
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

คร้ังที่  ๖ / ๒๕๔๙ 
วันอังคารที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๔๙  เวลา   ๐๙.๓๐  น. 

ณ หองประชุม ๖๐๖  ชั้น  ๖  อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

----------------------------------------------- 
 
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.ศิริวัฒน  โพธิเวชกุล รองอธิการบดี กรรมการ 
๖. รศ. ร.อ. ดร.วีระเชษฐ  ขันเงิน รองอธิการบดี กรรมการ 
๗. รศ.ดร.รัตติกร   วรากูลศิริพันธุ รองอธิการบดี กรรมการ 
๘. รศ.ดร.เสนห   เอกะวิภาต รองอธิการบดี กรรมการ 
๙. รศ.ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน รองอธิการบดี กรรมการ 

๑๐. ศ. ดร.ถวิล   พึ่งมา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
๑๑. ผศ.นพปฎล  สุวัจนานนท คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
๑๒. รศ.ดร.รวีวรรณ  ชินะตระกูล คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   กรรมการ 
๑๓. อ.ดร.วัฒนชัย   พงษนาค คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   กรรมการ 
๑๔. รศ.ดร.ธีรวัฒน   มงคลอัศวรัตน คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
๑๕. รศ.ดร.บุญวัฒน   อัตชู คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๑๖. ผศ.ดร.จารุวัตร   เจริญสุข คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
๑๗. รศ.ดร.มนัส  สังวรศิลป ผูอํานวยการสํานักวิจัย- 
  และบริการคอมพิวเตอร กรรมการ 
๑๘. ผศ.กิติพงค   มะโน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
๑๙. รศ.ดร.อิทธิชัย  อรุณศรีแสงไชย ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
๒๐. นางวิภาพร  อินทรสุวรรณ ผูอํานวยการกองกลาง เลขานุการ 
 
 



กรรมการที่ไมมาประชุม  ( เน่ืองจากติดภารกิจ )     

  - 
 
ผูเขารวมประชุม 
๑. ผศ.พิชิต   กิตินนท ผูชวยอธิการบดี 
๒. อ.ปญญา   แดงวิไลลักษณ ผูชวยอธิการบดี 
๓. รศ.สมศักดิ์   ธรรมเวชวิถี ผูชวยอธิการบดี 
๔. อ.กษมพงศ   พงษชมพร ผูชวยอธิการบดี 
๕. รศ.ดร.อภินันท   ธนชยานนท ผูชวยอธิการบดี 
๖. อ.พงศทิพย   อินทรแกว ประธานสภาคณาจารย 
๗. นางวรนี   อมรลักษณานนท หัวหนาสํานักงานอธิการบดี 
๘. นางรวมพร   อินทรประสงค ประธานชมรมขาราชการและลูกจาง 
 
เจาหนาที่งานประชุม 
๑. นางสาวพิมพลออ   กรพิพัฒน 
๒. นายฉัตรชัย   คําภาพรพนัธุ 
๓ นางสาววรงคพร   บุญยมัย 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 

ประธานกลาวเปดประชุม  และพิจารณาเรื่องตางๆ ตามวาระ  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 
 
๑.๑ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงรับเชิญเสด็จฯ          

เปดนิทรรศการฯ   ในวันที่   ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

ดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงรับเชิญเสด็จฯ                 
เปนองคประธานเปดนิทรรศการ “ลาดกระบังนิทรรศ ๔๙’ : เทิดไท ๖๐ ปครองราชย พระบิดา                 

แหงเทคโนโลยีของไทย” เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เน่ืองในวโรกาส                 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เวลา  ๑๕.๐๐ น.                 
ณ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 



มติที่ประชุม ๑. รับทราบและนําเสนอสภาสถาบันฯ เพ่ือทราบตอไป   
๒.   มอบคุณรวมพร   อินทรประสงค  จัดประชุมสรุปการจัด

งานนิทรรศการรวมกับคณบดีทุกคณะ และคณะกรรมการ
อํานวยการ ประมาณตนเดือนกรกฎาคม  ๒๕๔๙   

๓.  ขอความรวมมือคณบดีทุกคณะรวบรวมผลงานดีเดน          
สงภายในวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๔๙  พรอมเสนอ
รายละเอียดในการนําเสนอผลงานวิจัยดีเดนทั้งในสวนกลาง
และในสวนของคณะ   โดยสรุปนโยบายการจัดงาน              
ในภาพรวมของแตละคณะสงที่ รองอธิการบดี (รศ.ร.อ.ดร. 
วีระเชษฐ  ขันเงิน) เพ่ือดําเนินการตอไป   

๔.   ขอความรวมมือทุกหนวยงานประชาสัมพันธใหบุคลากร
และนักศึกษาทราบ  เพื่ อ ใหความรวมมือในการจัด
นิทรรศการดังกลาว 

๕.   ขอความรวมมือผูบริหารประชาสัมพันธผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับหนวยงาน เชน ศิษยเกา  มารวมแสดงผลงาน โดยให
สนับสนุนคาเชาพื้นที่แสดงผลงานวิชาการ หรือบริจาคเงิน   
ซ่ึงสามารถนําไปลดหยอนภาษีเงินได เพื่อนํารายไดมา
สนับสนุนการดําเนินการจัดงาน 

๖.   มอบรองอธิการบดี (รศ. ธีรมน  ไวโรจนกิจ) จัดประชุมกับ
คณบดีทุกคณะ   เพื่อปรึกษาหารือในการกําหนดพื้นที่จัด
นิทรรศการ   

๗.   หากคณาจารย  หรือหนวยงานใดมีความประสงคที่จะ
ทูลเกลาฯ ถวายผลงานวิ จัยที่ ได รับอนุสิทธิบัตร หรือ
สิทธิบัตร แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรม- 
ราชกุมารี  ใหแจงความประสงคไดที่  รองอธิการบดี           
(รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ    ขันเงิน) 

 

๑.๒   เรื่อง   การขอลาออกจากตําแหนงรองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ดวยผูชวยศาสตราจารยภัทรชัย  ลลิตโรจนวงศ  ขอลาออกจากตําแหนง             

รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต้ังแตวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๔๙ เปนตนไป เน่ืองจาก
มีภาระงานสอน งานวิจัย  และงานอบรมวิชาการคอนขางมาก  คณบดีไดรับทราบและ



อธิการบดีอนุญาตใหลาออกไดตามความประสงค  และกองการเจาหนาที่ไดตรวจสอบ
เรียบรอยแลว  

 
มติที่ประชุม รับทราบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพ่ือทราบตอไป 
 

๑.๓   เรื่อง   การขอลาออกจากตําแหนงกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 
 ดวยรองศาสตราจารยจันทนี  เพชรานนท  ไดขอลาออกจากตําแหนงกรรมการ
ประจําคณะ  โดยการเลือกจากคณาจารยประจําของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ต้ังแตวันที่  
๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  เน่ืองจากมีภาระงานสอนเพิ่มมากขึ้น งานวิจัย และงานอบรม
วิชาการคอนขางมาก  ซ่ึงคณบดีไดรับทราบและอนุญาตใหลาออกไดตามความประสงค และ
กองการเจาหนาที่ไดตรวจสอบแลว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพ่ือทราบตอไป 
 

๑.๔  เรื่อง  ขอเสนอรายงานประชุมกลุมเสวนา Financing & Resources Forum 
  

 ดวยกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี  ขอเสนอสรุปรายงานการเขารวม
ประชุมกลุมเสวนา  Financing & Resources Forum  คร้ังที่ ๓ / ๒๕๔๙  ณ  จุฬาลงกรณ-

มหาวิทยาลัย  เม่ือวันพุธที่  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙  ซ่ึงเปนการรายงานความกาวหนา        
การดําเนินการปรับระบบการใหกูยืมเพื่อการศึกษาตามแนวทางของกองทุน กรอ .                    
โดย ดร.เปรมประชา  ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมการศึกษา   

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 
๑.๕  เรื่อง   ขอเชิญรวมพิธีถวายเทียนพรรษา  เน่ืองในเทศกาลวันเขาพรรษา 

ประจําป ๒๕๔๙ 

 

 ขอเชิญผูบริหาร  คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาสถาบันฯ รวมพิธีถวาย 
เทียนพรรษา  เน่ืองในเทศกาลเขาพรรษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ วัดปลูกศรัทธา (วัดสี่)  
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ  ในวันศุกรที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๙   มีกําหนดการ ดังน้ี 



เวลา ๐๗.๕๕  น.  ทําบุญตักบาตรอาหารแหง   
  โดย  อธิการบดี (รศ.ดร.กิตติ  ตีรเศรษฐ)  เปนประธาน 
    ณ  อาคารเรียนรวม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

 เวลา  ๐๙.๐๐  น.   พิธีแหเทียนพรรษา  เพื่อนําไปถวายแดพระภิกษุสงฆ   
    ณ  บริเวณดานหนาอาคารกรมหลวงนราธิวาส-                
        ราชนครินทร 
เวลา  ๑๐.๐๙  น. เร่ิมพิธีถวายเทียนพรรษา  

-  ถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุสงฆ ๒๐ รูป  
สามเณร  ๒๒  รูป 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

 
๑.๖   เรื่อง   มติที่ประชุมสภาสถาบันฯ คร้ังที่ ๖ / ๒๕๔๙ 
 
 

ตามที่ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๙  
ไดมีมติที่ประชุมเกี่ยวกับเร่ือง  ดังตอไปน้ี 

๑. ประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารง
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

-   อนุมัติแตงต้ัง ศ.ดร.สุจินต จินายน อุปนายกสภาสถาบันฯ ดํารง
ตําแหนง ประธานกรรมการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง            
ทางวิชาการ 

-   ในสวนของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันฯ                 
ใ ห คณะ วิ ท ย าศ าสต ร  คณะสถ าป ต ยก ร รมศ าสต ร  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ และโครงการคณะอุตสาหกรรม เสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ
หนวยงานละ ๑ ทาน   สําหรับคณะวิศวกรรมศาสตร ใหเสนอช่ือ
ผูทรงคุณวุฒิได ๒  ทาน และสถาบันฯ รวบรวมรายช่ือผูทรงคุณวุฒิ
เสนอตอประธานกรรมการตอไป 

 
๒. การขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ.๒๕๔๙ 

- ในการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในโอกาสตอไป ไมตอง
ระบุสาขาวิชา 

 



๓. การจัดนิทรรศการ “ ลาดกระบังนิทรรศ ๔๙’ : เทิดไท ๖๐ ปครองราชย          

พระบิดาแหงเทคโนโลยี ” 
-   แกไขช่ือนิทรรศการเปนดังน้ี “ลาดกระบังนิทรรศ ๔๙’ : เทิดไท ๖๐ ป

ครองราชย  พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย” 
-   รวบรวมผลงานดีเดน และนําเสนอสภาสถาบันฯ เพ่ือพิจารณา           

ใหขอเสนอแนะ 
-   ประสานงานกับสมาคมคนตาบอด เร่ือง ไมเทาสําหรับคนตาบอด 

 
มติที่ประชุม ๑.  รับทราบการแตงต้ังกรรมการพิจารณากําหนดตําแหนง            

ทางวิชาการ  จํานวน  ๘  คน 
๒.  รับทราบและเห็นชอบตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ          

ข อ เ ส น อ ทู ล เ ก ล า  ฯ  ถ ว า ย ป ริ ญญ า กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และใหนําเสนอสภาสถาบัน  
พิจารณาตอไป  โดยมอบ รองอธิการบดี (รศ.ดร.รัตติกร  
วรากูลศิริพันธุ)  ตรวจสอบเรื่องการระบุช่ือสาขาวิชาในการ
ทูลเกลา ฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

๓.   รั บ ท ร าบ เ รื่ อ ง ก า ร แก ไ ข ช่ื อ ง า นนิ ท ร ร ศก า ร เ ป น  

“ลาดกระบังนิทรรศ ๔๙’ : เทิดไท ๖๐ ปครองราชย             

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย” 
 

๑.๗   เรื่อง  การลงนามความรวมมือของ สจล. กับหนวยงานตาง ๆ 

 
ดวยสถาบันฯ ไดมีการลงนามความรวมมือทางวิชาการรวมกับหนวยงานตางๆ แลว ดังน้ี 
๑. สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน )              

เพื่อตกลงรวมมือกันในการดําเนินการโครงการจัดตั้งศูนยกลางการพัฒนา

เทคโนโลยีกริดแหงชาติ  (Thai National Grid Project) 
๒. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ   เพ่ือตกลงรวมมือกัน         

ในการดําเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมฮารดดิสก-

ไดรฟ (HDD Cluster) สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
๓. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพ่ือตกลงความรวมมือทางวิชาการและ

วิจัย  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพฯ 



 
และสถาบัน ฯ จะดําเนินการลงนามความรวมมือทางวิชาการรวมกับหนวยงานตางๆ   
เพ่ิมเติม  ดังนี้ 

 
-  วันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๔๙ 

เวลา ๐๙.๓๐ น. -  ลงนามความรวมมือทางวิชาการ รวมกับ โรงเบียร- 
เยอรมันตะวันแดง 

-  วันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  
เวลา ๑๔.๐๐ น. -  ลงนามความรวมมือทางวิชาการ รวมกับ ศูนยนาโน-

เทคโนโลยีแหงชาติ 
-  วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๙ 

เวลา  ๑๓.๐๐ น. -  ลงนามความรวมมือทางวิชาการ รวมกับ กระทรวงกลาโหม 
  
 
มติที่ประชุม รับทราบและเชิญผูบริหารทุกทานเขารวมพิธีการดังกลาว 

 
 
  

๑.๘    เรื่อง   การสรางหอพระของสถาบันฯ 
 
 

 เน่ืองในปมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ  
๖๐  ป  เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติแดพระองคทาน  สถาบัน ฯ จึงไดกําหนดใหมีการจัดสราง
หอพระ   เพ่ือประดิษฐานพระนิรันตราย หนาตักกวาง ๑๙ น้ิว  และผูที่รวมบริจาคจะมีการ
สรางพระนิรันตราย ขนาดหนาตักกวาง ๕ น้ิว  องคลอย ขนาดสูง  ๑.๕  ซม. และเหรียญ   
โดยสถาบันฯ จะขออนุญาตวัดบวรนิเวศวรวิหาร  เพื่อจัดทําพิธีพุทธาภิเษกตอไป 

 
มติที่ประชุม      รับทราบ 

 
๑.๙   เรื่อง   การบรรยายพิเศษของทานนายกสภาสถาบันฯ ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ ๑  
                    ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป 

  

เน่ืองในปมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 
๖๐ ป    เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีแดพระองคทาน  สถาบันฯ          
จึงไดจัดการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับ
นักศึกษาช้ันปที่ ๑  ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙  ในชวงเชาและชวงบาย ณ หอประชุมใหญ



สถาบันฯ  โดยไดกราบเรียนเชิญทานองคมนตรี (พลเอกสุรยุทธ   จุลานนท) เปนผูบรรยาย   
จึงขอเชิญผูบริหารเขารวมฟงการบรรยาย และขอความกรุณาแจงช่ือที่  รองอธิการบดี           
(รศ. ทวี  เทศเจริญ)    

 
มติที่ประชุม   ๑.  รับทราบ 

๒. มอบผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร
ดําเนินการถายทอดสดผานระบบ Internet 

 
๒.๑   เรื่อง   รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ คร้ังที่ ๕ / ๒๕๔๙ 
 
 ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ คร้ังที่ ๕ / ๒๕๔๙           
เม่ือวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙  และไดมีการรับรองมติที่ประชุมภายหลังจากการประชุม
เสร็จสิ้นเรียบรอย   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือรับทราบรายงานการประชุม 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  และขอแกไข ดังน้ี 

-  วาระที่ ๑.๑๐ ขอ ๑ บรรทัดที่ ๑ แกไข “เสื้อสีเหลืองประดับ           

ตราสัญลักษณครบครองสิริราชสมบัติ ๖๐ ป” เปลี่ยนเปน  
“เสื้อสี เหลืองประดับตราสัญลักษณครองสิ ริราชสมบั ติ              

ครบ  ๖๐  ป” 
-  วาระที่  ๔ .๑  แก ไข ช่ือป ริญญา  “ปริญญาครุศาสตร -

อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษาทางการอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา ”  เปน  

“ ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิค
ศึกษา ” 

 

๓.๑   เรื่อง   ขอเสนอพิจารณามาตรการลงโทษอาจารยที่สงคะแนนลาชา 
 
 

 

สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ คร้ังที่ ๔ / ๒๕๔๙             
เม่ือวันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙ มีมติ “...... ๓. ใหสํานักทะเบียนและประมวลผล 



รวบรวมขอมูลอาจารยที่สงเกรดชา  เขาที่ประชุมเพื่อพิจารณากําหนดมาตรการแกไขตอไป”  

น้ัน   สํานักทะเบียนและประมวลผล  ไดดําเนินการเรียบรอยแลว  จึงขอเสนอรายงานสรุป
จํานวนวิชาคางสงคะแนน  วิชาที่สงคะแนนไมครบ และวิชาที่ยังไมแกคาระดับคะแนน I   

(ไมสมบูรณ)  ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๔๘  ทั้งน้ี  ขอมูลดังกลาวไดสํารวจและ
รวบรวมไว ๒ ระยะ คือ  เม่ือวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๙  และวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙   
 
 

มติที่ประชุม มอบทุกคณะนําเรื่องกลับไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ  กอนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร
สถาบันฯ พิจารณา  และออกเปนประกาศของสถาบัน ฯ เพื่อให
ปฏิบัติตอไป  โดยมีแนวทางในการลงโทษอาจารยผูสอน  
หัวหนาภาควิชา  และคณบดีตามลําดับ  ดังนี้ 
๑. ตักเตือน  เปนลายลักษณอักษร 
๒. ภาคทัณฑ  
๓. ลดขั้นเงินเดือน 
 หรือมีผลตอการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในสวน

ของการประเมินผลการสอน  เปนตน 

 
๓.๒  เรื่อง   การคํานวณคาใชจายในการลงทะเบยีนเปนแบบเหมาจายในอัตราเดียวกัน 
                    ทั้งจากระบบ Admission ตรง  และ Admission กลาง 
 

 สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๔๙  เม่ือ
วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  มีมติมอบสํานักทะเบียนและประมวลผล  ศึกษาแนวทางการ
แกไข  เร่ือง  การคํานวณคาใชจายในการลงทะเบียนเปนแบบเหมาจายในอัตราเดียวกันแลว  
นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพื่อพิจารณาตอไป 
 
 

มติที่ประชุม ๑. มอบทุกคณะนําขอมูลที่สํานักทะเบียนและประมวลผล
นําเสนอไปพิจารณาเปนแนวทางในการกําหนดคาใชจาย 
ในการลงทะเบียนเรียนของแตละคณะหรือแตละสาขาวิชา 
แลวนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ  
เพ่ือพิจารณาตอไป   



๒.   มอบผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  จัดทํา
คูมือการใชระบบสารสนเทศในการลงทะเบียน  ภายหลัง
จากจัดทําระบบสารสนเทศการลงทะเบียนเสร็จเรียบรอย
แลว  ใหเวียนแจงทุกคณะทราบ  เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ 

 
๓.๓   เรื่อง   การจัดสรรเงินรางวัล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  

 สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๔๙  ไดมี
มติ รับทราบ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ไดแจงคาคะแนนผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการของสถาบันฯ เทากับ ๔.๖๕๓๙  และสถาบันฯ  ไดรับการจัดสรร
เงินรางวัลจํานวนประมาณ ๔,๙๒๗,๖๒๔.๙๔  บาท  (สี่ลานเกาแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกรอย
ยี่สิบสี่บาทเกาสิบสี่สตางค)  เพ่ือนําไปจัดสรรใหขาราชการและลูกจางประจําตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และรูปแบบการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘  ของสํานักงาน 
ก.พ.ร. เรียบรอยแลว 
 

มติที่ประชุม     ๑. เห็นชอบให จัดสรร เงินรางวั ลประ จําป งบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๔๘  ใหขาราชการและลูกจางประจํา ตามที่          
รองอธิการบดี (รศ.ดร.เสนห เอกะวิภาต) เสนอ  โดยใช
เกณฑดังนี้ 

- จัดสรรตามบุคคล ( ๖๐ %)  
- จัดสรรตามหนวยงาน (๔๐%)  

โดยแยกตามการเลื่อนข้ันเงินเดือนต้ังแต ๑ ข้ัน ข้ึนไป  
๒.  เห็นชอบใหใชเงินรายไดของแตละหนวยงานจายเงินโบนัส

ใหกับพนักงานสถาบัน และลูกจาง ช่ัวคราว  โดยใช
หลักเกณฑเดียวกับขาราชการและลูกจางประจํา   ทั้งน้ี  
รองอธิการบดี (รศ.ดร. เสนห  เอกะวิภาต)  จะจัดสง
จํานวนเงินโบนัสของแตละหนวยงานใหทราบตอไป 

๓ .   ใหสํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ ดําเนินการ
ประชาสัมพันธการจัดสรรเงินโบนัสใหบุคลากรรับทราบโดย
ทั่วกัน 

๔.  มอบรองอธิการบดี (รศ.ธีรมน  ไวโรจนกิจ) ประสานกับ              
กองแผนงาน เพ่ือจัดสรรงบประมาณเงินรายไดในสวนของ



เงินสํารองจายของแตละหนวยงาน สําหรับจายเปนเงิน
โบนัสใหพนักงานสถาบัน และลูกจางชั่วคราว  แลวแจงให
ทุกหนวยงานทราบตอไป 

 
๓.๔    เร่ือง   ขอใหเรงรัดการดําเนินงานจัดทําขอมูลประกอบการจัดทาํคํารับรองและ 
                      รางแผนกลยุทธของสถาบันฯ 
  
 ใหหนวยงานที่ยังไมดําเนินการพิจารณาตัวช้ีวัด และกําหนดคาเปาหมาย             
เรงดําเนินการ  และจัดสงใหกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี  โดยดวน 

 
มติที่ประชุม ๑.   ใหทุกหนวยงานที่ยังไมไดจัดสงขอมูลใหกองแผนงานเรง

ดําเนินการจัดสงโดยดวน  ดังนี้ 
- การดําเนินการตามตัวช้ีวัดของ ก.พ.ร. 
- ตัวช้ีวัดและการกําหนดคาเปาหมายเพื่อจัดทําแผน        

กลยุทธของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙   
๒.  การลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ          

พ .ศ .  ๒๕๔๙  ระหวางอธิการบดีและผูบ ริหารของทุก
หนวยงาน   ใหลงนามรวมกัน  ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๔๙ เวลา ๑๐ .๐๐ น .  ณ หองประชุม ๖๐๖ อาคาร          
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร   สจล. 

 
๔.๑   เรื่อง   ขอความเห็นชอบหลักสูตร 

 

เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร จํานวน ๖ หลักสูตร  ดังนี้ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘)   

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   
  (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๘) 
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพืชสวน  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘) 



คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๔๙) 
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต – ภาษาอังกฤษ  

เพ่ือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๔๙)    
โครงการวิทยาลัยนานาชาต ิ

๑. หลักสูตร M.Sc.Program in International Management of Resources and Environment  
(IMRE)   

 
มติที่ประชุม ๑. ใหความเห็นชอบ และนําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณาตอไป 

๒. หากมีกรณีหลักสูตรที่ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  (สกอ . )  ส งคืนกลับมา เพื่ อ ใหสถาบันฯ 
ดําเนินการแกไข  ใหกองบริการการศึกษา  สํานักงาน-
อธิการบดี   แจงภาควิชา  และคณะใหรับทราบดวย 

 
   
๔.๒   เรื่อง   ขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ 
  

ดวยสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  ขอเสนอความเห็นชอบวางระเบียบ
สถาบันฯ จํานวน ๒ ระเบียบ ดังน้ี 

 
๑. ระเบียบสถาบันฯ  ว าดวย  การจ ายเงินรายได เปนค าสอนพิ เศษ 

คาตอบแทนวิทยากร และคาสมนาคุณ พ.ศ. ......... 
๒. ระเบียบสถาบันฯ วาดวย สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ......... 

 
มติที่ประชุม ๑.   ใหความเห็นชอบระเบียบสถาบันฯ วาดวย  การจายเงิน

รายไดเปนคาสอนพิเศษ  คาตอบแทนวิทยากร และคา
สมนาคุณ  พ .ศ .  . . . . . . . .   และนําเสนอสภาสถาบันฯ  
พิจารณา  โดยมีขอแกไข   ดังน้ี 
- ขอ  ๓  ใหยกเลิกระเบียบของคณะเทคโนโลยี-

สารสนเทศที่เกี่ยวของดวย 

-  ๖.๓.๑(๑) ใหใชความดังตอไปนี้ “ใหแตละคณะและ          
วิทยาเขตจายเงินคาสมนาคุณใหแกขาราชการ พนักงาน
สถาบัน  และลูกจาง ของสถาบันที่ไมใชคณาจารย         



ที่ปฏิบัติงานดานการประสานงานและสนับสนุนการเรียน
การสอน  โดยใหใชเงินที่หักจากรายไดที่ไดรับจากเงิน
อุดหนุนสมทบหรือที่เก็บแบบเหมาจายเปนรายหลักสูตร  
หลักสูตรละ ๑๐,๐๐๐  บาท  ตอภาคการศึกษา  แลว
เฉลี่ยจายให  ขาราชการ พนักงานสถาบัน และลูกจาง

ของสถาบันที่ไมใชคณาจารย เทาๆ กัน”  
-  ๖.๓.๑ (๒)  ใหใชความดังตอไปน้ี  “ใหแตละคณะและ 

วิทยาเขตพิจารณาจายเงินคาสมนาคุณ......... ภาค

การศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตอคน....”  
-  ๖.๓.๒  เพิ่มขอความตอไปนี้เปนวรรคสอง “ในกรณีที่

คณาจารย หรือเจาหนาที่ ทานใดที่ไดรับแตงต้ังใหเปน
กรรมการบริหารหลักสูตร และปฏิบัติงานดานการ
ประสานงานและอํานวยความสะดวก  ในหลักสูตร-           
สห วิทยาการ  ให ส ามารถรั บ เ งินค า สมนาคุณ              

เพ่ิมไดอีกหนึ่งหลักสูตร” 
-  ขอ ๑๓  เพิ่มขอความดังน้ี  “รวมทั้งการออกประกาศ

อื่น ๆ ที่จะมีขึ้นตอไปในอนาคต”  
๒. เห็นชอบใหมอบคณบดีทุกคณะนําระเบียบสถาบัน ฯ           

วาดวย สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ...... 
กลับไปพิจารณาอีกครั้ ง  และให นํ า เสนอที่ ประ ชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณาในครั้งตอไป 

 
๔.๓   เรื่อง   การจัดกลุมนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
 

  ดวยที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๙ เม่ือวันที่ 
๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ไดพิจารณาเรื่อง การจัดกลุมนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐานแลว  ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

๑. ใหปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ดังน้ี 
- ใหเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยางนอย ๑๒ หนวยกิตข้ึนไป  โดยท่ี           

๖ หนวยกิตแรกจะเปนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เนนทักษะสัมพันธ
และทักษะการเรียน  สวนที่เหลือข้ึนอยูกับความตองการของแตละ
ภาควิชา 



- สําหรับ ๖ หนวยกิตแรกใหทุกคณะปรับปรุงรายวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐานเปนรูปแบบเดียวกัน คือ FE1 และ FE2 

๒. การจัดกลุมนักศึกษาฯ ในระบบ Admission มีมติ ดังน้ี 

-  คณะกรรมการดําเนินการศึกษาวิธีการแนวทางจัดกลุมศึกษาในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานไดขอศึกษาขอสอบ         
O-net และ A-net ในปการศึกษา ๒๕๔๙  เพื่อเตรียมไวสําหรับใชใน

การจัดกลุมนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐานในปการศึกษา ๒๕๕๐ 

-  หลังจากที่มีการจัดกลุมนักศึกษาจากการวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาอั งกฤษนั้ น  นักศึกษาที่ ได รับการยกเวนการ เรี ยน วิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (ไมเกิน ๖ หนวยกิต) ที่ประชุมไดนําเสนอ
รูปแบบการเรียนของนักศึกษาดังกลาวไว ๒ รูปแบบ ดังน้ี 
รูปแบบที่ ๑  ใหเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษรายวิชาอื่น  ใหครบ ๑๒ 

หนวยกิต 
รูปแบบที่ ๒  ใหเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษรายวิชาอื่น ใหครบอีก ๖ 

หนวยกิต หรือ ๙ หนวยกิต 
 

โดยการใหเกรดในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับนักศึกษาที่ไดรับการยกเวนการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  คณะกรรมการฯ จะนําเสนออีกครั้ง  และใหนําเสนอมติที่ประชุม
ทั้ง ๒ ประเด็น ใหคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ พิจารณา  เพื่อใหคณะกรรมการ
ดําเนินงานศึกษาแนวทางฯ ดําเนินการตอไป 
 

มติที่ประชุม ใหคณบดีทุกคณะประชุมกรรมการประจําคณะโดยดวนเพื่อ
พิจารณาดําเนินการจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐานรวมจํานวน ๑๒ หนวยกิตทุกหลักสูตร ตามแนวทางที่
คณะกรรมการประสานงานวิชาการนําเสนอ  และหากคณะใด          
มีการเรียนการสอน ครบ ๑๒ หนวยกิตแลว  ใหพิจารณาการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแนวทางอื่นตอไป  แลวสรุป
นํ า เ ส น อที่ ป ร ะ ชุ ม คณะก ร ร มก า ร ผู บ ริ ห า ร ส ถ าบั น ฯ                 
เพ่ือพิจารณา 

 



๔.๔   เรื่อง   การแกไขผลการศึกษาและการระงับ Transcript ภายหลังจากไดรับอนุมัติ
ใหสําเร็จการศึกษาแลว 

 
ดวยสํานักทะเบียนและประมวลผล  ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร

สถาบันฯ เพ่ือโปรดพิจารณาใน ๒ ประเด็นที่เกี่ยวของกับผลการศึกษาและการอนุมัติผูสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา ดังน้ี 

 
ประเด็นที่ ๑  การแกไขผลการศึกษาหลังจากผานการอนุมัติผูสําเร็จการศึกษาจากกรรมการคณะ 
 

เน่ืองจากที่ผานมามีอาจารยขอแกไขเกรดของนักศึกษา  ภายหลังจาก
คณะกรรมการคณะของแตละคณะไดอนุมัติผูสําเร็จการศึกษาเรียบรอยแลว  ทําใหสํานัก
ทะเบียนและประมวลผลตองดําเนินการขออนุมัติใหมอีกครั้ง  กอใหเกิดความซ้ําซอนในการ
ปฏิบัติงานและมีความลาชาในการนําเสนอขออนุมัติตอสภาสถาบันฯ  ซ่ึงสงผลกระทบตอการ
ออกเอกสารสําคัญทางการศึกษาใหแกนักศึกษา เชน ใบรายงานผลการศึกษา  หนังสือรับรอง
การศึกษา และหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสภาสถาบัน เปนตน  ทําใหนักศึกษาไม
สามารถสําเร็จการศึกษาไดภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม และเสียสิทธิ์ในการศึกษาตอ สมัครงาน 
ลดหยอนการเกณฑทหาร หรือตองติดตอใหนักศึกษามารับ Transcript ฉบับใหมอีกครั้ง 

 แนวทางแกไข   สํานักทะเบียนและประมวลผล  ขอเสนอวาจะไมดําเนินการ
แกไขเกรดของนักศึกษาชั้นปสุดทาย ภายหลังจากไดรับการ
อนุมัติใหสําเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการคณะเรียบรอย
แลว  ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน   

 
ประเด็นที่ ๒  การใหระงับการออก Transcript  ใหนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแลว 
 
 เน่ืองจากไดมีการขอใหระงับการออก Transcript  ใหกับนักศึกษาบางคนดวย

เหตุผลบางประการ เชน ไมสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ไมคืนวัสดุอุปกรณ เปนตน  ภายหลัง
จากที่สํานักทะเบียนและประมวลผล  ไดดําเนินการเสนอกรรมการคณะอนุมัติการสําเร็จ
การศึกษาเรียบรอยแลว  จึงกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติและปญหาในการประสานกับ
นักศึกษาถึงสาเหตุดังกลาว 
 
 แนวทางแกไข   สํานักทะเบียนและประมวลผล  ขอเสนอวาจะไมมีการระงับ

การออก Transcript ใหกับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและ

ผานการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาจากกรรมการคณะและ
สภาสถาบันฯ เรียบรอยแลว  ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น   



 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบตามที่ สํานักทะเบียนและประมวลผล นําเสนอ 

๒. ถามีความจําเปนที่จะแกไขผลการศึกษาของนักศึกษาช้ันป
สุ ดท ายขอให ส ง เอกสารหลักฐาน เพื่ อ ให สถาบันฯ 
ประกอบการพิจารณา  

๓. กอนการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา ใหภาควิชา และคณะ
ตรวจสอบนักศึกษาในเรื่องตางๆ ใหเรียบรอยกอน  เชน  
การคืนหนังสือที่ขอยืมจากสํานักหอสมุดกลาง  การขอยืม
ใชวัสดุอุปกรณของคณะ   เปนตน 

 
๔.๕   เรื่อง   งบประมาณสนับสนุนการแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการ- 

   การอุดมศึกษา 
 
 ดวยกองกิจการนักศึกษา   สํ านักงานอธิการบดี   ขอเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณในการ
เขารวมการแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สําหรับใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติตอไป  ดังนี้ 

๑. งบประมาณรวมสวนกลาง  ในการเขารวมการแขงขันกีฬาบุคลากร สกอ. 
ในแตละป  ใหพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากคณะ / สํานักภายในสถาบันฯ           
โดยวิธีการเฉลี่ยหนวยงานละเทาๆ กัน ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการ โดยกองกิจการ-
นักศึกษา  จะนําเสนองบประมาณตอผูบริหารพิจารณาในแตละป 

๒. อาจารย ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว 
ที่เขารวมการแขงขันกีฬาบุคลากร สกอ. ใหดําเนินการตั้งเบิกจาย คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 
และคาที่พักกับตนสังกัด 

 
มติที่ประชุม อธิการบดีนัดประชุมรวมกับคณบดี และผูอํานวยการสํานัก            

ในวันอังคารที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  เวลา  ๑๐.๐๐  น.            
ณ หองประชุม ๖๐๖  อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
สจล.  เพื่อพิจารณาแนวทางในการจัดสรรงบประมาณเงิน
รายไดตอไป  

 



 
๔.๖  เรื่อง   ขอเสนอใหนําระบบตัดบัญชีผานธนาคารมาใชในการชําระเงินคาลงทะเบียน 
  
 ดวยสํานักทะเบียนและประมวลผล  ขอเสนอใหนําระบบตัดบัญชีผานธนาคาร
มาใช     ในการรับชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนแทนการชําระเงินผานเจาหนาที่ของธนาคาร  
เพ่ือแกไขปญหาการบันทึกขอมูลผิดพลาดของเจาหนาที่ธนาคาร 
 

มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบตามที่สํานักทะเบียนและประมวลผลเสนอ 
 

๔.๗   เรื่อง   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมขออนุมัติใชเงินรายไดสะสม 

  
มติที่ประชุม   ๑.   ใหความเห็นชอบใหคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมใชเงิน

รายไดสะสม จํานวนเงิน  ๓,๗๓๐,๒๐๐.- บาท  (สามลาน
เจ็ดแสนสามหมื่นสองรอยบาทถวน) 

๒. นําเสนอสภาสถาบันฯ เพ่ือพิจารณา 
 

๔.๘   เรื่อง  เงินทุนวิจัยพระราชทานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
  
 เน่ืองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเสด็จฯ พระราชดําเนินมา
เปนองคประธานในพิธีตางๆ ของสถาบันฯ จํานวน  ๓  คร้ัง  และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทานเงินจากการทูลเกลาฯ  ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลของประชาชนที่มาเขาเฝา        
รับเสด็จฯ  ใหสถาบันฯ ไวเพ่ือใชประโยชนในงานวิจัยตอไป  น้ัน 
 ในการนี้  สถาบันฯ ไดนําเงินทุนดังกลาวเปดบัญชีเงินฝากไวที่ธนาคารกรุงเทพ                 
เปนจํานวนเงิน  ๑,๓๔๐,๕๘๓.๓๑ บาท  (หน่ึงลานสามแสนสี่หม่ืนหารอยแปดสิบสามบาท                 
สามสิบเอ็ดสตางค)  จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูบริหารสถาบันฯ เพ่ือทราบและโปรด
พิจารณา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ   และนําเสนอสภาสถาบันฯ  พิจารณาตอไป 

 
๔.๙   เรื่อง   หลักสูตรที่ยังไมไดมีการปรับปรุงต้ังแต  ๕  ปข้ึนไป 
 

มติที่ประชุม มอบรองอธิการบดี  (รศ. ร.อ. ดร. วีระเชษฐ  ขันเงิน)  จัดสง
ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่ยังไมมีการดําเนินการแกไขปรับปรุง
ต้ังแต ๕ ป  ข้ึนไปใหทุกคณะ   เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 



๔.๑๐  เรื่อง   ขอยืนยันเกณฑการวัดผลและประมวลผลการศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอยืนยันเกณฑการวัดผลและประมวลผล
การศึกษา  ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คือ  นักศึกษา
จะตองไดระดับคะแนนในแตละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับคะแนนไมตํ่ากวา C หรือแตมคะแนนไมตํ่ากวา ๒.๐๐ จึงจะสําเร็จการศึกษาได 
 
มติที่ประชุม ๑.   เห็นชอบใหแกไขขอบังคับสถาบันฯ วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๙  หมวด  ๘  การวัดผลและ
ประมวลผลการศึกษา และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสถาบันฯ  กอนนําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณา 

๒. มอบสํานักงานกฎหมายและตรวจสอบ  ดําเนินการตอไป 
 

๔.๑๑  เรื่อง   ขอเสนอความเห็นชอบ คูมือ จรรยาบรรณคณาจารยและแนวทางปฏิบัติ 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
 ตามที่สถาบันฯ  ไดมอบหมายใหสภาคณาจารย  ดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ ๗                  
ระดับความสําเร็จของการปฏิบั ติราชการตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของ
สถาบันอุดมศึกษา  น้ัน   ในการนี้  สภาคณาจารย  ไดดําเนินการแตงต้ังคณะทํางาน
มอบหมายผูรับผิดชอบ  และไดจัดทํารางจรรยาบรรณเปนลายลักษณอักษร   เพ่ือให
สอดคลองกับกรอบการประเมินของ ก.พ.ร. เรียบรอยแลว 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และนําเสนอสภาสถาบันฯ  ตอไป 
 
๔.๑๒  เรื่อง   การสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

 
ดวยประธานสภาคณาจารย  ขอเสนอรายงานการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  

ครั้งที่ ๒  เม่ือวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๔๙ สรุปวาไมมีผูใดไดรับการเสนอชื่อถึงรอยละ  ๓๐ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
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