบันฯ วาดวย  เครื่องแบบนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี-
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๓.๒ ขอบังคบั........../ 



๓.๒ ขอบังคับสถาบันฯ วาดวย  วินัยนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๓.๓ ระเบียบสถาบันฯ วาดวย  การศึกษาภาคฤดูรอน  พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๓.๔ ระเบียบสถาบันฯ วาดวย  การลาของนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๓.๕ ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การรับผูเขาศึกษาเพิ่มเติม  พ.ศ. ๒๕๓๑ 
๓.๖ ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การวัดผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓.๗ ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การใหทุนการศึกษาเพื่อยกเวนเงิน

สนับสนุนการดําเนินการสําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี
ตอเน่ืองของคณะวิศวกรรมศาสตร  พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓.๘   ระเบียบสถาบันฯ วาดวย  การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเขา
ศึกษาตอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โครงการสมทบพิเศษ 

 พ.ศ. ๒๕๓๖ 
๓.๙   ระเบียบสถาบันฯ วาดวย  การรับชาวตางประเทศใหเขาศึกษา   
 พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๓.๑๐   ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การใหทุนการศึกษาเพื่อยกเวนเงิน
อุดหนุนสมทบ สําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
ตามโครงการผลิตบัณฑิตสมทบพิเศษของคณะวิทยาศาสตร  

 พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๓.๑๑   ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การวัดผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ขอ  ๒๓.๔ นักศึกษาซึ่งทุจริตในการสอบ  จะไมไดรับการพิจารณาผลการ
เรียนในภาคการศึกษาที่นักศึกษากระทําการทุจริตน้ัน  และพักการเรียนในภาคการศึกษา
ปกติถัดไปอีก  ๑  ภาคการศึกษา 

 
สํานักทะเบียนและประมวลผล  จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร-

สถาบันฯ เพ่ือโปรดพิจารณา  ดังนี้ 
๑. ต้ังแตวันที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๖  ซ่ึงเปนวันที่ขอบังคับฉบับน้ี

มีผลบังคับใช  ขอบังคับหรือระเบียบขางตน  ไมสามารถใชบังคับไดอีกตอไป 
๒. ในขอบังคับสถาบันฯ วาดวย  การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๖  

ไมมีการใหเกรด  W  เพราะไมมีการกําหนดไวในขอบังคับฉบับดังกลาว 

๓. กรณีที่ทุจริต  จะตองดําเนินการตามขอบังคับ ขอ ๒๓.๔  ซ่ึงมีความหมาย                
ใหยกเลิกการลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น  และใหพักการเรียนไปอีก  ๑  ภาคการศึกษา 

๔. การใหคง........../ 



๔. การใหคงสัญลักษณ  หรือเคร่ืองหมาย  ที่แสดงถึงการทุจริตของนักศึกษา            
ในใบระเบียนการศึกษา (Transcript)  น้ัน  ไมสามารถทําได  เพราะไมไดมีการกําหนดไวใน

ขอบังคับ  และสําหรับนักศึกษาที่ไดรับการลงโทษแลว  สถาบันฯ  ควรใหโอกาสกับนักศึกษา
ดังกลาวดวย 

๕. การกระทําใดๆ นับต้ังแตวันที่ ๖  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๖  ที่ขัดตอ
ขอบังคับถือวาเปนโมฆะ  ซ่ึงหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองดําเนินการแกไขตอไป 

๖. ตามข อบั งคับ   ในกรณีที่ เ กิ ดปญหาการปฏิบั ติตามขอบั งคับ น้ี             
ใหอธิการบดีวินิจฉัยส่ังการใหเปนไปดวยความเหมาะสมตามควรแกกรณีเปนเร่ืองๆ ไป  
โดยในกรณีที่เกี่ยวกับนักศึกษาที่เขาศึกษากอนปการศึกษา ๒๕๔๖  การวินิจฉัยของ
อธิการบดีใหคํานึงถึงขอบังคับ  หรือระเบียบเดิมประกอบดวย 
 

 มติ     ที่ประชุมใหความเห็นชอบ 
 

๓.๒   การพนสภาพการเปนนักศึกษา 
 

 สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ คร้ังที่ ๘ / ๒๕๔๘                 
วาระที่ ๔.๙  เร่ือง  ขอเสนอพิจารณาคําขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา  ประจําภาคเรียนที่  
๑ / ๒๕๔๘  ซ่ึงที่ประชุมมีมติ   มอบรักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลดําเนินการ   

- ระบุเกี่ยวกับการลงโทษขั้นรุนแรง เชน เร่ืองวินัย การลงทะเบียน การพนสภาพ 
ในคูมือนักศึกษาใหชัดเจน  เพื่อใหนักศึกษาทราบโดยทั่วไป 

- พิจารณาสรางกระบวนการตรวจสอบ  และระบบติดตามนักศึกษาที่ไมมา
ลงทะเบียนใหครบถวนและรัดกุม  และใหนําเสนอที่ประชุมครั้งตอไป 

 
ในการนี้   สํานักทะเบียนและประมวลผลไดพิจารณากระบวนการตรวจสอบ                 

และระบบการติดตามนักศึกษาดังกลาว  โดยพิจารณาตามขอบังคับสถาบันฯ วาดวย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ดังนี้ 

 
หมวดที่  ๕   การลงทะเบียนวิชาเรียน   

ขอ ๑๐.  การลงทะเบียนวิชาเรียน ใหถือปฏิบัติ ดังน้ี 
๑๐.๖  นักศึกษาผูที่ไมมาลงทะเบียนเรียนและชําระเงินตามระยะเวลา

ที่สถาบันฯ กําหนด  จะตองมาดําเนินการในระยะเวลาของ
การลงทะเบียนเรียนลาชา  และตองชําระคาปรับตามอัตราท่ี

สถาบันฯ ........../ 



สถาบันฯ กําหนดไว  ทั้งน้ี  การนับวันใหถือวันทําการ            
เปนเกณฑ  หากนักศึกษาไมดําเนินการในระยะเวลาของ         
การลงทะเบียนเรียนลาชา  นักศึกษาตองลาพักการศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้น  และดําเนินการรักษาสถานภาพนักศึกษา  
มิฉะน้ัน  จะพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ขอ ๑๓. การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา 
๑๓.๒ สํานักทะเบียนและประมวลผล  จะไมอนุมัติใหนักศึกษา

ลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษา เม่ือพนกําหนด ๓๐  
วัน นับจากวันที่เปดภาคการศึกษา 

ตามขอบังคับดังกลาว  นักศึกษาจะพนสภาพ  หากไมไดลงทะเบียนภายใน  
๓๐ วัน  นับจากวันเปดภาคการศึกษา 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร-
สถาบันฯ  เพื่อโปรดพิจารณากระบวนการตรวจสอบ  และระบบติดตามนักศึกษาที่ไมมา
ลงทะเบียน  ดังนี้ 

๑. เม่ือครบ ๒๑ วัน (วันลงทะเบียนวันสุดทาย)  สํานักทะเบียนฯ  จะทําการ
รวบรวมรายช่ือนักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียน จากนั้นนําประกาศขึ้น Website สํานักทะเบียนฯ   

และสงรายช่ือใหคณะทราบ เพ่ือดําเนินการติดตามนักศึกษาตอไป 
๒. เม่ือครบกําหนด  ๓๐  วัน  สํานักทะเบียนฯ  จะทําการรวบรวมรายชื่อ

นักศึกษาที่ไมมาลงทะเบียน  และนักศึกษาที่ไมไดชําระเงินภายในกําหนด  จัดทําเปนคําสั่ง
ใหนักศึกษาพนสภาพ  เพ่ือใหคณบดีคณะตางๆ เปนผูลงนาม  (เน่ืองจากในขอบังคับมิได
กําหนดใหผูใดเปนผูลงนาม  ซ่ึงสํานักทะเบียนฯ  เห็นวาในการรับนักศึกษาเขาน้ัน  คณบดี
เปนผูลงนามรับนักศึกษาเขาศึกษา  ดังน้ัน  ในกระบวนการพนสภาพ  ก็ควรจะเปนไปใน
ทํานองเดียวกัน  ซ่ึงคณบดีสามารถดําเนินการติดตามนักศึกษา  และแกไขปญหากอน            
ลงนามใหนักศึกษาพนสภาพได) 

๓. เม่ือคณบดีลงนาม  และสงรายช่ือกลับมาที่สํานักทะเบียนฯ  ซ่ึงจะ
ดําเนินการใหนักศึกษาพนสภาพตามคําสั่ งตอไป  และประกาศใหนักศึกษาทราบ               
บน  Website  ตอไป 
 

 มติ   ๑. มอบผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลพิจารณาทบทวน
ขอบังคับในสวนที่เกี่ยวของกับการพนสภาพนักศึกษา  และหามาตรการ
ที่ชัดเจน 

๒. ใหสํานัก ........../ 



  ๒. ใหสํานักทะเบียนและประมวลผลจัดทํากระบวนการติดตามนักศึกษา
โดยตรง และแจงคณะทราบ เพ่ือดําเนินการติดตามนักศึกษารวมกันตอไป 

  ๓. เม่ือสํานักทะเบียนและประมวลผลดําเนินการตามขอ (๑) และ (๒)            
และนักศึกษารับทราบเรียบรอยแลว  ใหสํานักทะเบียนและประมวลผล
แจ ง เหตุผลการพนสภาพของนักศึกษาใหคณบดี รับทราบแลว             
ใหสํานักทะเบียนและประมวลผลจัดทําคําสั่งใหนักศึกษาพนสภาพตอไป 

 

ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
 
๔.๑  เรื่อง  ขอเสนอพิจารณาอนุมัติโอนเงินคงคลัง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘   

       เพิ่มเติม 
 

ดวยกองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 
-  โอนเ งินคงคลั ง  ประ จําป งบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๔๘   จํ านวนเงิน 

๒๙,๙๔๐,๑๐๐.- บาท  (ยี่สิบเกาลานเกาแสนสี่หม่ืนหน่ึงรอยบาทถวน)   ในแผนงานวิจัย  
งานวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี กองทุนวิจัย เพ่ือการวิจัย ๒.๕% (ใชเพ่ือวิจัย

สวนกลางและโครงการวิจัยรวมระหวางคณะ)   
 
ทั้งน้ี  เพื่อเปนไปตามมติสภาสถาบันฯ  ครั้งที่ ๖ / ๒๕๔๔ เม่ือวันที่ ๑๒ 

พฤศจิกายน  ๒๕๔๔  ใหหนวยงานระดับคณะจัดสรรเงินรายได   รอยละ  ๒.๕  ของรายได
แตละคณะโอนมาตั้งงบประมาณไวที่สวนกลาง (สํานักงานอธิการบดี)  เพื่องานวิจัยโดย         
ยังประโยชนกับสถาบันฯ โดยสวนรวมตอไป 
 
 
 มติ     ที่ประชุมใหความเห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ ตอไป 
 

๔.๒   เรื่อง   ขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ 
 
 ดวยกองการเจาหนาที่  สํานักงานอธิการบดี เสนอขอความเห็นชอบวางระเบียบ
สถาบันฯ จํานวน  ๗  ระเบียบ  ดังนี้ 

๑. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดเปนคาตอบแทนนักศึกษา          
ชวยปฏิบัติงาน พ.ศ. ........... 

๒. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดเปนคาซื้อบัตรโดยสาร
เครื่องบิน พ.ศ. ........... 

๓. ระเบียบ........../ 



๓. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดเปนคาใชจายในการประชุม       
ของสถาบันฯ พ.ศ. ........... 

๔. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดเปนคาเลี้ยงรับรอง พ.ศ. ......... 
๕. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจางบุคลากรทํางานใหสถาบันฯ พ.ศ. .......... 
๖. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดเปนคาใชจาย 
 ในการเดินทาง พ.ศ. .......... 
๗. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดเปนคาใชจายในการศึกษาดูงาน 
 และทัศนศึกษา พ.ศ. .......... 

  
 และกองการเจาหนาที่ไดตรวจสอบทั้ง  ๗  ระเบียบเรียบรอยแลว 

 
มติ  ๑.  ที่ประชุมใหความเห็นชอบระเบียบสถาบันฯ ทั้ง  ๗  ระเบียบ   
  โดยมีขอแกไข  ดังนี้ 

• ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดเปนคาตอบแทนนักศึกษา                     
ชวยปฏิบัติงาน พ.ศ. ........... 

๑. ใหแกไข ขอ ๕  (๑)  ใหเพิ่มขอความ ดังน้ี  “ ชวยสอนเฉพาะวิชา

ปฏิบัติการ  ภายใตการกาํกับดูแลของอาจารยเจาของวิชา ”  

• ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจางบุคลากรทํางานใหสถาบันฯ พ.ศ. .......... 
๑. ใหแกไข ขอ ๗  (๗)  ใหเปลี่ยนขอความจาก  “ และกรรมการ ๔ ทาน”   

 เปน “ กรรมการ ๒  ถึง  ๔  ทาน”  

๒. ใหเพ่ิมขอความในระเบียบ   
 -   “ ใหมีกรรมการตรวจรับการจาง ”  

 -   “ ใหพิจารณาการจัดจางจากบุคลากรภายในกอน  แลวจึง

พิจารณาใหจัดจางบุคคลภายนอกตามลําดับตอไป ” 

• ระเบียบสถาบันฯ วาดวย การจายเงินรายไดเปนคาใชจายในการศึกษา 
ดูงานและทัศนศึกษา พ.ศ. .......... 

๑. ใหเพ่ิมขอความ  ขอ ๔  หนา ๒  ดังนี้ “ รวมทั้งผูชวยคณบดี  

และผูชวยผูอํานวยการสํานัก ” 
 

๒. ใหนําเสนอสภาสถาบันฯ ตอไป 
 
 

๔.๑๐ เรื่อง ........../ 



๔.๑๐ เรื่อง  ขอเสนอพิจารณาการใชโปรแกรมระบบทะเบียนคุมงบประมาณ 
  
 ดวยสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร  ไดจัดทําและพัฒนาโปรแกรมระบบ
ทะเบียนคุมงบประมาณ  เพื่อชวยผูบริหารและเจาหนาที่ที่ เกี่ยวของในการควบคุม               
การเบิกจายใหเปนไปตามแผนที่กําหนดและนําขอมูลคาใชจายไปใชในการคํานวณตนทุน 
ตอหนวย  ตลอดจนนําขอมูลไปใชรายงานผลการเบิกจายตอรัฐบาลในทุกสิ้นเดือน  และยัง
สามารถเชื่อมโยงกับโปรแกรมระบบบัญชี  โดยชวยใหงานบัญชีบันทึกรายการในระบบบัญชี
โดยอัตโนมัติ  ซ่ึงจะสามารถแสดงยอดงบการเงินของสถาบันฯ  ในลักษณะ  ๓  มิติ  และ
เช่ือมโยงกับระบบ  GFMIS  ของรัฐบาลไดตอไป 

 กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี  จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ  เพื่อโปรดพิจารณา  ดังนี้ 

๑. ผูบริหารหนวยงานทุกทาน  กําหนดเปนนโยบายของหนวยงาน  ในการ
ปฏิบัติตามระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน  โดยเกณฑ
พึงรับ – พึงจาย ลักษณะ ๓ มิติ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของสถาบันฯ 

๒. ผูบริหารทุกหนวยงาน กํากับ ดูแลใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  ใชโปรแกรม
ระบบทะเบียนคุมงบประมาณ  โดยเริ่มต้ังแตวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘             
เปนตนไป 

๓. ผูบริหารทุกหนวยงาน  กําหนดโครงสรางภายในหนวยงาน  ในเรื่องของ
ลําดับช้ันในการดูขอมูล / ผูใชโปรแกรมระบบฯ  สงใหกองแผนงาน  
ภายในวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอื่นๆ 
 
 
๕.๑   เรื่อง   โรงพิมพกลางของสถาบันฯ 

  
ผูชวยศาสตราจารยอนุชิต  จารุวนาวัฒน  ผูชวยอธิการบดี  นําเสนอที่ประชุม

ทราบวา  สถาบันฯ  มีนโยบายจัดทําโรงพิมพกลางของสถาบันฯ  โดยเสริมสรางศักยภาพให
สามารถจัดทําสื่อส่ิงพิมพที่มีความทันสมัยและสวยงาม  มีคุณภาพใกลเคียงกับงานพิมพ
เลเซอรพรินเตอร  แตคุณภาพจะไมคมชัดเทางานพิมพออฟเซ็ท  และภายหลังจาก            
ไปดูเคร่ืองพิมพของ FUJI XEROX และ RIGO แลว  ปรากฎวาเครื่องพิมพดังกลาวสามารถ           

ผลิตสื่อสิ่งพิมพ ........../ 




	ปก
	วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
	วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
	วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
	วาระที่ 4.1 เรื่อง ขอเสนอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ
	 - ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาฯ
	 - ว่าด้วย การบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. ....
	 - ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเบี้ยประชุม พ.ศ. .......

	วาระที่ 4.2  ขอความเห็นชอบประกาศสถาบันฯ
	วาระที่ 4.3  ขอเสนอพิจารณาการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ
	วาระที่ 4.4  ขอเสนอพิจารณาคำร้องขอขยายเวลาการศึกษาฯ
	วาระที่ 4.5  ขอเสนอพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม
	วาระที่ 4.6  ขอเสนอพิจารณาการรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ
	วาระที่ 4.7  ขอเสนอพิจารณามาตรการการจัดซื้อจัดจ้างฯ
	วาระที่ 5
	- ว่าด้วยการเงินรายได้เป็นเงินสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
	รายงาน ก.พ.ร.



