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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ   
 1.1 เรื่อง  การลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน     
  เลขานุการคณะฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้น า
เงินรายได้ จ านวน 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบห้าล้านบาทถ้วน)  ไปร่วมลงทุนในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดสรรเงินแยกลงทุนเป็น 3 ส่วน คือ  

1. ลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด  จ านวน  25 ,000,000  บาท 
(ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)   

2. ลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด  จ านวน  25,000,000  บาท 
(ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) 

3. ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน บัวหลวง จ ากัด  จ านวน  25,000,000  บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)   

โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แจ้งสถานะการลงทุนในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ณ 
วันที่ 31 ตุลาคม 2560  และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2560  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระ
ที่ 1.1         

โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
2560  ที่ประชุมรับทราบ และรายงานคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ 
 

 1.2 เรื่อง  ก าหนดส่งผลการสอบไลร่ายวิชา     
  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559  มีมติก าหนดส่งผลการสอบไล่เป็น 2 รอบ คือ 
รอบปกติ และรอบพิเศษ โดยนับจากวันสอบไล่ของแต่ละวิชา ดังนี้ 

1. รอบปกติ จ าแนกตามจ านวนนักศึกษาของวิชานั้นๆ แบ่งเป็น 4 รอบ  ดังนี้ 
 

รอบที่ จ านวนนักศึกษา ส่งภายใน 
1 ไม่เกิน 30 คน 15 วัน 
2 31 – 200 คน 30 วัน 
3 201 – 500 คน 45 วัน 
4 มากกว่า 500 คน 60 วัน 

    

  2.  รอบพิเศษ ส าหรับวิชาที่วัดผลโดยการท ารายงาน โครงงาน หรือฝึกงาน (ระดับปริญญา
ตรี) โดยมีจ านวนวิชาไม่เกิน 30% ของจ านวนที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา (รายชื่อวิชาและก าหนดส่งตามเอกสารแนบ) 
โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาในภาคการศึกษาใด ให้แจ้งส านักงานทะเบียนนักศึกษาทราบด้วย 
  ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.2 

โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ คร้ังที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2560  ที่ประชุมรับทราบ และรายงานคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
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ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ 
  

 1.3 เรื่อง  แนวปฏิบัติในการส่งผลสอบไล่รายวิชา     
  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่ฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลยั  
ได้แจ้งให้คณะฯ ด าเนินการส่งผลสอบไล่รายวิชาตามมติ กบม. ในการประชุมคร้ังที่ 14/2559  เม่ือวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
นั้น  เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปโดยความเรียบร้อย  จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติในประเด็นต่างๆ  เพิ่มเติม  ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุม กบม. ในการประชุมครั้งที่ 18/2560  วันที่ 16 ตุลาคม 2560  เรียบร้อยแล้ว  ดั งประเด็น
ต่างๆ ของคณะ/หน่วยงาน  ที่ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย ได้รวบรวม พร้อมทั้งแนวปฏิบัติ (ตามเอกสารแนบ)  โดยให้ถือ
ปฏิบัตินับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2560  เป็นต้นไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.3 

โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ คร้ังที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2560  ที่ประชุมรับทราบ และรายงานคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ   

 

 1.4 เรื่อง  ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรื่อง  การลงทะเบียนเรียนข้ามหลักสูตรและ
การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน   

 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการและการจดทะเบียนข้ามสถาบันอุดมศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 นั้น  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการเรื่องการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ข้ามหลักสูตร และการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศจ านวน 2  ฉบับ  คือ   
1) ประกาศ มธ. เร่ืองการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามหลักสูตร และ   2)  ประกาศ มธ. เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวชิา
ข้ามสถาบันอุดมศึกษา  โดยให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาทุกระดับทุกคณะ/สาขาวิชา ตั้งแต่ภาค 2/2560  เป็นต้นไป  และ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2560  เมื่อวันที่ 18  กันยายน  2560  มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 ฝ่ายวิชาการ มธ. จึงขอส่งประกาศดังกล่าวมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัตินับตั้งแต่ภาค 2/2560  
เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดการปรับแก้และสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. ยกเลิกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการ
และการจดทะเบียนข้ามสถาบนัอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552  และแยกประกาศดังกล่าวเป็น 2 ฉบบั 
คือ  1)  ประกาศ มธ. เรื่องการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามหลักสูตร  และ  2)  ประกาศ มธ. เรื่อง การลงทะเบียนเรียน
รายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

2. ประกาศ มธ.เรื่องการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 1)  ระบุ 
รายละเอียดเรื่องเงื่อนไขการจดทะเบียนรายวิชาให้ชัดเจน  และก าหนดให้การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นไปตาม
ความตกลงร่วมกันระหว่างคณะที่เก่ียวข้อง 

3. ประกาศ มธ. เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 2)  ระบุหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษาให้ชัดเจน  ทั้งนี้  ฝ่ายวิชาการได้จัดส่งหนังสือที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  เพื่อขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนสมาชิก ทปอ. และน าเสนอที่ประชุมสามัญ 
ทปอ. เพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.4  

โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ คร้ังที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2560  ที่ประชุมรับทราบ เห็นควรให้ฝ่ายบริการการศึกษา หารือกับมหาวิทยาลัยว่าคณะฯ สามารถจัดท าประกาศอัตรา
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จ่ายค่าหน่วยกิจของคณะฯ เองในกรณีที่นักศึกษาภาคพิเศษประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรภาคปกติได้หรือไม่   
และรายงานคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ 
  

 1.5 เรื่อง  ขออนุมัติการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต      
     1.5.1  เรื่อง  การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต (โครงการปกติ) 
 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ด้วยในปีการศึกษา 2560 
ได้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ  ยื่นค าร้องขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต  จ านวน 16 คน  ซึ่งฝ่ายวิชาการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้ส่งเรื่องให้คณะที่เกี่ยวข้องได้เทียบเนื้อหารายวิชาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ คร้ังที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ได้มอบอ านาจให้คณะกรรมการวิชาการคณะฯ  เป็นผู้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบและเสนอให้คณะกรรมการบริหาร คณะฯ อนุมัติและรายงานผลให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อ
ทราบ  
 จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่  9/2560  เมื่อวันที่ 
31  ตุลาคม 2560  มีมติ  ดังนี้ 
                               1. อนุมัติการขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต ประจ าปีการศึกษา 2560 ให้แก่ 
นักศึกษา โครงการปกติ จาก  16  ราย  อนุมัติ จ านวน  15  ราย  โดยยกเว้นรายวิชาของนักศึกษา ดังต่อไปนี้  
      1.1 นางสาวน้ าเพ็ชร ทาสี เลขทะเบียน 6010613096 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
ไม่อนุมัติวิชา MA 112 จ านวน 1 วิชา เนื่องจากรายวิชาคณิตศาสตร์ทั้ง 2 รายวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปกร  เมื่อคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียบแล้วสามารถเทียบกับรายวิชา MA111 แคลคูลัสพื้นฐานได้เพียงรายวิชาเดียวเท่านั้น   
      1.2 นางสาวธิติยา กอล า  เลขทะเบียน 6010610423  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ไม่อนุมัติ วิชา SC 123  เนื่องจากเนื้อหาไม่ครอบคลุมถึงร้อยละ 80  และไม่อนุมัติวิชา SC 173  เนื่องจากวิชาบังคับก่อน 
ก าหนดว่า “เคยศึกษาหรือศึกษาพร้อมกับ SC 123”    
     1.3 นางสาวบุญพิทักษ์  ทิตระ  เลขทะเบียน 6010611223  สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ  ไม่อนุมัติ วิชา IE261  เนื่ องจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ เทียบรายวิชาจากหลั กสูตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียบร้อยแล้ว เนื้อหาทั้งสองวิชาไม่สอดคล้องกัน     
                                2.  เสนอขอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาอนุมัติ และ 
รายงานผลให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบต่อไป  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.5.1      

 โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2560  ที่ประชุมอนุมัติการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต ประจ าปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษาโครงการ
ปกต ิจ านวน 15 ราย และ รายงานผลให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบต่อไป 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ 
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   1.5.2  เรื่อง  การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตนักศึกษา (โครงการ TEP - TEPE) 
   รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ด้วยโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ  สาขาวิศวกรรมยานยนต์  มีความประสงค์จะขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 6 ราย ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 2/2553  เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2553 ได้มอบอ านาจให้คณะกรรมการวิชาการ คณะฯ เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอให้
คณะกรรมการบริหารคณะฯ อนุมัติและรายงานผลให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบ   
      จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่  9/2560  เมื่อวันที่  
31 ตุลาคม 2560  มีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติการขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต ประจ าปีการศึกษา 2560 ให้แก่ 
นักศึกษา โครงการ TEP – TEPE และAUTO  จ านวน 6 ราย  ยกเว้นนางสาวคณิตสา แจ่มจ ารัส  เลขทะเบียน 
6010755575 โครงการ  TEP - TEPE  ไม่อนุมัติวิชา SC 123  จ านวน 1 วิชา  เนื่องจากเนื้อหาไม่ครอบคลุมถึงร้อยละ 80  
และไม่อนุมัติวิชา SC 173  เนื่องจากวิชาบังคับก่อน ก าหนดว่า “เคยศึกษาหรือศึกษาพร้อมกับ SC 123”  

2. เสนอขอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาอนุมัติ และ
รายงานผล ให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบต่อไป               
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.5.2   
   โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2560  ที่ประชุมอนุมัติการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต ประจ าปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษาโครงการ 
TEP - TEPE และAUTO  จ านวน 6 ราย  และ รายงานผลให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบต่อไป  

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ 
 

  1.5.3 เรื่อง  การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตนักศึกษา (โครงการ TU-PINE) 
  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ด้วยโครงการหลักสูตร
นวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE)  มีความประสงค์จะขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่  1 ในปี
การศึกษา 2560 จ านวน 9 ราย  ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 
2553 ได้มอบอ านาจให้คณะกรรมการวิชาการ คณะฯ เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอให้คณะกรรมการบริหาร
คณะฯ อนุมัติและรายงานผลให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบ                          
      จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่  9/2560  เมื่อวันที่ 
31 ตุลาคม 2560  มีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติการขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต  ประจ าปีการศึกษา 2560  ให้แก่  
นักศึกษาโครงการ TU-PINE จ านวน 9 ราย 

2. เสนอขอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาอนุมัติ และ
รายงานผลให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบต่อไป  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.5.3 

 โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2560  ที่ประชุมอนุมัติการเทียบโอนรายวชิาและหน่วยกิต ประจ าปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษา โครงการ 
TU-PINE จ านวน 9 ราย  และ รายงานผลให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบต่อไป 
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ 

   

 1.6 เรื่อง  ผลการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ
เคลียริ่งเฮ้าส์ รอบ 1/1 

 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่โครงการฯ ด าเนินการจัด
สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2561  ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ รอบ 1/1  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยเปิดรับ
สมัครระหว่างวันที่ 2 – 20 พฤศจิกายน 2560  และ จัดสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560  เสร็จเรียบร้อย
แล้ว นั้น   

ขอรายงานจ านวนผู้สมัคร  และ ผู้มาสัมภาษณ์  ดังนี้  

หลักสูตร เป้ารับรอบ 1/1 
(คน) 

จ านนนสมัคร, เรียก
มาสัมภาษณ์ (คน) 

จ านนนมาสอบ
สัมภาษณ์ (คน) 

ยืนยันสิทธ์ 

TEP 62 69 61 18 
TEPE 53 40 28 15 

AUTO 18 4 1 0 
 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.6 

โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
2560  ที่ประชุมรับทราบ และรายงานคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ 
 

 1.7  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งอาจารย์       
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งอาจารย์ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ตามความในข้อ 
5.4 กล่าวไว้ว่า คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยระบุระดับผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตาม
เอกสารภาคผนวกหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศ ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอยู่ในกลุ่มด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จึงมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้    

 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระดับผลการศึกษาของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
 

คณะ วุฒิ ป.ตร ี วุฒิ ป.โท วุฒิ ป.เอก 
 

 ด้านวิทยาศาสตร์        
     และเทคโนโลย ี

 

เกียรตินิยม 
(เป็นการเฉพาะราย) 

 

1. ป.ตรี ต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
   2.75 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก 
2. ป.โท ต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  
   3.35 
3. จบจากมหาวิทยาลัยที่ ก.บ.ม.  
   รับรอง 
 

 

1. ป.ตรี ต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
   2.75 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก 
2. ป.โท ต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  
   3.25 
3. จบจากมหาวิทยาลัยที่ ก.บ.ม. 
   รับรอง 
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คณะ วุฒิ ป.ตร ี วุฒิ ป.โท วุฒิ ป.เอก 
  เว้นแต่ มีประสบการณ์ มีความรู้

ความสามารถพิเศษ หรือ มีผลงาน
ทางวชิาการที่มีคุณภาพดีมาก หรือ 
เป็นสาขาขาดแคลนที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.บ.ม. 

เว้นแต่ มีประสบการณ์ มีความรู้
ความสามารถพิเศษ หรือ มีผลงาน
ทางวชิาการที่มีคุณภาพดีมาก หรือ 
เป็นสาขาขาดแคลนที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.บ.ม. 

 

*รวมทั้งหลักเกณฑ์ใหม่ของ มธ. ที่จะมีการปรับเปลี่ยนโดยเพิ่มความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษด้วย  
 

 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอให้หน่วยงานต่างๆ น าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระดับผล
การศึกษามาใช้ประกอบการพิจารณาสอบสัมภาษณ์นักเรียนทุนฯ ก่อนที่จะตกลงรับเป็นต้นสังกัดหลังส าเร็จการศึกษา
ชั้นสูงสุดแล้ว เพื่อกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามความต้องการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในเบื้องต้นด้วย ซึ่ง
ในปัจจุบันคณะสามารถบรรจุ/จ้างบุคคลที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นอาจารย์ได้ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้ที่
เป็นนักเรียนทุนฯ ตามความต้องการของภาควิชาต่างๆ ด้วย ดังนั้น งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเห็นควรน าเสนอเรื่อง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระดับผลการศึกษาของผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการบรรจุ/จ้างเป็นอาจารย์ (ที่บรรจุใหม่) แจ้งเพื่อทราบในที่
ประชุม กบว. และที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามล าดับต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.7 

โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ คร้ังที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2560  ที่ประชุมรับทราบ และควรเพิ่มหลักเกณฑ์ของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และสภาวิศวกร 
เพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และรายงานคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบต่อไป  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ 

    

 1.8 เรื่อง  ขอปรับอัตราเงินเดือนสูงกว่าวุฒิเพื่อบรรจุจ้าง รศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ     

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์  มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จ านวน 2 อัตรา  วงเงินรวม 71,400 บาท  คุณวุฒิ
ปริญญาเอก 2 อัตราๆ ละ 35,700 บาท ซึ่งเป็นอัตราของ รศ.ณรงค์  บวบทอง  1 อัตรา  เลขที่อัตรา 6836 และได้รับ
จัดสรรอัตราเพิ่มใหม่ 1 อัตรา เลขที่อัตรา 6424  เนื่องจากคณะเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ มธ. ศูนย์พัทยา ซึ่ง
ภาควิชาฯ ได้เปิดรับสมัครอาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ระบบสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง จ านวน 1 อัตรา  เพื่อทดแทนอัตราว่างของ รศ.ณรงค์  บวบทอง  โดยผู้ผ่านการคัดเลือกมีประสบการณ์ในด้าน
การสอนจากมหาวิทยาลัยของรัฐมาก่อน  และมีต าแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์  ซึ่งประสบการณ์ด้านงาน
สอนที่เกิดขึ้นหลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ประมาณ 8 ปี 7 เดือน  โดยภาควิชาพิจารณาแล้วเห็นควรปรับ
เงินเดือนให้สูงกว่าวุฒิเป็นค่าประสบการณ์ ปีละ 2% จากเดิมได้รับเงินเดือนระดับปริญญาเอก ขั้น 35,700 บาท เป็นให้
ได้รับเงินเดือน ขั้น 41,830 บาท  ซึ่งถัวจ่ายวงเงินค่าจ้างจากอัตราว่างเลขที่ 6424 เป็นอัตราของภาควิชาฯ โดยขณะนี้
ก าลังเปิดรับสมัครอาจารย์ ในระดับวุฒิปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปฏิบัติงานศูนย์พัทยา หากได้ผู้
ผ่านการคัดเลือกฯ ภาควิชาจะสามารถบรรจุจ้างอาจารย์ใหม่ในกรอบอัตรานี้ได้ในระดับวุฒิปริญญาโทเท่านั้น เนื่องจากมี
วงเงินในการจ้างเหลืออยู่เพียง 29,570 บาท  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.8  

โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
2560  ที่ประชุมรบัทราบ และรายงานคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบต่อไป 
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ 

 

 1.9 เรื่อง  การมอบอ านาจหน้าที่ ของ  รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  ผู้อ านวยการโครงการ  
และผู้อ านวยการศูนย์ฯ   

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 
2025/2560  แต่งตั้ง  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร  เจียศิริพงษ์กุล  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป  จึงได้ด าเนินการจัดท าการมอบอ านาจหน้าที่ให้กับรองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  
ผู้อ านวยการโครงการ และผู้อ านวยการศูนย์ฯ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.9  

โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
2560  ที่ประชุมรับทราบ และรายงานคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ   

   

 1.10 เรื่อง  รายงานผลการจัดโครงการอบรมความรู้ด้านสารสนเทศ          
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
ได้รับอนุมัติจัดโครงการอบรมความรู้ด้านสารสนเทศ โดยเป็นการจัดอบรมให้กับบุคคลภายนอก ประจ าปีงบประมาณ 
2560  ซึ่งศูนย์ฯ จัดอบรมทั้งหมดเป็นจ านวน 5 ครั้ง จัดเก็บรายได้ทั้งหมด  386 ,000.00 บาท  ส่งเป็นค่าบ ารุงคณะฯ  
38,600  บาท  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 27,020.00 บาท  จ่ายเป็นค่าเช่าห้อง 86,400.00 บาท  การประเมินผลการอบรมใน
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี  โดยมีหัวข้ออบรมและวันที่จัดดังนี้  

1. ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยส าหรับสารสนเทศ วันที่ 22 - 24 พ.ค 60 
2. การบริหารจัดการงานฐานข้อมูลด้วย MS-Access 2013 วันที ่19 - 21 มิ.ย 60 
3. การใช้งาน Google Apps for Work and Education วันที่ 12 - 13 ก.ค 60 
4. การสร้างเว็บแอพลิเคชัน่ด้วย PHP เบื้องต้น วันที่ 24 - 27 ก.ค 60 
5. การสร้างเว็บแอพลิเคชัน่ด้วย PHP ขั้นสูง วันที่  7 - 10 ส.ค 60 

  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.10    
โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ คร้ังที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 

2560  ที่ประชุมรับทราบ และรายงานคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบต่อไป 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ   
    

 1.11 เรื่อง  สรุปรายงานการอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์   
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
และผู้อ านวยการโครงการ TEP&TEPE  เข้าร่วมอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ
วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2560  ซึ่งจัดโดย สภาวิศวกร นั้น สามารถสรุปสาระส าคัญของการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (Thailand Accreditation Board of Engineering Education, TABEE)  ส าหรับปีการศึกษา 
2559 - 2564  สรุปได้ดังนี้ 
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 วัตถุประสงค์ของ TABEE 
 เพื่อให้ประเทศไทยมีการจัดตั้งระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ (outcome based) ในการตรวจสอบระบบการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณภาพที่ได้ตั้งเกณฑ์ไว้ ทั้งนี้ การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (accreditation) จะเป็นการประกัน
คุณภาพการศึกษา (quality assurance) อย่างหนึ่งซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นสากล 

Outcome-based education (OBE) 

 
       PEO คือ Program expected outcome 

http://www.coe.or.th/coe-2/tabee/coeMain.php 
เกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  (Thailand Accreditation Board of Engineering 
Education, TABEE) ส าหรับปีการศึกษา 2559 – 2564  
เกณฑ์ข้อ 1 นิสิตนักศึกษา  
เกณฑ์ข้อ 2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
เกณฑ์ข้อ 3 ผลลัพธ์ของการศึกษาและการประเมินผลลัพธ์  
เกณฑ์ข้อ 4 องค์ประกอบความรู้ด้านวิชาชี  
เกณฑ์ข้อ 5 คณาจารย์  
เกณฑ์ข้อ 6 สถานที่และอุปกรณ์การสอน  
เกณฑ์ข้อ 7 การสนับสนนุด้านการเงินและงบประมาณ 
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ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
A (Accredited) ระยะเวลารับรอง 6 ปี  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตที่ขอรับรอง มีการจัดการหลักสูตรที่มีคุณภาพและมีการจัดการเรียนการสอนและ
การศึกษาที่ดีให้กับนิสิตนักศึกษาและมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร ์
P (Provisional) ระยะเวลารับรอง ชั่วคราว 3 ปี 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตที่ขอรับรอง มีการจัดการหลักสูตรที่มีคุณภาพและมีการจัดการเรียนการสอนและ
การศึกษาที่ดีให้กับนิสิตนักศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีเงื่อนไขให้สถาบันการศึกษาปรับปรุงแก้ไขการจัดการ
กระบวนการคุณภาพหลักสูตรบางส่วนให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ฯ 
W (Waiting for improvement) รอผลการปรับปรุง 
ยังไม่รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  
หลักสูตรที่ขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษายังมีการจัดการหลักสูตรที่มีคุณภาพและมีการจัดการเรียนการสอนและ
การศึกษาไม่เพียงพอตามเกณฑ์ที่ก าหนด และให้รอผลการปรับปรุงแก้ไขการจัดกระบวนการคุณภาพหลักสูตรบางส่วน
ตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อสถาบันการศึกษาได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและ
จัดส่งเอกสารแสดงการปรับปรุงแก้ไขการจัดการกระบวนการคุณภาพหลักสูตรและมีระดับคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดแล้ว จะได้รับการพิจารณาผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเป็น P (Provisional) 
D (Deficiency) ต้องปรับปรุงไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงขอรับรองใหม่ 
หลักสูตรไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจากมีการจัดการคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด สมควรให้สถาบันการศึกษาใช้
เวลาอย่างน้อย 3 ปีการศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขการจัดการคุณภาพหลักสูตรในหลายประเด็นพื้นฐานให้ได้ระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.11  

โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ คร้ังที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2560  ที่ประชุมรับทราบ และรายงานคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ  
    

 1.12 เรื่อง  สรุปรายงานการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ใช้เกณฑ์ EdPEx 
Feedback Report ประจ าปีการศึกษา 2559 ด้วยวาจา     

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการ
ตรวจประเมินคุณภาพหน่วยงานที่ใช้เกณฑ์ EdPEx Feedback Report ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560  
โดยมี ศาสตราจารย์ พญ.จามรี  ธีรตกุลพิศาล  อาจารย์ประจ า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน 
สรุปด้วยวาจา ดังนี้ 
 

2.1 Key Themes: Management Process & Organization Results 
- จุดเด่นหรือแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในส่วนกระบวนการด าเนินงานขององค์กร 
   - ผู้น าระดับสงูแสดงให้เห็นการน าองค์กรอย่างมีวิสยัทัศน์ เชน่ การจัดท าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3 สร้าง 2 มุ่ง 
รวมทั้งมีการก าหนดติดตามผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามคุณลักษณะ GREATS 
   - ผู้น าระดับสงูแสดงให้เห็นการให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะในดา้นการปกป้อง
สิ่งแวดล้อมผา่นโครงการ Thammasat Smart City และได้ถา่ยทอดไปสู่การปฏบิัติในศนูย์ตา่งๆ 
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2.1 Key Themes: Management Process & Organization Results 
- โอกาสพัฒนาที่ส าคัญ หรือประเด็นที่สมควรพิจารณาทบทวนในส่วนกระบวนการด าเนินงาน 
   - มหาวิทยาลยัไมไ่ด้แสดงการวิเคราะห์/ทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการท างานส าคัญในแต่ละพันธกิจตัง้แต่
การก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนการทั้ง Leading และ Lagging indicators เพื่อให้ทราบความกา้วหน้า
และขีดความสามารถของมหาวทิยาลัยในการด าเนนิงาน 
   - ระบบฐานข้อมูลกลาง และระบบสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหาร (CEO Portal) ที่จะใช้ในการตัดสินใจยังไม่พร้อม
ใช้งาน ตั้งแต่การรวบรวมตัวชี้วดั การวิเคราะห์ข้อมูล และขาดการเผยแพร่ไปยังบุคลากรและหน่วยงาน 
   - มหาวิทยาลยัยังไมไ่ด้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานบุคคล เชน่ การประเมินขีด
ความสามารถ อัตราก าลัง การสรรหาและการรักษาไว้ การประเมินความผูกพนั ความพงึพอใจของบุคลากร รวมถึง
ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งเน้นนักศึกษาและผู้รับบริการ 
   - มหาวิทยาลยัยังไมไ่ด้แสดงให้เห็นแนวทางที่เปน็ระบบในการบริหารเพื่อการจัดการความรู้และนวัตกรรม ไม่
ชัดเจนถึงวิธีการค้นหาองค์ความรู้และแนวปฏบิัติที่ดีจากหน่วยงานหรือองค์กร นอกจากนั้นยังไม่พบแนวทางในการ
จัดเก็บองค์ความรู ้
- จุดเด่นหรือแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในส่วนของผลลัพธ์ 
    - มหาวิทยาลยัแสดงผลลัพธข์องการด าเนินงานที่มีในบางด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
กระบวนการตอบสนองผู้เรียน เช่น การมีงานท า ความพึงพอใจนายจา้ง ผลลัพธ์ดา้นงบประมาณ ประสิทธิภาพการ
บริหารงาน  
- โอกาสพัฒนาที่ส าคัญ หรือประเด็นที่สมควรพิจารณาทบทวนในส่วนผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้องและมี 
ความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   - ผลลัพธท์ี่ส าคัญต่ ากว่าเป้าหมาย เช่น ผลลัพธ์ด้านขีดความสามารถของอาจารย์ส่วนใหญ่ ผลลัพธ์การสนบัสนุน
ชุมชนด้านการศึกษา ผลลัพธ์ดา้นบัณฑติปริญญาตรีจบการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด 
    - ผลลัพธ์ตามพนัธกิจที่ส าคญัที่แสดงไว้ พบวา่มีแนวโน้มไมส่ม่ าเสมอ หรือลดลง เช่น ดา้นการผลิตบัณฑิต ความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน และบางกระบวนการไม่ได้แสดงผลลัพธ์ 
    - มหาวิทยาลยัไมไ่ด้แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญด้านหลักสูตร การบริการและกระบวนการท างานที่ส าคัญสง่ผลต่อ
ผู้รับบริการ เช่น ผลลัพธ์ด้านคณุลักษณะบณัฑิต GREATS 
    - มหาวิทยาลยัไมไ่ด้แสดงผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรของผู้น าระดับสูงที่ส าคัญเป็นจ านวนมาก เช่น ผลการ
ประเมินผูบ้ริหารระดับสงู ความโปร่งใสในการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล ผลลัพธ์ของการสื่อสารและการ
สร้างความผูกพันขององค์กร 
    - มหาวิทยาลัยไม่ได้แสดงผลลัพธ์ดา้นบุคลากร เช่น ความพึงพอใจ ความผูกพัน การให้บรกิารสิทธิประโยชน์ 
การยกย่องชมเชย เป็นตน้ 

     

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.12  
โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ คร้ังที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 

2560  ที่ประชุมรับทราบ และรายงานคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบต่อไป 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ  โดยมีข้อสังเกต ดังนี ้

1. ใ ห้คณะฯ ท าการวิ เคราะห์ผลการประเมินภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับผลการประเมินระดับคณะฯ เพื่อให้เห็นความสอดคล้องและความแตกต่างได้อย่างชัดเจน 
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2. ให้คณะฯ พิจารณาเร่ืองการรับรองคุณภาพหลักสูตรตามแนว
ทางการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) ของสภาวิศวกรด้วย    
   

 1.13 เรื่อง  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560                 

 รองคณบดีฝ่ายวางแผน  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปแล้ว นั้น  เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คณะฯ ได้
ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  โดยรายงานผลผลิตตาม
ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัด  ดังต่อไปนี้ 

 

รายการตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผล/แผน 
(ร้อยละ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
1. ความพึงพอใจของนายจา้งที่มีตอ่บัณฑิตตามคุณลักษณะ 

GREATS1 
ร้อยละ 87 85.8 98.624 

2. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
เก่ียวกับผู้ประกอบการ (Entrepreneur)1 

ร้อยละ - 
 

- 
 

- 

3. ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้
จากการปฏิบัติ1 

ร้อยละ 80 100.00 125.00 

4. ร้อยละของอาจารย์ที่ใช้แนวทาง Active Learning ในการ
จัดการเรียนการสอน1 

ร้อยละ 50 44.44 88.89 

5. จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในแนวทาง Active 
Learning2 

จ านวน
วิชา 

28 28 100.00 

6. ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านการทดสอบคุณลักษณะ GREATS 
และทักษะผู้ประกอบการ (Entrepreneur)1 

ร้อยละ - 
 

- - 

7. ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติต่อหลักสูตรทั้งหมด3 ร้อยละ 35 35.29 100.84 
8. ร้อยละของนักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติต่อนักศึกษา

ทั้งหมด1 
ร้อยละ 2 0.17 8.70 

9. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าในองค์กร
ระหว่างประเทศ/หน่วยงานในต่างเทศต่อบัณฑิตที่ได้ 
งานท า1 

ร้อยละ 3 - 
(มธ.เก็บ
ข้อมูล) 

- 
(มธ.เก็บ
ข้อมูล) 

10. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติต่อ
นักศึกษาทั้งหมด1 

ร้อยละ 0.05 0.23 460.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
1. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่/

จัดแสดงในฐานข้อมูลเป้าหมายระดับนานาชาติ (SJR  หรือ 
ISI หรือ Scopus)3 
 

ร้อยละ 40 70.09 175.21 
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รายการตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผล/แผน 
(ร้อยละ) 

2. ร้อยละของบทความที่ ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน 
Refereed Journal ระดับชาติ (SJR หรือ ISI หรือ Scopus) 
ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด3 

ร้อยละ 100 163.25 163.25 

3. จ านวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/สิ่งประดษิฐ์ที่ได้รับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศ3 

เร่ือง/
ผลงาน 

1 - - 

4. จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และแก้ปัญหาชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ2 

เร่ือง/
ผลงาน 

32 - - 

5. ร้อยละผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ1 

ร้อยละ 20 10.68 53.42 

6. สัดส่วนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่เป็นความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก/ภาคอุตสาหกรรมต่อ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด1 

สัดส่วน 0.3 0.96 320.51 

7. จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล (ตามโมเดลประเทศไทย 4.0) และการแก้ปัญหาของ
ประเทศใน 8 ด้าน2 

ผลงาน 1 5 500 

8. จ านวน Hub ด้านการวิจัยในระดับภูมิภาค (ในประเทศ)1 Hub  - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
1. จ านวนความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้น

น าในระดับ Top 500/องค์กรระหว่างประเทศ2 
โครงการ 2 - - 

2. ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าต่อ
นักศึกษาทั้งหมด3 

ร้อยละ 5 0.96 19.14 
 

3. ร้อยละของอาจารย์เต็มเวลาชาวต่างชาติต่ออาจารย์ประจ า
ที่ปฏิบัติงานจริง3 

ร้อยละ 10 0.56 5.64 

4. ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนชาวต่างชาติต่ออาจารย์
ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง3 

ร้อยละ 14 - - 

5. ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออกต่ออาจารย์ประจ า
ที่ปฏิบัติงานจริง3 

ร้อยละ 4 - - 

6. จ านวนหลักสูตร ผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่เกิดจากความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน า Top 500/องค์กรระหว่าง
ประเทศ/ภาครัฐ/ภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน2 

หลักสูตร/
ผลงาน 

6 5 83.33 

7. จ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ เข้าไปมีบทบาทใน
สมาคมวิชาชีพ องค์กรที่ก าหนดนโยบายระดับชาติ และ/
หรือ นานาชาติ2 

คน 25 10 40 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
1. จ านวนโครงการที่มหาวิทยาลัยเข้าไปให้ความช่วยเหลือทาง

วิชาการในประเทศ/ต่างประเทศ2 
โครงการ 32 17 53.13 
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รายการตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผล/แผน 
(ร้อยละ) 

2. จ านวนโครงการ/ชิ้นงาน ที่หน่วยงานให้บริการตรวจ
วิเคราะห์/ทดสอบ2 
 

โครงการ/
ชิ้นงาน 

1012 6014 594.27 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ/ตรวจวิเคราะห์/
ทดสอบ จากหน่วยงาน1 

ร้อยละ 85 52.80 62.12 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
1. ร้อยละของความส าเร็จในการจัดท าแผนบริหารทรัพยากร

มนุษย์1 
ร้อยละ 100 100 100.00 

2. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ทักษะ/
ประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ1 

ร้อยละ 100 66.67 66.67 

3. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้/ทักษะ/ประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ1 

ร้อยละ 100 165.04 165.04 

4. ระดับความส าเร็จของการเป็น Green University1 โครงการ 9 1 11.11 
 

1 ค่าเป้าหมายที่ มธ. ก าหนด 
2 ค่าเป้าหมายที่คณะฯ ก าหนด ซึ่งปรับให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
3 ค่าเป้าหมายที่ปรับให้เหมาะสมตามคู่มือการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ มธ. ฉบับที่ 12 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 
4 เฉพาะระดับปริญญาตรี 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.13     

โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ คร้ังที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2560  ที่ประชุมรับทราบ และรายงานคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.14 เรื่อง  รายรับจริงและรายจ่ายจริง จากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค. 2559 – 
30 ก.ย. 2560)  

 รองคณบดีฝ่ายวางแผน  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่กองแผนงาน  มหาวิทยาลัย- 
ธรรมศาสตร์ ได้ก าหนดให้คณะวิศวกรรมศาสตร์รายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริง จากเงินรายได้ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ณ ไตรมาสที่ 4  (1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)  ซึ่งด าเนินการเรียบร้อยไป
แล้ว นั้น ประกอบด้วยงบประมาณจ านวน  3 แหล่งงบประมาณ คือ 1) งบประมาณรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2) งบประมาณกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อการพัฒนา มธ.  และ 3) งบประมาณโครงการบริการสังคม  จึง
ขอรายงานการรับ-จ่ายจริง งบประมาณของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2560  มาเพื่อทราบ โดย งานบริหาร
การเงินและแผนงาน ได้วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2560 สรุปผลได้ ดังนี้ 
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ตารางที่ 1. รายรับในภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ประจ าปี  2560 ณ 30 กันยายน 2560 
 

แหล่งงบประมาณ ประมาณการรายรับ
(บาท)  

รับจริง 
(บาท)  

ร้อยละ 

1) งบรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร ์  90,162,300   107,556,938   119.29  
2) งบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา  26,288,200   27,805,635   105.77  
3) งบประมาณจากโครงการบริการสังคม  210,770,380   199,893,179   94.84  

      รวมทั้งสิ้น  327,220,880   335,255,752   102.46  
 

แผนภูมิที่ 1 รายรับในภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ประจ าปี  2560 ณ 30 กันยายน 2560  

 
 

วิเคราะห์รายรับงบประมาณในภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ประจ าปี 2560 ณ 30 กันยายน 2560 
 จากตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 รายรับในภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 
งบรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ งบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา มธ. และงบโครงการบริการสังคม พบวา่ 
รับได้จริง 335,255,752 บาท คิดเป็นร้อยละ 102.46 ของประมาณการรายรับในภาพรวม ซึ่ ง รับเกินกว่าที่ประมาณการ
ไว้ 8,034,872 บาท 
 

ตารางที่ 2 การใช้งบประมาณในภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ประจ าปี 2560 ณ 30 กันยายน 2560 
 

แหล่งงบประมาณ ประมาณการ
รายจ่าย(บาท) 

จ่ายจริง 
(บาท) 

ร้อยละ
(รายจ่ายจริง) 

เงินกัน 
(บาท) 

ค้างจ่าย 
(บาท) 

  งบรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์   115,530,110   76,428,651   66.15   2,206,459   5,362,804  
งบกองทุนค่าธรรมเนียม
การศึกษาเพื่อการพัฒนา 

 33,517,000   20,270,854   60.48   521,808   1,697,593  

งบประมาณรายจา่ยจาก
โครงการบริการสังคม 

 198,109,259   136,170,569   68.74   -   25,593,608  

รวมทั้งสิ้น  347,156,369   232,870,074   67.08   2,728,267  32,654,005  
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แผนภูมิที่ 2 การใช้งบประมาณในภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ประจ าปี 2560 ณ 30 กันยายน 2560 

 
 

วิเคราะห์การใช้งบประมาณในภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ประจ าปี 2560 ณ 30 กันยายน 2560 
 จากตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2 การใช้งบประมาณในภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประกอบด้วย งบรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ งบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา มธ. และงบโครงการ
บริการสังคม พบว่า มีการเบิกงบประมาณไปใช้ จ านวน 232,870,074 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.08 ของงบประมาณ
ทั้งหมด (การค านวณร้อยละการใช้งบประมาณจะไม่รวมงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จะ
ค านวณเฉพาะงบประมาณที่เบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณเท่านั้น) เพื่อให้คณะฯ เห็นภาพการใช้งบประมาณที่แท้จริง 
จักได้บริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 การบริหารจัดการงบประมาณในภาพรวมของคณะฯ พบว่า มีการถัวเฉลี่ยจ่าย/โอน
เปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณ จ านวน 56 รายการ (งบรายได้คณะฯ 25 รายการ งบกองทุนค่าธรรมเนียมฯ 19 
รายการ และงบโครงการบริการสังคม 12 รายการ)  

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรให้แต่ละ
หน่วยงาน วางแผนการจัดตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ถ้ามีการใช้งบประมาณน้อยกว่า ร้อยละ 80 คณะฯ จะต้องชี้แจงเหตุผล 
การใช้งบประมาณดังกล่าวไปยังสภามหาวิทยาลัยด้วย 
 

ตารางที่ 3 การใช้งบประมาณของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ประจ าปี 2560 ณ 30 กันยายน 2560  
(แบ่งตามหน่วยงาน) 

 
 

ล ำดับที่ หน่วยงำน งบต้ังต้น ใช้ไป งบต้ังต้น ใช้ไป งบต้ังต้น ใช้ไป

1 ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา้ ฯ 2,057,500         89,080             1,609,500         1,505,431         -                  43.48                
2 ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ 2,028,910         1,215,151         801,000           559,484           8,598,275         6,022,430         68.23                
3 ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 310,000           203,805           2,073,000         1,306,982         -                  63.40                

4 ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 2,295,000         1,610,566         2,864,000         1,988,748         4,603,850         2,380,138         61.25                
5 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 271,500           240,034           2,792,500         2,489,749         5,189,320         3,097,184         70.60                
6 โครงการ TEP-TEPE 4,155,000         1,187,510         7,438,000         3,711,745         92,236,940       66,480,777       68.75                
7 โครงการ TU-PINE 2,702,500         957,625           3,923,900         2,287,133         62,353,330       40,607,020       63.57                
8 วศิวกรรมศาสตร์ ศูนย์พทัยา 2,094,000         711,414           2,146,100         1,129,202         -                  43.41                
9 โครงการบริการสังคม (ส านักงานกลาง) -                  -                  25,127,544       17,583,021       69.98                
10 ส านักงานเลขานุการ คณะฯ 99,615,700       70,213,465       9,869,000         5,292,380         -                  -                  68.96                

115,530,110     76,428,651       33,517,000       20,270,854       198,109,259     136,170,569     67.08                

รอ้ยละกำรใช้งบ
ของแต่ละ

หน่วยงำน รวม 3 
แหล่งงบประมำณ

รวม

งบประมำณรำยได้คณะ
วศิวกรรมศำสตร ์(บำท)

งบประมำณกองทนุค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ ฯ (บำท)

 งบประมำณโครงกำรบรกิำรกำรศึกษำ
 (บำท)

ปีงบประมาณ
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แผนภูมิที่ 3 การใช้งบประมาณของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ประจ าปี 2560 ณ 30 กันยายน 2560  
(แบ่งตามหน่วยงาน) 

 

วิเคราะห์การใช้งบประมาณของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ประจ าปี 2560 ณ 30 กันยายน 2560  
(แบ่งตามหน่วยงาน) 
 จากตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 3 การใช้งบประมาณในภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
จ านวน  232,870,074 บาท แบ่งตามหน่วยงาน พบว่า ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มีการเบิกงบประมาณไปใช้มากที่สุด คิด
เป็น   ร้อยละ 70.60 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มีการเบิกงบประมาณไปใช้น้อยที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 43.41 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบรายรับจริง ปีงบประมาณ 2558-2560 

 
 

แผนภูมิที่ 4  เปรียบเทียบรายรับจริง ปีงบประมาณ 2558-2560 

 
 
 
 

ปีงบประมาณ งบรายไดค้ณะ ฯ (บาท)
งบกองทุนค่าธรรมเนียม

การศึกษาฯ (บาท)
งบโครงการบริการสงัคม 

(บาท)
2558 141,185,073                         23,708,092                           175,549,307                         
2559 106,167,213                         27,012,916                           190,966,501                         
2560 107,556,938                         27,805,635                           199,893,179                         
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วิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับจริงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ประจ าปี 2558-2560     
 จากตารางที่ 4 และแผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบรายรับจริง ของงบรายได้คณะฯ งบกองทุน
ค่าธรรมเนียมฯ ปี 2558-2560 งบโครงการบริการสังคม สรุปได้ ดังนี้ 
 งบรายได้คณะฯ ปี 2560 มีรายรับเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ านวน 1.3 ล้านบาท ปี 2558 มี
รายรับสูงกว่าปี 2559 จ านวน 35 ล้านบาท เนื่องจาก รับเงินบริจาคจากบริษัทนิสสัน สยามกลการ จ านวน 31.2 ล้าน
บาท บางส่วนเป็นเงินอุดหนุนวิจัยจากภายนอกรับผ่านคณะฯ  และจ่ายให้ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยไปด าเนินการ ซึ่ง
ในทางบัญชีรับเงินในปีไหนจะบันทึกบัญชีเป็นรายได้ของปีงบประมาณนั้น  
 งบกองทุนค่าธรรมเนียมฯ  ปี 2560 มีรายรับเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ านวน 0.7 ล้านบาท 
เนื่องจาก โครงการพิเศษมีรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มขึ้น และแนวโน้มมีรายรับเพิ่มขึ้น 
 งบโครงการบริการสังคม  ปี 2560 มีรายรับเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ านวน 8.9 ล้านบาท 
เนื่องจาก มีรายรับจากโครงการระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้น และแนวโน้มมีรายรับเพิ่มขึ้น 
 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2558-2560 

 
 

แผนภูมิที่ 5  เปรียบเทียบรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2558-2560 

 
 

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายจ่ายจริงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ประจ าปี 2558-2560     
 จากตารางที่ 5 และแผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบรายจ่ายจริง ของงบรายได้คณะฯ งบกองทุน
ค่าธรรมเนียมฯ ปี 2558-2560 งบโครงการบริการสังคม สรุปได้ ดังนี้ 
 งบรายได้คณะฯ ปี 2560 มีรายจ่ายน้อยลงจากปี 2559 จ านวน 28.1 ล้านบาท เนื่องจาก 
ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ค่าครุภัณฑ์ และงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 19 ล้านบาท เงินสนับสนุน e-leaning 1 
ล้านบาท แผนงานวิจัย 7.5 ล้านบาท (รายการโครงการสนับสนุนงานวิจัย วิชาการ งานสร้างสรรค์ของภาควิชา/ทุน
วิจัยในต่างประเทศ/ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) และใช้เงินส ารองจ่ายจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
วิศวกรรมยานยนต์ 6 แสนบาท เป็นต้น ปี 2558 มีรายจ่ายน้อยกว่าปี 2559 จ านวน 12.6 ล้านบาท เนื่องจาก ปี 

ปีงบประมาณ งบรายไดค้ณะ ฯ (บาท)
งบกองทุนค่าธรรมเนียม

การศึกษาฯ (บาท)
งบโครงการบริการสงัคม 

(บาท)
2558 91,907,370                           28,701,698                           143,407,291                         
2559 104,569,282                         23,052,615                           159,130,240                         
2560 76,428,651                           20,270,854                           136,170,569                         
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2559 มีค่าจ้างชั่วคราวตกเบิก จ านวน 7.6 ล้านบาท และโครงการสนับสนุนงานวิจัย วิชาการ งานสร้างสรรค์ของ
ภาควิชา 5 ล้านบาท   
 งบกองทุนค่าธรรมเนียมฯ  ปี 2560 มีรายจ่ายน้อยลงจากปี 2559 จ านวน 2.7 ล้านบาท 
เนื่องจาก ปี 2559มีรายการค่าวัสดุการศึกษาค่าจ้างเหมาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพิ่มขึ้น เป็นต้น ปี 2558 มีรายจ่าย
มากกว่าปี 2559 จ านวน 5.6 ล้านบาท เนื่องจาก มีค่าครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น    
  งบโครงการบริการสังคม  ปี 2560 มีรายจ่ายน้อยลงจากปี 2559 จ านวน 22.9 ล้านบาท 
เนื่องจาก ปี 2560 ค่าใช้จ่ายของโครงการต่างๆ  น้อยลง เป็นผลให้โครงการบริการสังคม มีเงินรายได้สุทธิน าส่งคณะฯ 
มากขึ้นตามไปด้วย โดยในปี 2560 น าส่งรายได้สุทธิเข้าเป็นเงินรายได้คณะฯ จ านวน 38.8 ล้านบาท และปี 2559 มี
รายจ่ายมากกว่าปี 2558 จ านวน 15.7 ล้านบาท เนื่องจาก ปี 2559  มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครงการระดับปริญญาตรี 
เพิ่มขึ้น    

โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
2560  ที่ประชุมรับทราบ และรายงานคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ 

  

 1.15 เรื่อง  รายงานสถานะการด าเนินงานทุนวิจัยภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และภายนอก       
 รองคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  หน่วยวิจัย งานบริการวิชาการและวิจัย       
ขอสรุปรายงานสถานะทุนวิจัยภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และภายนอก  เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร         
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ดังนี้ 

1. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะฯ ประจ าปี 2560 (รางวัลสนับสนุนจาก มธ.) 
(จากวาระที่ 2.4  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 8 พ.ย. 2560) 

ตามที่งานวางแผนและบริหารงานวิจัย  กองบริหารการวิจัย มธ. ได้ประกาศเพื่อคัดเลือก
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะฯ ประจ าปี 2560  เพื่อรับรางวัลและเป็นการเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยรุ่นใหม่ของ
มหาวิทยาลัย  จากการติดตามการเสนอชื่อตามก าหนดเวลา  ไม่มีภาควิชาและคณาจารย์  แจ้งความประสงค์เสนอชื่อรับ
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจ าปี 2560  หน่วยวิจัยจึงได้ด าเนินการสรุป  คณะฯ ไม่เสนอชื่อแจ้งไปยังงาน
วางแผนและบริหารงานวิจัย มธ.  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560     

2. ข้อมูลบุคลากรที่ได้สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัย ประจ าปี 2560   
(จากวาระที่ 2.5  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 วันที่  8 พ.ย. 2560) 
   ตามที่งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย  ขอข้อมูลบุคลากรที่ได้สร้างชี่อเสียงทางด้านการวิจัย  
ประจ าปี 2560 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)  เพื่อรวบรวมข้อมูลพิจารณามอบรางวัลเพื่อเป็นการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยในงาน “วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ซึ่งมอบรางวัล
เป็นประจ าทุกปี  โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ก าหนดจัดงานในวันที่  21  พฤศจิกายน  2560  เวลา 17.00 - 
21.00 น.  ณ  ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ   
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ส่งข้อมูลบุคลากรที่ได้สร้างชื่อเสียงทางดา้นการวิจัย  ประจ าปี 2560  
ในด้านต่างๆ  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560  และได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลฯ  ไปยังงานส่งเสริมและ
เผยแพร่งานวิจัย มธ.  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560  ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  ข้อมูลมาจากงานบริหารทรัพยากร
มนุษย์ คณะฯ 
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2. ผู้ได้รับทุน/รางวัล  ข้อมูลมาจากอาจารย์ผู้มีรางวัล  และเว็บไซต์ 
3. ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation)  ในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS รวมจ านวน

คร้ังสูงที่สุด (ผลงานที่ถูกอ้างอิงในปี พ.ศ. 2555 - 2559)  ข้อมูลมาจากอาจารย์ผู้มีผลงานที่ถูกอ้างอิงสูงสุด 
 

3. ขอส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ในรอบ 12  เดือน  ประจ าปี
งบประมาณ 2560 (จากวาระที่ 2.6  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 8 
พ.ย. 2560) 
   ตามที่ส านักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ขอให้คณะฯ ด าเนินการ
รายงานผลการควบคุมภายในและการบริหาความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ 2560  (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)  
โดยให้หน่วยงานในคณะฯ รายงานเป็น 3 รอบ  คือ  รอบที่ 1 (6 เดือน)  รอบที่ 2 (9 เดือน)  และรอบที่ 3 (12 เดือน)  
โดยในครั้งนี้  หน่วยวิจัยได้รายงานผลการด าเนินตามแผนบริหารความเสี่ยง  รอบที่ 3  (12 เดือน)  ซึ่งได้ด าเนินการ
รวบรวมและส่งข้อมูลไปยังเลขานุการคณะฯ แล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 

4. การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)  ประจ าปี 2561 
(จากวาระที่  2.7  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 8 พ.ย. 2560) 
   ตามที่งานส่งเสริมและแผยแพร่งานวิจัย  ได้ขอให้หน่วยงานร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุน
ส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจ าปี 2561  เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถ  มีจริยธรรม  มี
ผลงานเป็นที่ประจกัษ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ  และระดับนานาชาติ  ให้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทาง
วิชาการสูงให้แก่ประเทศ  ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมดังกล่าว  จ านวน  1  ท่าน  คือ                   
รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์  ตันติบัณฑิต  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ Machine Learning for Medical Screening and 
Diagnosis  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  โดยได้ด าเนินการส่งเอกสารไปยังงานส่งเสริมและเผยแพร่
งานวิจัย  แล้วเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 

5. การรายงานผลการด าเนินงานกองทุนวิจัยระดับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2560  (จากวาระที่ 3.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 8 
พ.ย. 2560) 

ตามที่กองบริหารงานวิจัย  แจ้งการรายงานผลด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยของ
คณะฯ  ครั้งที่ 2  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนวิจัยของคณะ พ.ศ. 2555  โดยขอให้คณะจัดท า
รายงานรายรับจริงของกองทุนวิจัยของคณะฯ  ผลการด าเนินงานและรายงานค่าใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยของคณะเป็น
ประจ าปีทุกปี  โดยรายงาน  2  คร้ังต่อปี  ดังนี้ 
   -  ครั้งที่  1  รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยของคณะฯ  ระหว่าง
วันที่  1  ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560  โดยจัดส่งกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่  30  เมษายน  2560 
   -  คร้ังที่ 2  โดยในคร้ังนี้  หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดส่งรายงานผลการด าเนนิงาน
กองทุนวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2560  คร้ังที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 ตุลาคม  
2560  ไปยังกองบริหารงานวิจัย  แล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560    

   6.    ทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2560  (ครั้งที่ 3)  และประจ าปี
งบประมาณ 2561  ทุนสนับสนุนจาก มธ. (จากวาระที่ 3.2  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์     
คร้ังที่ 7/2560 วันที่ 8 พ.ย. 2560) 

 
 
 
 
 



การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวศิวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560      (ฉบับรับรอง)   
 

21 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการ การด าเนินการในคร้ังนี้ 

ประจ าปงีบประมาณ  2560  คร้ังที่  3 
1 เร่ือง “Distortion-Free Image Mosaicking for Tunnel 

Inspection Based on Robust Cylindrical Surface 
Estimation through Structure from Motion” 
ในงาน “2017 International Workshop on Computing in 
Civil Engineering”   
ณ เมือง Seattle รัฐ Washington ประเทศ USA 
ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2560 
อ.ดร.กฤษฎา  ไชยสาร 

หน่วยวิจัยส่งรายงานผลไปยังงานส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์   
เมื่อวันที่ 27  กันยายน 2560 

 

 

ประกาศผลประจ าปีงบประมาณ 2561  คร้ังที่  1   
งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  ได้แจ้งผลการพิจารณาทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ซึ่ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับสนับสนุนทุนฯ  จ านวน  2  โครงการ  จากผู้ขอทุน  จ านวน   2  โครงการ  ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อผู้เสนอ/ผลงานที่น าเสนอ การด าเนินการ 

ประจ าปงีบประมาณ  2561  ครั้งที่  1 
1 เร่ือง  “การตอบสนองทางอากาศพลศาสตร์ของสะพานขึงคู่ขนาน  

(Aerodynamic Response of Two Parallel Cable-Stayed 
Bridges”  
ในงาน “9th Asia-Pacific Conference on Wind Engineering” 
 ณ  เมือง Auckland  ประเทศ New Zealand 
ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธนัวาคม 2560 
รศ.ดร.วิโรจน์  บุญญภญิโญ 

งานส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ มธ. 
แจ้งผลการพิจารณา  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2560 

2 เร่ือง “Generation Y’s Behaviors in Using Media : A Case 
Study of Bangkok Metropolitan Region, Thailand” 
ในงาน  “2008  European Conference on Design, Modeling 
and Optimization” 
ณ เมือง  Krakow ประเทศ  Poland 
ระหว่างวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 
รศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์ 

งานส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ มธ. 
แจ้งผลการพิจารณา  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2560 

   

7. ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2558 และประจ าปีงบประมาณ 2560  ทุนสนับสนุนจาก มธ. (จากวาระที่ 3.3  ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 7/2560 วันที่  8 พ.ย. 2560) 
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการ การด าเนินการในคร้ังนี้ 

ประจ าปงีบประมาณ  2558 
1 การออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเหลวจาก

น้ ามันใช้แล้วแบบควบคุมสภาวะกึ่งอัตโนมัติ  
ผศ.ดร.ชาญณรงค์  อัศวเทศานุภาพ 

ผู้วิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์   
หน่วยวิจัยจัดสง่ไปยังงานวางแผนและบริหารงานวิจัย   
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 

2 ชุดจับอิเล็กโตรดระบบสัน่ด้วยอลัตร้าโซนิคบนเครื่องกัด
อาร์คด้วยไฟฟ้า  
ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ 

ผู้วิจัยขอขยายเวลาการวิจยั (ย้อนหลังเป็นกรณีพิเศษ) 
คร้ังที่ 1  ขออนุมัติตั้งแต่ 3 ธค.59 - 2 เมย.60 
คร้ังที่ 2  ขออนุมัติตั้งแต่ 3 เมย. - 27 ธค.60 
หน่วยวิจัยจัดสง่ไปยังงานวางแผนและบริหารงานวิจัย   
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 

 

ประกาศผลประจ าปีงบประมาณ 2560   
 งานวางแผนและบริหารการวิจัย มธ. ได้ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย

ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับจัดสรร
งบประมาณทุนสนับสนุนฯ  จ านวน  2  โครงการ  จากจ านวน  3  โครงการ  โดยหน่วยวิจัยได้ด าเนินการจัดส่งสัญญารับ
ทุนไปงานวางแผนและบริหารงานวิจัย มธ. ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการ การด าเนินการ 

ประจ าปงีบประมาณ  2560  คร้ังที่  1 
1 เครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติก-สเตอร์ลิงค์ที่มีการปรับแต่ง

เฟสโดยใช้ท่อรีโซเนอเตอร์ที่ปรับขนาดได้ 
ผศ.ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา 

1.  งานวางแผนและบริหารงานวิจัย มธ. 
แจ้งผลการพิจารณา  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 
2. ส่งสัญญารับทุนไปยงังานวางแผนและบริหารงานวิจัย  
เมื่อวันที่  12  กันยายน  2560 
ในครั้งนี ้

ประจ าปงีบประมาณ  2560  คร้ังที่  2 
2 การพัฒนาลูกระนาดชะลอความเร็วแบบพับได้อัตโนมัติ

โดยใช้กลไกแรงเหวี่ยง 
รศ.ดร.ดุลยโชติ  ชลศึกษ ์

1.  งานวางแผนและบริหารงานวิจัย มธ. 
แจ้งผลการพิจารณา  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 
2. ส่งสัญญารับทุนไปยงังานวางแผนและบริหารงานวิจัย  
เมื่อวันที่  25  กันยายน  2560 
ในครั้งนี ้

       
   8.    โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน  ประจ าปีงบประมาณ 2559  ทุนสนับสนุนจาก มธ. 
(จากวาระที่ 3.4  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 8 พ.ย. 2560) 
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการ การด าเนินการในคร้ังนี้ 

ประจ าปงีบประมาณ  2559 
1 แผ่นปลดปล่อยยาจากน้ ายางธรรมชาติ 

รศ.ดร.ภาณุ  ด่านวานิชกุล 
หน่วยวิจัยจัดสง่รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 
ไปยังงานวางแผนและบริหารงานวิจัย มธ.   
เมื่อวันที่  4  กันยายน  2560 
มธ.แจ้งผลการอนุมัตปิิดโครงการวิจัย  หน่วยวิจัยแจ้งให้
ผู้รับทุนปิดโครงการวิจยัลงในระบบ NRMS  เมื่อวันที่  
30  ตุลาคม  2560 

 

 9.   ทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภายใต้เครือข่าย
พันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network RUN)  คลัสเตอร์พลังงาน  ประจ าปีงบประมาณ 
2559 ทุนสนับสนุนจาก มธ. (จากวาระที่ 3.5 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 7/2560 
วันที่ 8 พ.ย. 2560) 
 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการ การด าเนินการในคร้ังนี้ 

ประจ าปงีบประมาณ  2559 
1 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจาก

น้ ามันใช้แล้วด้วยไมโครเวฟแบบหลายโหมด 
ผศ.ดร.มาลี  สันติคุณาภรณ์ 

หน่วยวิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ไปยังงานวางแผนและบริหารงานวิจัย  มธ. 
เมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2560 

 

   10.  ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  
ทุนสนับสนุนจาก มธ. (จากวาระที่ 3.7 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 7/2560  วันที่ 
8 พ.ย. 2560) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รวบรวมส่งใบสมัครขอรับทุนดังกล่าว ประจ าปีงบประมาณ 2560  
คร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2  จ านวน  12  ท่าน 17  บทความ ดังนี้ 

ล าดับ ประเภทบทความ จ านวน
ผลงาน 

จ านวนเงิน
รางวัล 

รวมงบประมาณ 

1 ประเภทที ่1 บทความวิจัยที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมลูสากล Scopus และ/
หรือ ISI Web of Science       

  1.1 =  ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
ควอไทล์ที่ 1 (Q1) 

2 50,000 100,000 

  1.2 =  ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
ควอไทล์ที่ 2 (Q2) 

1 40,000 40,000 

  1.3 =  ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
ควอไทล์ที่ 3 (Q3) 
1.4 =  ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
ควอไทล์ที่ 4 (Q4) 

4 
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ล าดับ ประเภทบทความ จ านวน
ผลงาน 

จ านวนเงิน
รางวัล 

รวมงบประมาณ 

2 ประเภทที ่2 บทความวิจัยที่ตีพมิพ์แล้วในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลระดบัชาติ TCI กลุ่มที่ 1 และ
กลุ่มที่ 2 

10 5,000 50,000 

รวมงบประมาณที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 310,000 
 

   11.  ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560  ครั้งที่ 2 ทุน
สนับสนุนจาก มธ. (จากวาระที่ 3.8  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 7/2560 วั นที่  
8 พ.ย. 2560) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รวบรวมส่งใบสมัครขอรับทุนดังกล่าว  ประจ าปีงบประมาณ  
2560 คร้ังที่ 2  จ านวน 1  ท่าน 1  บทความ ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเภทบทความ จ านวน
ผลงาน 

จ านวนเงิน
รางวัล 

รวมงบประมาณ 

1 ประเภทที ่1 บทความวิชาการทีต่ีพิมพ์แล้วใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่อยู่ในฐานข้อมูลสากล 
Scopus และ/หรือ ISI Web of Science 

0 10,000 0 

2 ประเภทที ่2 บทความวิชาการทีต่ีพิมพ์แล้วใน
วารสารวชิาการระดบัชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ TCI 
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 

1 5,000 5,000 

รวมงบประมาณที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 5,000 
    

   12.  ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 ประจ าปี 2560  ทุน
สนับสนุนจากมูลนธิิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) (จากวาระที่ 3.9 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
งานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 7/2560 วันที่  8 พ.ย. 2560) 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รวบรวมส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนช่ วยเหลือทางด้านวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24  พ.ศ. 2560  จ านวน  2  โครงการ  ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการ การด าเนินการ 

ประจ าปงีบประมาณ  2560 
1 การพัฒนากระบวนการล้างตะกรันกะทิที่เป็นมติรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
ผศ.ดร.ภณิดา  ซ้ายขวัญ 

หน่วยวิจัยส่งใบสมัครเพี่อขอรับทุนไปยังมูลนิธิโทเร 
เมื่อวันที่  12  ตุลาคม  2560 

2 The image-based inspection and monitoring of 
heritage structures in Ayuthaya via an intelligent 
unmanned aerial vehicles 
อ.ดร.กฤษฎา  ไชยสาร 

หน่วยวิจัยส่งใบสมัครเพี่อขอรับทุนไปยังมูลนิธิโทเร 
เมื่อวันที่  12  ตุลาคม  2560 
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   13.  ทุนสนับสนุนการจดสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบัตร ประจ าปีงบประมาณ 2560 ทุนสนับสนนุ
จาก มธ. (จากวาระที่ 3.10  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 7/2560 วันที่  8 พ.ย. 
2560) 
 

ล าดับ ชื่อผลงาน/ชื่อผู้รับทุน การด าเนินการ 

1 กรรมวิธีการผลิตอนุภาคนาโนของเงินจากหางน้ ายาง
ธรรมชาติและอนุภาคนาโนของเงินโดยกรรมวิธีนี ้
รศ.ดร.ภาณุ  ด่านวานิชกุล 

ประกาศผลการพิจารณาทุนฯเมือ่วันที่  2  ตุลาคม  
2560 
ฝ่ายวิจัย มธ. จะด าเนนิการโอนเงินทุนสนับสนนุฯผา่น
ทางบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์  ของผู้ได้รับทนุโดยตรง  
โดยไม่ผา่นหน่วยวิจัยและคณะฯ 

 

   14.  ทุนสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ 2555 ทุนสนับสนุนจาก มธ. (จากวาระที่ 3.12  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 7/2560 วันที่  8 พ.ย. 2560) 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/หัวหน้าโครงการ การด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 

1 ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวชิาการด้านการใช้
ประโยชน์จากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าในงาน
วิศวกรรม 
ศ.ดร.ผดงุศักดิ์  รัตนเดโช 

ผู้วิจัยส่งรายงานผลการด าเนินงานปีที่ 4 (2560)   
ผู้วิจัยเสนอแผนเสนอของบประมาณสนับสนุนปีที่ 5 
(2561)   
หน่วยวิจัยจัดส่งไปยังงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัย 
มธ. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 

 

   15.  ทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ทุนอาจารย์) 
(จากวาระที่ 4.2  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 8 พ.ย. 2560) 

 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 7/2560  เมื่อ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  วาระที่ 4.2  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบข้อเสนอโครงการ  ทุนวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2560  ประเภทโครงการวิจัยกลุ่ม จ านวน 1 โครงการ  และให้น าเข้าแจ้งเพื่อ
ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อไป  คือ   

 

ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่อหัวข้อวิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
1 ผศ.ดร.ชาญณรงค์  อัศวเทศานุภาพ 

ผศ.ดร.มาลี  สันติคุณาภรณ์ 
การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากน้ ามันใช้
แล้วและการทดสอบคุณสมบัติ 

1  ปี 160,000 

 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.15  

โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ คร้ังที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2560  ที่ประชุมรับทราบ และรายงานคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ       
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1.16 เรื่อง  รายงานสถานะการด าเนินงานทุนวิจัยภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และทุน
ภายนอก       

 หน่วยวิจัย งานบริการวิชาการและวิจัย  ขอสรุปรายงานสถานะทุนวิจัยภายในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  และทุนภายนอก  เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์  ดังนี้ 

1.16.1   ทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ เพื่อน าเสนอผลงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ 
ในต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ทุนสนับสนุนจาก วช. และ มธ. และ 
คณะฯ  

      รองคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่งานส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ประกาศเปิดรับสมัครทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ  เพื่อน าเสนอผลงาน
สร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ  2561 จ านวน 3 เวที  ดังนี้ 
   1. งาน 11th International Warsaw Innovation Show (IWIS 2017)   
ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์  ระหว่างวันที่  9 - 11 ตุลาคม 2560  ถัวจ่ายตามจริงภายในวงเงิน  150,000 บาท 
   2. งาน Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017)  ณ กรุงโซล 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี   ระหว่างวันที่  30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560  ถัวจ่ายตามจริงภายในวงเงิน  50,000 
บาท 
   3. 46 th International Exhibition of Inventions of Geneva  ณ  กรุงเจนีวา  
ประเทศสมาพันธรัฐสวิส  ระหว่างวันที่  11 - 15 เมษายน  2561  ถัวจ่ายตามจริงภายในวงเงิน  150,000 บาท 
 

   ในครั้งนี้  งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  ฝ่ายวิชาการ  ได้แจ้งผลการพิจารณาทุน
เพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศเพื่อน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ  ครั้งที่ 2  ประจ าปีงบประมาณ  2561  ใน
งาน Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017)  ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 1 – 
4  ธันวาคม 2560  ซึ่งคณะฯ ได้รบัทุนสนับสนุน  จ านวน  1  ท่าน  ดังนี้    
 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการ การด าเนินการ 

1 ผศ.ดร.นพพร  ลีปรีชานนท์ 
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ และน าเสนอผลงาน
สร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์  จ านวน 2 เร่ือง  ดังนี้ 
1) ระบบปลั๊กไฟฟา้อัจฉริยะเพื่อการตอบสนองต่อความ
ต้องการไฟฟ้า (Smart Pluging System for Electricity 
Demand Response) 
2) แท๊กซี่มิเตอร์อัจฉริยะ 4.0 (Smart Taxi Meter 4.0) 
ในงาน Seoul International Invention Fair 2017 
(SIIF 2017)  ณ  กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี   
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560   

งานส่งเสริมและพฒันาอาจารย์  แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ
ทุนโดยถัวจา่ยตามจริง  ภายในวงเงิน  50,000  บาท   
เมื่อวันที่ 10  พฤศจิกายน  2560 

    

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.16.1  
 โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 

ธันวาคม 2560  ที่ประชุมรับทราบ และรายงานคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบต่อไป 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
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 ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ       
 

1.16.2 เรื่อง  ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ 2558 และประจ าปีงบประมาณ 2555 ทุนสนับสนุนจาก 
มธ. 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับ

อนุมัติโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปีงบประมาณ 2555 จ านวน 2 โครงการ  โดยในครั้งนี้
มีผู้วิจัยได้จัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  ที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว  คือ  
 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการ การด าเนินการ 

ประจ าปงีบประมาณ  2555 
1 อุปกรณ์ต้นแบบส าหรับการก าเนิดสหสัมพนัธ์ของคู่โฟ

ตอนที่พัวพันกนัโดยใชโ้ครงสร้างผลึกโฟโตนิกส์ 
รศ.ดร.วันชัย  ไพจิตโรจนา 

ผู้วิจัยจัดสง่รายงานวิจยัฉบับสมบูรณ์  ที่ผ่านการประเมิน
จากผู้ทรงคุณวฒุิเรียบร้อยแล้ว (โดยใช้ผูท้รงคุณวุฒทิ่าน
เดิมที่ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย)  
เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน  2560 

 

 ส าหรับในปีงบประมาณ  2558 
    จากมติที่ประชุมคณะกรรมการส่ง เสริมงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่  
7/2560 วาระที่ 4.3  สรุปได้ ดังนี้ 
    1.  ประธานคณะกรรมการขอถอนวาระออกไปก่อน   
    2.  รอผลการพิจารณาขอขยายเวลาโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยก่อน   
    3.  เมื่อได้รับผลการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว จะน าเรื่องนี้เสนอในที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาอีกครั้ง 
    ในครั้งนี้  งานวางแผนและบริหารงานวิจัย  ได้แจ้งผลอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อ
โครงการวิจัย และอนุมัติให้ขยายเวลาโครงการวิจัย  มายังหน่วยวิจัย  เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2560 
    

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการ การด าเนินการ 

ประจ าปงีบประมาณ  2558 
2 การพัฒนาเครื่องยนต์ของไหลเพื่อใช้ในการผลิต

กระแสไฟฟ้า 
ผศ.ดร.ยศวีร์  วีระก าแหง 

มธ.อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการวิจัย   
มธ.อนุมัติขยายเวลาโครงการวิจยั ดังนี ้
คร้ังที่  1  3 มีค.60-2 สค.60  (5 เดือน) 
คร้ังที่  2  3 สค.60-2 มค.61 (5 เดือน) 
เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2560 
ผู้วิจัยจัดสง่รายงานวิจยัฉบับสมบูรณ์  ที่ผ่านการประเมิน
จากผู้ทรงคุณวฒุิเรียบร้อยแล้ว (โดยใช้ผูท้รงคุณวุฒทิ่าน
เดิมที่ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย)  
เมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2560 
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  จากมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 
8/2560  เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2560  วาระที่ 4.2 คณะกรรมการพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์  ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว จ านวน  2  โครงการ  
และหน่วยวิจัยได้ด าเนินการจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ไปยังงานวางแผนและบริหารงานวิจัย  แล้วเมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน  2560  ดังนี้ 

1. ชื่อโครงการ “อุปกรณ์ต้นแบบส าหรับการก าเนิดสหสัมพันธ์ของคู่โฟตอนที่
พัวพันกันโดยใช้โครงสร้างผลึกโฟโตนิกส์” ของ รศ.ดร.วันชัย  ไพจิตโรจนา (ปีงบประมาณ 2555) 

2. ชื่อโครงการ “การพัฒนาเครื่องยนต์ของไหลเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า”  
ของ ผศ.ดร.ยศวีร์  วีระก าแหง (ปีงบประมาณ  2558) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.16.2 

 โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม 2560  ที่ประชุมรับทราบ และรายงานคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบต่อไป 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ       
 

1.17 เรื่อง  ทุนวิจัยให้นักศึกษาที่ขอรับทุนวิจัยเพื่อไปท าวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยภายใต้ความ
ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559  คร้ังที่ 2  

 รองคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์  อนุมัติสนับสนุน
ทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกไปร่วมท าวิจัยในต่างประเทศภายใต้ทุนวิจัยเพื่อไปท าวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยภายใต้
ความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559  จ านวน 5 ราย  ในครั้งนี้  มีนักศึกษาระดับปริญญา
เอกไปร่วมท าวิจัยที่ National Chung Cheng University ประเทศไต้หวัน   จ านวน  1  ราย  คือ   

 

ล าดับ ชื่อนักศึกษา  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา งบประมาณ หมายเหตุ 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์   1 ทุน 79,000  

1 นายอมรเทพ  วิชาสิริกุล รศ.ดร.วันชัย  ไพจิตโรจนา 79,000  
 

นักศึกษาได้ส่งรายงานผลพร้อมเบิกเงิน  หน่วยวิจัยน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะฯ  ครั้งที่ 
6/2560  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560  ทั้งนี้  นักศึกษา  ได้ขออนุมัติโอนย้ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนมาเป็นค่าที่
พัก จ านวน  4,225.25  บาท  เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่พักไม่เพียงพอ  จึงขออนุมัติโอนย้าย   

 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 7/2560 วาระที่  
4.1  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติขอให้ผู้รับทุนชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น  หรือเหตุสุดวิสัยเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
ขออนุมัติโอนย้ายงบประมาณดังกล่าว  โดยจัดท าเป็นบันทึกข้อความชี้แจงผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา  มายังหน่วยวิจัย และให้
น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ในครั้งต่อไป  ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการชี้แจง
เหตุผลความจ าเป็นกลับมายังหน่วยวิจัยแล้วเมื่อวันที่ 20 พย. 2560 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 วาระที่ 4.3 คณะกรรมการพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติ
โอนย้ายงบประมาณจากรายการที่เหลือจ่ายทุกรายการไปพอกสมทบในรายการ   

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าที่พัก 
- ค่าประกันการเจ็บป่วยและอุบัตเิหตุ 
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ล าดับ รายการ งบประมาณ 
ที่ตั้งไว ้ ใช้ไป คงเหลือ ส่วนเกิน 

1 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก 39,000 60,929.69 - 21,929.69 
2 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 7,000  - 7,000  - 
3 ค่าประกันการเจ็บป่วยและอุบัตเิหตุ 5,000 6,846  - 1,846 
4 ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 10,000 9,524.31 475.69 - 
5 ค่าใช้จ่ายในการท าวีซา่ 3,000 1,700 1,300 - 
6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  15,000 - 15,000 - 

รวมงบประมาณ 79,000 79,000 23,775.69 23,775.69 
 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.17 
โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 

2560  ที่ประชุมรับทราบ และรายงานคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบต่อไป 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ       

    

 1.18 เรื่อง  รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2560 ทุนสนับสนุนจาก มธ. 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย กอง
บริหารการวิจัย  รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2560  ได้เปิดรับผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น  
ประจ าปี 2560  ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้มีผู้ส่งผลงานเพื่อเข้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2560  สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  2 ราย  ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ ชื่อผู้เสนอผลงาน/ชื่อผลงานวิจัย การด าเนินการ 
1 รศ.ดร.พิชัย  อารีย์ การค านวณหาจุดท างานเริ่มต้นของมอเตอร์เหนี่ยวน า

อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องแม่นย าด้วยวิธียูนิฟายนิว
ตันราฟสัน 

2 รศ.ดร.ภาณุ  ด่านวานิช การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินแบบเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยใช้หางน้ ายาง 

    

    ในครั้งนี้ งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย  ได้แจ้งผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น  
ประจ าปี 2560  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ได้รับการพิจารณา ประจ าปี 2560  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.18 

โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
2560  ที่ประชุมรับทราบ และรายงานคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ   
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1.19 เรื่อง  การจัดท าโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของสถาบันศึกษาในประเทศไทย ปี 2560 (สกว.)   

 รองคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้
จัดท าโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย        
ปี 2560  ซึ่ง สกว.ได้จัดให้มีการประเมินทุกๆ  2  ปี  และคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมการประเมินด้วย  ทั้ง  5  
ภาควิชา  และในปี 2557   
 

ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ 
 

ล าดับ สาขาวิชา 
TRF Index 
(4.0 – 5.0) 

หมายเหตุ 

1 วิศวกรรมเคร่ืองกล 4.3 จ านวนผลงานป ี
2554 - 2556 2 วิศวกรรมเคมี 3.0 

3 วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 3.3 
4 วิศวกรรมโยธา 2.8 
5 วิศวกรรมอุตสาหการ 3.0 

 

ระดับการประเมิน TRF Index 
ผลการประเมินแบบอิงกลุ่ม ตามตัวชี้วัดของแต่ละสาขาแบบ Rating มี 5 ระดับ 
ระดับ 5 = ดีเยี่ยม 4 = ดีมาก 3 = ด ี 2 = พอใช้ 1 = ควรปรับปรุง  
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการประเมิน  หน่วยวิจัยได้ส าเนาให้ทุกภาควิชาแล้วเมื่อวันที่ 
1 มิถุนายน 2560 และขอให้ภาควิชาส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกลับมาภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ต่อไป ในปี  พ.ศ.
2560  ภาควิชาฯ ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ  ดังนี้ 
 

ล าดับ ภาควิชา การด าเนินการ 
1 วิศวกรรมเคร่ืองกล เข้าร่วมโครงการประเมินฯ  หนว่ยวิจัย  ด าเนนิการจัดสง่

เอกสารไปยัง  สกว.  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2560 
2 วิศวกรรมเคมี เข้าร่วมโครงการประเมินฯ  ภาควิชา  ด าเนินการจัดส่ง

เอกสารไปยัง  สกว.  เมื่อวันที่  25  กันยายน 2560 
3 วิศวกรรมโยธา เข้าร่วมโครงการประเมินฯ  ภาควิชาฯ กรอกข้อมูลเข้า

ระบบ สกว.  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2560 
หน่วยวิจัย  อยู่ระหว่างด าเนินการจัดส่งเอกสารไปยัง สกว.   

4 วิศวกรรมอุตสาหการ ไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ   
5 วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ 

 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.19 

โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
2560  ที่ประชุมรับทราบ และรายงานคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  
 2.1      เรื่อง  รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ประจ าคณะฯ ครั้งที่ 

7/2560  เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2560 โดยหนังสือเวียน  
 เลขานุการคณะฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามบันทึกข้อความ งานบริหารทรัพยากร-
มนุษย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ศธ 0516.22/ว 2959  ลงวันที่  5  พฤศจิกายน  2560  คณะฯ ได้เสนอขอรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 7/2560  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560  โดยหนังสือเวียน และ
ก าหนดให้แก้ไข ภายในวันที่  17  พฤศจิกายน  2560  นั้น  เนื่องจากได้พ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการ
เสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมคร้ังที่ 7/2560  พร้อมนี้ได้จัดท ารายงานการประชมุฉบับรับรองเสนอที่ประชุมได้รับทราบ
ในครั้งนี้ด้วย  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ความเห็นที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 7/2560 
เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2560   

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  ติดตามมติที่ประชุม (สบืเนื่อง)  
 3.1 - ไม่ม ี 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา     
 4.1 เรื่อง  ขอความเห็นชอบการแก้ไขค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิตมหาบัณฑติสาขาวชิาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)    
           รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เร่ือง  ขอความเห็นชอบการแก้ไข
ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวชิาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560  ด้วย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีความประสงค์ขอแก้ไขค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เนื่องจากปรับแก้ชื่อและค าอธิบายรายวิชาให้ถูกต้อง ดังนี้ 

1. วิชา วย. 642 (วิชาเลือก) แก้ไข ชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หน้า 14 และ
ค าอธิบายภาษาไทย หน้า 48 

เดมิ ใหม ่ เหตุผลในการปรบัแก ้
วย.642 การวิเคราะห์และการออกแบบ
การด าเนินงานก่อสร้าง 
CE 642 Construction-operation 
analysis and design 
แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการก่อสร้าง  
รูปแบบการกระจายตัวของความน่าจะเป็น 
ตัวแปรสุ่ม  ตัวเลขสุ่ม  การสุ่มตัวอย่าง 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจ าลอง
สถานการณ์ ทฤษฎีแถวคอยและระบบ
แถวคอยในการก่อสร้าง  วิธีการสร้าง
แบบจ าลองและวิธีการจ าลองสถานการณ์ 
ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบกระบวนการก่อสร้าง 

วย.642 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับ
การบริหารงานก่อสร้าง 
CE 642 Quantitative analysis for 
construction management 
วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานก่อสร้าง :  
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ทฤษฎีเกม   
โปรแกรมเชิงเส้นตรง  ปัญหาการขนส่ง  
ปัญหาการจัดสรรทรัพยากร  การวิเคราะห์
ข่ายงาน ความน่าจะเป็นเพื่อการตัดสินใจ  
การวิเคราะห์ผังต้นไม้   ทฤษฎีแถวคอย   
แบบจ าลองสมการเชิงเส้นถดถอย  
รูปแบบการควบคุมสินค้าคงคลัง 

เพื่อให้ครอบคลุมและ
ทันสมัย 
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2. วิชา วย. 670 (วิชาบังคับ) แก้ไข ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หน้า 
39 

 

เดมิ ใหม ่ เหตุผลในการ
ปรบัแก ้

วย. 670  แบบจ าลองทางอุทกวทิยา 
CE 670 Hydrological Modeling 
การจ าลองกระบวนการทางอุทกวิทยา 
แบบจ าลองแบบเหมารวมและแบบกระจาย 
แบบจ าลองแบบค านวณได้อย่างแน่นอนและ
แบบที่มีความไม่แน่นอน แบบจ าลองที่ใช้
แนวคิดและแบบจ าลองที่ใช้พื้นฐานทาง
กายภาพ  เทคนิคการปรับแก้แบบจ าลอง  
การทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบจ าลอง  
การออกภาคสนามและกรณีศึกษาต่างๆ 
ส าหรับการน าเอาแบบจ าลองทางอุทกวิทยา
ไปประยุกต์ใช้จริงในทางปฏิบัติ 
Conservation of mass equation, 
conservation of energy equation,  
momentum equation,  methods for 
solving differential equations, 
numerical solutions of partial 
differential equations, structure of 
mathematical model,  application of 
model for study of river flow 
behavior, flood forecasting and 
planning for flood damage mitigation 
project. 

วย. 670  แบบจ าลองทางอุทกวทิยา 
CE 670 Hydrological Modeling 
การจ าลองกระบวนการทางอุทกวิทยา 
แบบจ าลองแบบเหมารวมและแบบ
กระจาย  แบบจ าลองแบบค านวณได้อย่าง
แน่นอนและแบบที่มีความไม่แน่นอน   
แบบจ าลองที่ใช้แนวคิดและแบบจ าลองที่
ใช้พื้นฐานทางกายภาพ  การปรับเทียบ
และสอบทานแบบจ าลอง  การออก
ภาคสนามและกรณีศึกษาต่าง ๆ ส าหรับ
การน าเอาแบบจ าลองทางอุทกวิทยาไป
ประยุกต์ใช้จริงในทางปฏิบัติ 
Hydrologic process modeling, 
aggregation and disaggregation 
models, deterministic and 
stochastic models, physical and 
conceptual models, model 
calibration and validation, field trips 
and case studies for hydrologic 
modeling applications 
 

เพื่อให้ครอบคลุม
และทันสมัยมากขึ้น 

  

  จากการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 มี
มติ เห็นชอบการแก้ไขค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  ในวิชา วย. 642 และวิชา วย. 670  เสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 4.1     
  โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ คร้ังที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแก้ไขค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในวิชา วย. 642 และวิชา วย. 670  และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   
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  ประเด็นพิจารณา  ขอความเห็นชอบการแก้ไขค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในวิชา วย. 642 และวิชา วย. 670 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบการแก้ไขค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในวิชา วย. 642 และวิชา วย. 670  

 

 4.2 เรื่อง  ขออนุมัติขยายระยะเวลา ทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระะดับบัณฑติศึกษา  
ประจ าปงีบประมาณ 2558        

           รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เรื่อง  ขออนุมัติขยายระยะเวลา 
ทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระะดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2558  ด้วยนางสาวจุราพรรณ  ทองขัน  
เลขทะเบียน 5610300138  นักศึกษาระดับปริญญาเอก  ได้รับทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระะดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2558  มีความประสงค์จะขออนุมัติขอขยายระยะเวลาทุน  ดังนี้ 
 

ชื่อนักศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา ขอขยายระยะเวลาทุน เหตุผล 
1. นางสาวจุราพรรณ ทองขัน 
รศ.ดร.วุฒิชัย วงษ์ทัศนยี์กร 

จากเดิมสิ้นสุด 15 กันยายน 2560  
ขอขยายถึง 15 พฤษภาคม 2561 

เนื่องจากยังไมไ่ด้รับการตีพิมพ์
จากวารสารนานาชาต ิ

  

  จากการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560   
มีมติเห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 
2558 ของนางสาวจุราพรรณ  ทองขัน เสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ พิจารณาต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 4.2    
  โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ คร้ังที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปี
งบประมาณ 2558  ของนางสาวจุราพรรณ  ทองขัน  และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   
    ประเด็นพิจารณา  ขออนุมัติขยายระยะเวลาทุนโครงการวิจัยเพื่ อท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2558  ของนางสาวจุราพรรณ  ทองขัน 
    มติที่ประชุม  อนุมัติการขยายระยะเวลาทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับบณัฑิตศกึษา  
ประจ าปีงบประมาณ 2558  ของนางสาวจุราพรรณ  ทองขัน 

   
 4.3 เรื่อง  ขออนุมัติปิดทุนการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558    

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เร่ือง  ขออนุมัติปิดทุนการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  ด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 2 ราย มคีวามประสงค์จะขออนุมัติ
ปิดทุนการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ดังนี ้

 
 
 
 
 
 

 



การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวศิวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560      (ฉบับรับรอง)   
 

34 

ชื่อนักศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อบทความวิจัย/รายละเอียดการตีพิมพ์ เงื่อนไขการปิดทุน 
1. นายติณณภพ สนัทัดคา้  
เลขทะเบียน 5810030527 
ผศ.ดร.มาลี สันติคุณาภรณ ์

“การผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามนัพืชใช้แล้ว
ด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ภายใต้คลื่น
ไมโครเวฟ” ได้รับการตอบรับจากวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที ่26 ฉบับที่ 
6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 (TCI กลุ่มที่ 
1) 

1. ส่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารทางวชิาการ
อย่างน้อยระดับชาติ ในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 หรือ 2 ไม่ต่ ากว่า  
1 เรื่อง 
2. ผลการศึกษา 

2. นางสาวสุพัตรา หิรัณย์ภิญโญภาศ  
เลขทะเบียน 5810030535 
ผศ.ดร.สุพิชชา รุง่โรจน์นิมิตชัย 

“Oxidation of Palm Shell Coal Using 
HNO3/H3PO4-NaNO2 System for 
Adsorbents” ได้รับการตอบรบัจาก
วารสารระดบันานาชาติ (Volume of 
Materials Science forum, Which 
Indexed by Elsevier: SCOPUS, Ei 
Compendex (CPX), Index Copernicus 
Journal Master list, Google Scholar.) 

1. ส่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารทางวชิาการ
อย่างน้อยระดับชาติ ในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 หรือ 2 ไม่ต่ ากว่า  
1 เรื่อง 
2. ผลการศึกษา 

   

  จากการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560  
มีมติเห็นชอบการขออนุมัติปิดทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาทั้ง 2 ราย  คือ นายติณณภพ สันทัดค้า และ
นางสาว สุพัตรา  หิรัณย์ภิญโญภาศ  เสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ พิจารณาต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 4.3       
  โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ คร้ังที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปิดทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา ทั้ง 2 ราย คือ นายติณณภพ  
สันทัดค้า  และนางสาวสุพัตรา หิรัณย์ภิญโญภาศ  และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   
  ประเด็นพิจารณา  การขออนุมัติปิดทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา ทั้ง 2 ราย 
คือ  นายติณณภพ  สันทัดค้า  และนางสาวสุพัตรา หิรัณย์ภิญโญภาศ  

มติที่ประชุม  อนุมัติการปิดทนุการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของนักศึกษา  ทัง้  2  ราย   คือ  
นายตณิณภพ  สันทดัค้า  และนางสาวสุพัตรา หิรัณย์ภิญโญภาศ   
 

 4.4 เรื่อง  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   

           รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   ตามที่
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้ส่งร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
และฝ่ายวิชาการ คณะฯ ได้ด าเนินการเสนอร่างหลักสูตรดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ  
คณะกรรมการบริหารคณะฯ  และคณะกรรมการประจ าคณะฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560  หลังจาก
นั้น ภาควิชาฯ เคมี  ได้ไปตรวจทานอีกครั้ง พบว่ามีบางส่วนที่ต้องปรับปรุง ดังนี้ 

1. ขอใส่ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี เพิ่มเติม  ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน  
สิริธีรศาสน์  ซึ่งเป็นหนึ่งในอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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2. ขอย้ายแผนการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 2  ดังนี้ 
 

เดิม หน่วยกิต ใหม่ หน่วยกิต 
ภาคการเรียนที่ 1  ภาคการเรียนที่ 1  
XX xxx  วิชาเลือกเสรี      3 วย.202  กลศาสตร์วิศวกรรม-สถิตยศาสตร ์       3 
ภาคการเรียนที่ 2  ภาคการเรียนที่ 2  
วย.202  กลศาสตร์วิศวกรรม-สถิตยศาสตร ์      3 XX xxx  วิชาเลือกเสรี      3 

 

            จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 10/2560  เม่ือวันที่ 26 
พฤศจิกายน  2560  มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  จ านวน  2  ประเด็น 
    1. เพิ่มผลงานทางวิชาการ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน  สิริธีรศาสน์  
    2. ขอย้ายแผนการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 2  สลับระหว่าง วิชา  XX xxx  วิชาเลือกเสรี  กับ   
วย. 202  กลศาสตร์วิศวกรรม-สถิตยศาสตร ์
                           3. เสนอขอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจ า
คณะฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป   
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 4.4 

โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ทั้ง 2 ประเด็น และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   
ประเด็นพิจารณา  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  จ านวน  2  ประเด็น 
1. เพิ่มผลงานทางวิชาการ ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน   

สิริธีรศาสน์  
 
   2.  ขอย้ายแผนการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 2  สลับระหว่าง  
วิชา XX xxx  วิชาเลือกเสรี  กับ วย. 202  กลศาสตร์วิศวกรรม-สถิตยศาสตร ์

มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  จ านวน  2  ประเด็น 

1. เพิ่มผลงานทางวิชาการ  ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน   
สิริธีรศาสน์  
 
   2.  ขอย้ายแผนการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 2  สลับระหว่าง วิชา XX xxx   
วิชาเลือกเสรี  กับ วย. 202  กลศาสตร์วิศวกรรม-สถิตยศาสตร ์
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 4.5 เรื่อง  ขอความเห็นชอบรายชื่อวิชาเอกเพื่อก าหนดเป็นเกณฑ์การ ให้เกียรตินิยมอันดับ 2 
และรางวัลเรียนดี (ทุนภูมิพล)      

           4.5.1  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) (ภาคปกติ) 
                   รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เรื่อง  ขอความเห็นชอบ
รายชื่อวิชาเอกเพื่อก าหนดเป็นเกณฑ์การ ให้เกียรตินิยมอันดับ 2 และรางวัลเรียนดี (ทุนภูมิพล) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) (ภาคปกติ) 
            ด้วยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อุตสาหการ  โยธา  
เคมี  เครื่องกล และคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) (ภาคปกติ)  ได้ก าหนดรายวิชาเอกส าหรับการพิจารณา
ขออนุมัติเกียรตินิยมอันดับ 2  และรางวัลเรียนดี (ทุนภูมิพล)  เพื่อก าหนดเป็นเกณฑ์การให้เกียรตินิยมและการให้ทุนภูมิ
พลกับนักศึกษา และมีเกณฑ์ทั่วไปที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  คือ 

1. จะต้องได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 
2. จะต้องเป็นผูท้ี่ได้รบัค่าเฉลี่ยวชิาเอก (วิชาบังคับและวชิาเลือก) ในสาขาวิชาสูงสุด 
3. ในกรณีที่ค่าเฉลี่ยวิชาเอกเท่ากัน จะพิจารณาผู้ที่มีค่าเฉลี่ยสะสมสูงสุดของ

สาขาวิชาเป็นผู้ได้รับทุนเรียนดีภูมิพล 
  ดังนั้น จึงเห็นควรก าหนดเกณฑ์ในการขออนุมัติเกียรตินิยมอันดับสอง ตามข้อบังคับฯ 
ข้อ 22.2.2 (3) ระบุว่า “ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมส าหรับวิชาเอกทั้งหมด ไม่ต่ ากว่า 2.00 และไม่เคยได้ต่ ากว่าระดับ C ส าหรับ
วิชาเอกแต่ละสาขาวิชา” และการให้รางวัลเรียนดี (ทุนภูมิพล) 
             จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 10/2560  เมื่อวันที่      
26  พฤศจิกายน  2560  มีมติเห็นชอบรายชื่อวิชาเอกเพื่อก าหนดเป็นเกณฑ์การให้เกียรตินิยมอันดับ 2  และรางวัลเรียนดี     
(ทุนภูมิพล) ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (ภาคปกติ)  จ านวน  6  หลักสูตร  ได้แก่ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  อุตสาหการ  โยธา  เคมี  เครื่องกล และคอมพิวเตอร์  และเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจ าคณะฯ  พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารวาระที่ 4.5.1       
   โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม 2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อวิชาเอกเพื่อก าหนดเป็นเกณฑ์การให้เกียรตินิยมอันดับ 2 และรางวัลเรียนดี 
(ทุนภูมิพล)  ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) (ภาคปกติ)   จ านวน 6 สาขา  ได้แก่ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  อุตสาหการ  โยธา  เคมี  เครื่องกล และคอมพิวเตอร์  และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป   

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   
 ประเด็นพิจารณา  ขอความเห็นชอบรายชื่อวิชาเอกเพื่อก าหนดเป็นเกณฑ์การให้

เกียรตินิยมอันดับ 2 และรางวัลเรียนดี (ทุนภูมิพล)  ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(ภาคปกติ)  จ านวน 6 หลักสูตร 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบรายชื่อวิชาเอกเพื่อก าหนดเป็นเกณฑ์การให้เกียรตินิยมอันดับ 2 
และรางวัลเรียนดี (ทุนภูมิพล)  ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) (ภาคปกติ)  จ านวน 6 
หลักสูตร 
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    4.5.2 เรื่อง  หลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) 
(โครงการ TU-PINE)   

        รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เรื่อง  ขอความเห็นชอบ
รายชื่อวิชาเอกเพื่อก าหนดเป็นเกณฑ์การ ให้เกียรตินิยมอันดับ 2 และรางวัลเรียนดี (ทุนภูมิพล)  หลักสูตรนวัตกรรมทาง
วิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) (โครงการ TU-PINE)  ด้วยโครงการ TU-PINE ได้ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  จ านวน 3 หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและ
การบริหารการก่อสร้าง หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ และหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และได้ก าหนดรายวิชาเอก
ส าหรับการพิจารณาขออนุมัติเกียรตินิยมอันดับ 2  และรางวัลเรียนดี (ทุนภูมิพล)  เพื่อก าหนดเป็นเกณฑ์การให้เกียรตินิยม
และการให้ทุนภูมิพลกับนักศึกษา  และมีเกณฑ์ทั่วไปที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  คือ  

    1. จะต้องได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2  
               2. จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับค่าเฉลี่ยวิชาเอก (วิชาบังคับและวิชาเลือก) ในสาขาวิชาสูงสุด 

     3. ในกรณีที่ค่าเฉลี่ยวิชาเอกเท่ากัน จะพิจารณาผู้ที่มีค่าเฉลี่ยสะสมสูงสุดของ
สาขาวิชาเป็นผู้ได้รับรางวัลเรียนดี (ทุนภูมิพล)  
            ดังนั้น จึงเห็นควรก าหนดเกณฑ์ในการขออนุมัติเกียรตินิยมอันดับสอง ตามข้อบังคับฯ 
ข้อ 22.2.2 (3) ระบุว่า “ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมส าหรับวิชาเอกทั้งหมด ไม่ต่ ากว่า 2.00 และไม่เคยได้ต่ ากว่าระดับ C ส าหรับ
วิชาเอกแต่ละสาขาวิชา” และการให้รางวัลเรียนดี (ทุนภูมิพล) 
             จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2560  เมื่อวันที่ 
26  พฤศจิกายน  2560  มีมติเห็นชอบรายชื่อวิชาเอกเพื่อก าหนดเป็นเกณฑ์การให้เกียรตินิยมอันดับ 2 และรางวัลเรียนดี 
(ทุนภูมิ พล) ของหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  จ านวน  3  
หลักสูตร  ได้แก่  หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง  หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ และหลักสูตร
วิศวกรรมซอฟต์แวร์  และเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจ า
คณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 4.5.2        
   โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม 2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อวิชาเอกเพื่อก าหนดเป็นเกณฑ์การให้เกียรตินิยมอันดับ 2 และ รางวัลเรียนดี 
(ทุนภูมิพล)  ของหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  จ านวน 3  หลักสูตร  
ได้แก่  หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง  หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ และหลักสูตรวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์ และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป   

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา    
   ประเด็นพิจารณา  ขอความเห็นชอบรายชื่อวิชาเอกเพื่อก าหนดเป็นเกณฑ์การให้
เกียรตินิยมอันดับ 2 และ รางวัลเรียนดี (ทุนภูมิพล)  ของหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE)  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)  จ านวน 3 หลักสูตร  ได้แก่  หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง  หลักสูตร
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ และหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบรายชื่อวิชาเอกเพื่อก าหนดเป็นเกณฑ์การให้เกียรตินิยมอันดับ 2 
และ รางวัลเรียนดี (ทุนภูมิพล)  ของหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
จ านวน 3 หลักสูตร  ได้แก่  หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง  หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ และ
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
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 4.5.3 เรื่อง  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) (โครงการ TEP-TEPE) 
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เรื่อง  ขอความเห็นชอบ

รายชื่อวิชาเอกเพื่อก าหนดเป็นเกณฑ์การ ให้เกียรตินิยมอันดับ 2 และรางวัลเรียนดี (ทุนภูมิพล)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) (โครงการ TEP-TEPE)  ด้วยโครงการ 
TEP-TEPE  ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  จ านวน 6  สาขาวิชา  
ได้แก่  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  และสาขาวิชาวิศวกรรม-ยานยนต์  และได้ก าหนดรายวิชาเอกส าหรับการพิจารณาขออนุมัติ
เกียรตินิยมอันดับ 2  และรางวัลเรียนดี (ทุนภูมิพล)  เพื่อก าหนดเป็นเกณฑ์การให้เกียรตินิยมและการให้ทุนภูมิพลกับ
นักศึกษา  และมีเกณฑ์ทั่วไปที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  คือ 

1. จะต้องได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 
2. จะต้องเป็นผูท้ี่ได้รบัค่าเฉลี่ยวชิาเอก (วิชาบังคับและวชิาเลือก) ในสาขาวิชาสูงสุด 
3. ในกรณีที่ค่าเฉลี่ยวิชาเอกเท่ากัน  จะพิจารณาผู้ที่มีค่าเฉลี่ยสะสมสูงสุดของ

สาขาวิชาเป็นผู้ได้รับทุนเรียนดีภูมิพล 
   ดังนั้น จึงเห็นควรก าหนดเกณฑ์ในการขออนุมัติเกียรตินิยมอันดับสอง ตามข้อบังคับฯ 
ข้อ 22.2.2 (3) ระบุว่า “ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมส าหรับวิชาเอกทั้งหมด ไม่ต่ ากว่า 2.00 และไม่เคยได้ต่ ากว่าระดับ C 
ส าหรับวิชาเอกแต่ละสาขาวิชา” และการให้รางวัลเรียนดี (ทุนภูมิพล) 
             จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2560  เมื่อวันที่ 
26  พฤศจิกายน  2560  มีมติเห็นชอบรายชื่อวิชาเอกเพื่อก าหนดเป็นเกณฑ์การให้เกียรตินิยมอันดับ 2  และรางวัลเรียนดี          
(ทุนภูมิพล) ของโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) จ านวน 6 
สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิศวกรรมเคมี  สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  และสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์  และเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ  และคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารวาระที่ 4.5.3    
   โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม 2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อวิชาเอกเพื่อก าหนดเป็นเกณฑ์การให้เกียรตินิยม อันดับ 2 และรางวัลเรียนดี 
(ทุนภูมิพล)  ของโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  จ านวน  6 
สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  และสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์  และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   
    ประเด็นพิจารณา  ขอความเห็นชอบรายชื่อวิชาเอกเพื่อก าหนดเป็นเกณฑ์การให้
เกียรตินิยม อันดับ 2 และรางวัลเรียนดี (ทุนภูมิพล)  ของโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  จ านวน  6 สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  และสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 
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    มติที่ประชุม  เห็นชอบรายชื่อวิชาเอกเพื่อก าหนดเป็นเกณฑ์การให้เกียรตินิยม อันดับ 
2 และรางวัลเรียนดี (ทุนภูมิพล)  ของโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561)  จ านวน  6  สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  และสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 
 

 4.6 เรื่อง  ขอความเห็นชอบการขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตในหลักสูตรวิศวกรรม-
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม   
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการขอ

เทียบโอนรายวิชา และหน่วยกิตในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม  ด้วยนางสาวนิดารัตน์ เชตุใจ  เลขทะเบียน 6010036066  นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  มีความ
ประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 1/2560  เนื่องจากได้ศึกษามาแล้วในภาคการศึกษาที่  
2/2558  3/2558 และภาคการศึกษาที่ 1/2559  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2559  หมวดที่ 6 ข้อ 19  การเทียบและการโอนหน่วยกิต 
นักศึกษาอาจขอเทียบโอนหน่วยกิตได้  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจ าคณะฯ และข้อ 19.2.1 ระบุว่า “หากเป็นรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับบัณฑิตศึกษา ให้เทียบ
โอนได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนหน่วยกิต  รวมของหลักสูตรที่รับโอน โดยวิชาที่ได้รับการเทียบจะได้รับการบันทึกอักษร 
ACC” ส าหรับรายวิชาที่ขอเทียบโอนมีรายละเอียดต่อไปนี้  
 

รายวชิาทีข่อเทยีบโอน (หลักสูตร พ.ศ. 2556) 
จ านวน

หนว่ยกิต 
ระดบัคะแนน

ทีไ่ดร้บั 
เคยศึกษามาแลว้
ในภาคการศึกษา 

1. กพ.614 การวิเคราะห์การใช้พลังงานความร้อน 3 B 2/2558 
2. กพ.690 สัมมนา 3 A 3/2558 
3. กพ.630 เทคโนโลยีสะอาด 1  B+ 1/2559 

     

    จากการเวียนขอมติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 มีมติ
เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต ของ นางสาวนิดารัตน์ เชตุใจ และเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ บริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
วาระที่ 4.6       
  โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตในรายวิชาดังกล่าวข้างต้น ของ นางสาวนิดารัตน์ เชตุใจ 
นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
            ประเด็นพิจารณา  ขอความเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตในรายวิชาดังกล่าว
ข้างต้น ของ นางสาวนิดารัตน์ เชตุใจ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
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  มติที่ประชุม  เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตในรายวิชาดังกล่าวข้างต้น ของ 
นางสาวนิดารัตน์ เชตุใจ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัด
การพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  ในครั้งนี้ และที่ประชุมมีมติมอบอ านาจให้กรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณา และน าเสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาอนุมัติ  และรายงานคณะกรรมการประจ า
คณะฯ เพื่อทราบ เช่นเดียวกับการเทียบโอนรายวิชาในระดับปริญญาตรี   
   

  4.7 เรื่อง  ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4.7.1 เรื่อง  การสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  

รอบที่ 2   
    รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เรื่อง  การสมัคร
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัคร
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 เฉพาะระดับปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 
25560 ถีงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 บัดนี้ หมดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว ดังนั้น ฝ่ายบัณฑิตศึกษา จึงขอสรุป
รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นขอรับทุนการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณา โดยมีคุณสมบัติผู้ขอรับทุนตามประกาศฯ ดังนี้ 
   คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 

1. เป็นนักศึกษาที่ประสงค์เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 เท่านั้น 

2. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยหรือไม่มีสัญชาติไทยตามกฏหมายว่าด้วยสัญชาติ 
3. นักศึกษาต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป 
4. นักศึกษาจะต้องไม่รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยอื่นใด ที่มีการให้ทุนส าหรับ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
5. กรณีที่นักศึกษาเป็นผู้ที่มีงานท าแล้วต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้น

สังกัดอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ 
  คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  1.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอก ในหลักสูตร ที่จะรับนักศึกษา

ยื่นขอรับทุนจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติอย่างน้อย จ านวน 1 ผลงาน ในรอบ 3 ปี ก่อนถึงวัน
ปิดรับสมัคร 

  2.  เป็นอาจารย์ประจ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   3.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จะต้องไม่มีการติดค้างทุนอื่นใด ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
   4.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 ท่าน สามารถรับนักศึกษารับทุนระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกได้อย่างละ 1 คน หากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีนักศึกษาที่ได้รับทุนไปแล้วจะต้อง
ส าเร็จการศึกษาก่อน จึงจะสามารถรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาใหม่เพื่อยื่นขอรับทุนได้ 
 
 
 
 
 
 



การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวศิวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560      (ฉบับรับรอง)   
 

41 

ชื่อนักศึกษา สถาบันที่จบ
การศึกษา 

คะแนน
เฉลี่ย 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขา 
ที่สมัคร 

หมาย
เหตุ 

นางสาววรนุช ไตรทิพย์ ม.สารคาม 3.27 อ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงศ์ เครื่องกล  
Ms.Hajira Masood UET 

Peshawar 
3.18 รศ.ดร.วันชัย ไพจิตโรจนา ไฟฟ้าฯ  

นายรณชัย มากมูลผล ม.ธรรมศาสตร์ 2.90 อ.ดร.จิรประภา กิมสุนทร เครื่องกล  
นายอะบุล กาเชม ตาห์มิด ซาห์เรียร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2.67 ผศ.ดร.สัปปินนัทน์ เอกอ าพน เครื่องกล  

    

    จากการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 
2560 มีมติ เห็นชอบการให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 จ านวน 4 รายข้างต้น 
เนื่องจากนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติครบตามที่ประกาศรับสมัคร และเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาต่อไป  รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารวาระที่ 4.7.1       
   โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม 2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 จ านวน 4 
รายข้างต้น  และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป         
   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
             ประเด็นพิจารณา  ขอความเห็นชอบการให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560  รอบที่ 2  จ านวน 4  รายข้างต้น 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบการให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560  รอบที่ 2  จ านวน 4  รายข้างต้น        
  

  4.7.2   เรื่อง  ขออนุมัติปิดทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เรื่อง  ขออนุมัติปิด
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  ด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 2 ราย มีความประสงค์
จะขออนุมัติปิดทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 และ 2558  ดังนี้ 
  

ชื่อนักศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อบทความวิจัย/รายละเอียดการตีพิมพ์ เงื่อนไขการปิดทุน 
1. นายจิระศักดิ์ ชาบาง 
เลขทะเบียน 5810035080 
ผศ.ดร.สวัสดิ์ ภาระราช 
ระดับปริญญาโท  
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

“การประยุกต์ใช้วิธีอาณาจักรมดกับการจัดล าดับ
การผลิตแบบไหลลื่นที่มีเวลาการผลิตไม่แนน่อน” 
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมสารเกษม
บัณฑิต ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

1. ส่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารทางวชิาการอย่าง
น้อยระดับชาติ ในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 หรือ 2 ไม่ต่ ากว่า 1 เรื่อง 
2. ผลการศึกษา 

2. นายวัชระ อมศิร ิ
เลขทะเบียน 5810030014 
รศ.ดร.วันชัย ไพจิตโรจนา 
ระดับปริญญาโท  
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา้ฯ 

1. Development of In-Motion Wireless 
Power Transfer Test Bed Platform for 
Wireless Electric Vehicle Charger.บทความได้
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Thammasat 
International Journal of Science and 
Technology. Vol.22 No 2 (2017) : April-

1. ส่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารทางวชิาการอย่าง
น้อยระดับชาติ ในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 หรือ 2 ไม่ต่ ากว่า 1 เรื่อง 
2. ผลการศึกษา 
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June 2017 p.35-45 ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 ในระดับนานาชาต ิ
2. Automatic Efficiency Maintaining System 
for Wireless Power Transfer Using 
Automatic Resonance Frequency Tuning. 
บทความได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
Thammasat Science and Technology 
Journal ปีที่ 25 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตลุาคม 2560 
หน้า 870-789 จ านวน 2 ฉบับ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 ในระดบัชาต ิ

    

   จากการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มีมติ 
เห็นชอบการขออนุมัติปิดทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 และประจ าปีการศึกษา 2558 ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง 2 รายข้างต้น และเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 4.7.2      
  โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปิดทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาทั้ง 2 รายข้างต้น  เสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป   
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
            ประเด็นพิจารณา  ขออนุมัติปิดทุนการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาของนักศึกษาทั้ง 2 รายข้างตน้               

มติที่ประชุม  อนุมตัิการขอปิดทนุการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาทัง้ 2 รายข้างตน้               
     
 4.8 เรื่อง  ทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑติศึกษา   

4.8.1   เรือ่ง  การเสนอขอรับสมัครทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1)   

   รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เรื่อง  การเสนอขอรับ
สมัครทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่  1)  ตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ครั้ง
ที่ 1)  และหมดเขตรับสมัคร เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560  ดังนั้น ฝ่ายบัณฑิตศึกษา จึงขอสรุปรายชื่อนักศึกษาที่ขอรับ
ทุนดังกล่าว  จ านวน  4  ราย  โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2559  ดังนี้ 

1. เป็นนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของคณะฯ และศึกษาอยู่ในหลกัสูตรที่
ก าหนดให้ท าวิทยานิพนธ์ 

2. ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว 
3. ไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล ชื่อโครงการวิจัย หลักสูตรท า
วิทยานิพนธ์ 

สอบเค้า
โครง

วิทยานิพนธ์ 

งบประมาณ
ที่ขอ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ

วิจัย 
1 น.ส.ปทิตตา นาควงษ ์

(ผศ.ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ) 
ระดับปรญิญาเอก 

การศึกษาความเหมาะสมของ
กระบวนการการอาร์คด้วย
เครื่องตัดลวดไฟฟ้าภายใต้
การท างานร่วมกันของอัลตรา
โซนิคที่มีต่อสมบัติทางกลไก
ของโคบอลต์โครเมียมและ 
ทังสเตน (CoCr) 

  
26 ก.ค.60 

 

80,000 2 ปี 

2 นายยุทธเดช อ่อนบัตร 
(ผศ.ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ) 
ระดับปรญิญาโท 

การศึกษาอิทธิพลปัจจัยใน
การเจาะแบบแรงเสียดทาน
กับวัสดุไทเทเนียมเกรด 
Ti6A14V 

  
7 ก.ย.60 

 

40,000 1 ปี 

3 นางสาวนงลักษณ์ เพชรรุณ 
(ผศ.ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ) 
ระดับปรญิญาโท 

การปรับปรุงพืน้ผิวไทเทเนียม
เกรด 5 ด้วยกระบวนการกัด
อาร์คด้วยไฟฟ้าในสารละลาย
เอทานเอนสามีม 

  
22 ส.ค.60 

40,000 1 ปี 

4 นายกิตติธชั ยินเยื้อน 
(ผศ.ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา) 
ระดับปรญิญาโท 

การศึกษาเชิงตัวเลขของการ
ไหลแบบแกว่งไกวของเคร่ืองท า
ความเย็นเทอร์โมอะคูสติกแบบ
คลื่นนิ่ง 

  
26 ก.ค.60 

40,000 1 ปี 

    

   จากการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มีมติ 
เห็นชอบการให้ทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1) ของ
นักศึกษา จ านวน 4 รายข้างต้น โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และเสนอขอความเห็นต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 4.8.1      
   โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการให้ทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 
(ครั้งที่ 1) ของนักศึกษาทั้ง 4 ราย ดังกล่าวข้างต้น  และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป         
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
            ประเด็นพิจารณา  ขอความเห็นชอบการให้ทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1) ของนักศึกษาทั้ง 4 รายดังกล่าวข้างต้น   
  มติที่ประชุม  เห็นชอบการให้ทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1) ของนักศึกษาทั้ง 4 รายดังกล่าวข้างต้น   

     

 



การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวศิวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560      (ฉบับรับรอง)   
 

44 

   4.8.2 เรื่อง  ขออนุมัติขยายระยะเวลาทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 
    ระดับบัณฑิตศึกษา 
              รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เรื่อง  ขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  ด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  จ านวน 1 ราย ได้รับ
ทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระะดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2558 มีความประสงค์จะขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาทุน ดังนี้ 

 

ชื่อนักศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา ขอขยายระยะเวลาทุน เหตุผล 
นางสาวศิริพร พรหมมา 
เลขทะเบียน 5810036094 
ผศ.ดร.ทิพบุษฎ์ เอกแสงศรี 
ระดับปริญญาโท  
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560  
ขอขยายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง
เดือนเมษายน 2561 

เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลต้องมีการใช้
เครื่องมือร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยี
แห่งชาติ ซึ่งต้องมีการจองเคร่ืองมือ
ร่วมกับผู้อื่นและต้องใช้ระยะเวลาในการ
เก็บข้อมูลการวิจัยเพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ทีไ่ด้เสนอไว้ ท าให้
ระยะเวลาในการด าเนนิการลา่ชา้กว่าที่
วางแผนไว ้

   

    จากการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 
2560 มีมติ เห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ของนางสาวศิริพร พรหมมา และเสนอขอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 4.8.2         
     โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม 2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาทนุโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ 2558  ของนางสาวศิริพร พรหมมา  จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ขอขยายตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561 และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป         
   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
             ประเด็นพิจารณา  ขออนุมัติขยายระยะเวลาทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2558 ของนางสาวศิริพร พรหมมา 
  มติที่ประชุม  อนุมัติการขยายระยะเวลาทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2558 ของนางสาวศิริพร พรหมมา 

   

  4.8.3 เรื่อง  ขออนุมัติปิดทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา   
           รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เรื่อง  ขออนุมัติปิดทุน
โครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  ด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 ราย  ได้รับทุน
โครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระะดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 1)  มีความประสงค์จะขออนุมัติปิด
ทุน เนื่องจากส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559  เรียบร้อยแล้ว และเพื่อเบิกเงินทุนงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)  ดังนี้ 
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ชื่อนักศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ เงื่อนไขการปิดทุน 
นายวชัระ อมศิริ 
เลขทะเบียน 5810030014 
รศ.ดร.วันชัย ไพจิตโรจนา 
ระดับปริญญาโท  
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา้ฯ 

ระบบสง่ผา่นพลังงานไฟฟ้าไร้สายส าหรับยาน
ยนต์ไฟฟา้ขณะเคลื่อนที ่

- ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ 1 เล่ม 
- ส่งบทความตีพิมพ์ใรวารสาร และ
ระบุแหล่งให้ทุน  
- ระบุแหล่งให้ทุนในเล่มวิทยานพินธ์ 
“กิตติประกาศ” 

    

   จากการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มีมติ 
เห็นชอบการขออนุมัติปิดทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2558 และเพื่อเบิก
เงินทุนงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)  ของนายวัชระ อมศิริ และเสนอขอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 4.8.3      
  โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอปิดทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2558 
และเพื่อเบิกเงินทุนงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ให้กับนายวัชระ อมศิริ และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป           
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
            ประเด็นพิจารณา  ขออนุมัติปิดทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 และเพื่อเบิกเงินทุนงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ให้กับนายวัชระ อมศิริ     
 มติที่ประชุม  อนุมัติการปิดทนุโครงการวิจัยเพื่อท าวทิยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2558 และเพื่อเบิกเงินทุนงวดที่ 3 (งวดสุดทา้ย) ให้กับนายวัชระ อมศิริ       
  

 4.8.4 เรื่อง  ขออนุมัติยกเลิกและคืนเงินทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์  ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

            รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เรื่อง  ขออนุมัติยกเลิก
และคืนเงินทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา  ด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 ราย ได้รับ
ทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระะดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 1) มีความประสงค์จะขออนุมัติ
ยกเลิกและคืนเงินทุนดังกล่าว ดังนี้ 
 

ชื่อนักศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อโครงการวิจัย เหตุผล จ านวนเงินที่คืน 
นางสาวนงลักษณ์ เพชรรุณ 
เลขทะเบียน 5810036094 
รศ.ดร.เสมอจิตร หอมรสสุคนธ์ 
ระดับปริญญาโท  
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท
ขวดนมโดยใช้วิธีต้นทุนฐาน
กิจกรรม 

เนื่ องจากขอเปลี่ ยนแปลง
อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อ
โครงการวิจัยใหม่ 

9,400 บาท โอน
เงินคืนเข้าบัญชี
คณะฯ เมื่อวันที่ 
30 พ.ย. 60 
เรียบร้อยแล้ว 

   

   จากการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มีมติ 
เห็นชอบการขออนุมัติยกเลิกและคืนเงินทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2558 
(ครั้งที่ 1) ของนางสาวนงลักษณ์ เพชรรุณ และเสนอขอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 4.8.4     
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   โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอยกเลิกและคืนเงินทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 1) ของนางสาวนงลักษณ์ เพชรรุณ  และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป         
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
            ประเด็นพิจารณา  ขออนุมัติยกเลิกและคืนเงินทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 1) ของนางสาวนงลักษณ์ เพชรรุณ 

มติที่ประชุม  อนุมัติการยกเลิกและคืนเงินทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิต-
ศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 1) ของนางสาวนงลักษณ์ เพชรรุณ  และได้โอนเงินทุนคืนให้คณะฯ แล้ว   

 

 4.9 เรื่อง  ขอความเห็นชอบการให้ทุนสนับสนุนวิจัยในต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
วิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560   
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการให้

ทุนสนับสนุนวิจัยในต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนวิจัยในต่างประเทศเพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 นั้นได้มีนักศึกษาสมัคร
ขอรับทุนดังกล่าว อีก 1 ราย  ดังนี้ 

 

ชื่อนักศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยใน MOU ระยะเวลา งบประมาณทีข่อ 
นายทัตเทพ เตโชพิทยากูล 
ผศ.ดร.มาลี สันติคุณาภรณ์ 

National Taipei University of 
Technology 

8 มกราคม -12 มีนาคม 2561 
      ( 2 เดือน 4 วัน ) 

197,600 บาท 
 

 

แผนการด าเนินงาน 

การด าเนินงาน 
เดือน/ป ี

มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561 
1. การศึกษาแนวทางการปฏิบัติการและการวิเคราะห์
ผล (การจัดเตรียมอุปกรณ์,ศึกษาทฤษฎีและเทคนิค
การปฏิบัติการ) 

   

2. ปฏิบัติการและการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติการ 
(ผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ได้และตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ใน
การปฏิบัติการ 

   

3. สรุปผลและเสนอแนะ    
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เงื่อนไขการขอทุน และคุณสมบัตินักศึกษา 
เงื่อนไขตามระเบียบ คณะฯ คุณสมบัตินักศึกษา เป็นไปตามเงื่อนไข ไม่ตรงเงื่อนไข 

- ต้องเป็นนักศึกษาปริญญาเอก คณะฯ  
อายุไม่เกิน 40 ปี นับจากวันที่ปิดรับสมัคร 

- เป็นนักศึกษาปริญญาเอก อายุ
ไม่เกิน 40 ปี  

 

- ต้องสอบผ่านวัดคุณสมบัติตามที่คณะ
ก าหนด 

- สอบผ่านวัดคุณสมบัติ  
เมื่อ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 

  

 - สอบภาษาอังกฤษผ่าน    
เมื่อภาคการศึกษาที่ 1/2560 

  

 

งบประมาณที่ขอสนับสนุน 
งบประมาณตามระเบียบ คณะฯ ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาขอเบิก เบิกได ้ เบิกไม่ได ้

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด 
ตามที่จ่ายจริง 

- ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลับ ใน
เส้นทางที่สัน้และประหยัด (เส้นทาง
การบิน กรุงเทพ-ไต้หวนั) 15,000 
บาท 

  

- ค่าเดินทางภายในประเทศที่ไปท าวิจัย 
อัตราเหมาจ่ายไม่เกิน 10,000 บาท 

- ค่าเดินทางภายในประเทศที่ไปท า
วิจัย 10,000 บาท 

  

- ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม ตาม
จ่ายจริง 

- ค่าธรรมเนียมการใช้
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ
ปฏิบัติการ (Bench fee) 20,000 
บาท 

  

- ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก ให้เบกิจ่ายตาม
กระทรวงการคลังก าหนด แตไ่มเ่กิน 
150,000 บาท 

- ค่าที่พัก 30,000 บาท/เดือน (3 
เดือน) (เฉลี่ยเดือนละ 1,000 บาท/
วัน)  
– ค่าเบี้ยเลี้ยง 57,600 บาท (เฉลี่ย 
900 บาท/วัน) 
รวม 147,600 บาท  

 

ค่าที่พักที่ไม่
เต็มเดือนคิด
เป็น 1 เดือน 

- ค่าประกันการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ 
ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท 

- ค่าตรวจสุขภาพ 1,000 บาท  
– ค่าประกันการเจ็บป่วยและ
อุบัติเหตุ 4,000 บาท 
รวม 5,000 บาท 

  

- ค่าใช้จ่ายในการท า วีซ่า ตามที่จ่ายจริง -   
รวมงบประมาณทั้งหมด 197,600 บาท   

     

   จากการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มีมติ 
เห็นชอบการให้ทุนสนับสนุนวิจัยในต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของ นายทัตเทพ เตโชพิทยากูล  และเสนอขอความเห็นต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 4.9   
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  โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการให้ทุนสนับสนุนวิจัยในต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญา
เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560  ของ นายทัตเทพ  เตโชพิทยากูล และเสนอคณะกรรมการประจ า
คณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป         
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
            ประเด็นพิจารณา  ขอความเห็นชอบการให้ทุนสนับสนุนวิจัยในต่างประเทศเพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ  2560  ของ นายทัตเทพ      
เตโชพิทยากูล  
  มติที่ประชุม  เห็นชอบการให้ทุนสนับสนุนวิจัยในต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยแก่
นักศึกษาระดับปริญญาเอก  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ  2560  ของ นายทัตเทพ      เตโชพิทยากูล
  

 4.10 เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา 
4.10.1  เรื่อง  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561)   
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ด้วยภาควิชาวิศวกรรมเคมีประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 นั้น  ฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
คณะฯ จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

1. รศ.ดร.วันวิสาข์ สกลภาพ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2. รศ.ดร.แคทลียา ปัทมพรหม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

3. ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ฐิติวงศ์เศวต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

4. ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบ ารุงรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

5. ดร.รัตนวรรณ เกียรติโกมล สถาบนัวิจัยและเทคโนโลยี (ปตท.) 

6. ดร.ปฎิมา สินธุภิญโญ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากัด (SCG) 

    

   4.10.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2561)   

    รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2561)  ด้วยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีประสงค์จะเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) นั้น  ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะฯ จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ 
ดังนี้ 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

1. รศ.ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2. ศ.ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

3. ผศ.ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

4. รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

5. รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

6. ผศ.ดร.พิชัย จันทร์มณ ี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  

 4.10.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

   เครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)   
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)  
ด้วยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีความประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2558 และเปิดหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) นั้น  ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะฯ จึงขอเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ  ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

1. ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2. ศ.ดร.สมชาติ ฉันทศิริวรรณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

3. ศ.ดร.ชาวสวน กาญจโนมัย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

4. ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอ าไพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.จุฬาลงกรณ์ 

5. ศ.ดรงทรงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 

6. ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  

   จากการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 
2560 มีมติ เห็นชอบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิต จ านวน 4 หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น และ
เสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป   
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 4.10.3      
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  โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม 2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิต จ านวน 4 หลักสูตร  ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรเคมี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2561) 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรเครื่องกล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป         
   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   
  ประเด็นพิจารณา  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบณัฑิตศกึษา 
จ านวน 4 หลักสูตร คือ 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ศาสตรเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561) 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ศาสตรเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2561) 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  จ านวน  4  หลักสูตร  ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
เครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2561) 

 

 4.11 เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ                     
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปิด

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ด้วยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีความ
ประสงค์ขะขอปิดวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป เนื่องจากหลักสูตรไม่มีการเรียนการสอนติดต่อกัน 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.  2558 - พ.ศ. 2560 โดย
ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว จ านวน 2 คน และจะครบก าหนดระยะเวลาการศึกษา 5 ปี ในปี
การศึกษา 2560 
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   จากการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มีมติ 
เห็นชอบการปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป และเสนอขอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจ า
คณะฯ พิจารณาต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 4.11      
  โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558)  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป         
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ประเด็นพิจารณา  ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม-  
อุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป   

 

 4.12 เรื่อง  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)                     
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการ

ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561)  ด้วยภาควิชาวิศวกรรมเคมี ครบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 16 การพัฒนาหลักสูตร ระบุว่า “ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการ
ปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี” โดยมีรายละเอียด การปรับปรุง ดังนี้ 

1. ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ปรับปรุงปรัชญา และวัถตุประสงค์ของหลักสูตร โดยเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มี

ความสามารถด้านการบริหารจัดการทางวิศวกรรม 
3. ปรับลดจ านวนนักศึกษารับเข้า จากปีละ 60 คน เป็นปีละ 40 คน 
4. ปรับปรุงรายวิชาต่าง ๆ  
5. ปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานจาก 16 ข้อ เป็น 12 ข้อ 
6. ปรับเพิ่มเนื้อหาการท าวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559  
7. ปรับปรุงเนื้อหาหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้าง

หลักสูตร 
8. ปรับปรุงเนื้อหาการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (Curriculum Mapping) 

 

   จากการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มีมติ
เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และเสนอขอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจ า
คณะฯ พิจารณาต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 4.12 
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        โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป         
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  ประเด็นพิจารณา  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
  มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
 

 4.13 เรื่อง  การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการประเภทต่างๆ ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ (ที่บรรจุใหม่)  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เรื่อง  การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 

(Reader) เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการประเภทต่างๆ ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ (ที่บรรจุใหม่)  
ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555  ได้มีมติ
เห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งอาจารย์ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  โดยตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวในข้อ 15 กล่าวไว้เฉพาะ กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกที่หน่วยงานประสงค์จะเสนอขอบรรจุ/จ้าง  มีระดับผลการศึกษา
ต่ ากว่าเกณฑ์ นั้น  ซึ่งความเป็นจริงในปัจจุบันผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ (ที่บรรจุใหม่) นอกเหนือจากมีระดับผล
การศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์แล้ว ยังมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งไม่ชัดเจนว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในกรณี
ต่างๆ เช่น 

1. มีระดับผลการศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ 
2. มีเกรด F 
3. มีต าแหน่งทางวิชาการจากต่างประเทศหรือในประเทศ 
4. กรณีอื่นๆ ที่ไม่ชัดเจนว่าเป็นไปตามเกณฑ์  
 

โดยให้คณะ/หน่วยงานออกค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) จ านวน 3 ราย ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 2 ราย และผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 1 ราย ในสาขาที่
เกี่ยวข้องเพื่อท าหน้าที่พิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการประเภทต่างๆ ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ (ที่บรรจุ
ใหม่) ทั้งนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ตามความในข้อ 11/1 ก าหนดไว้ว่า ให้คณะจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่เปน็ผู้ประเมินผลงาน
ทางวิชาการของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มีระดับผลการศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้ 

(1) กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีต าแหน่งทางวิชาการในระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในอัตราไม่เกินคนละ 3,000 บาท ต่อผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย 

(2) กรณีผู้ ได้รับการคัดเลือกมีต าแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ หรือ
ศาสตราจารย์ ในอัตราไม่เกินคนละ 4,000 บาท ต่อผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย   

ซึ่งจากหลักเกณฑ์และการจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว คณะจะด าเนินการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) ได้ในกรณีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ ที่มีระดับผลการศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเท่านั้น 
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ในการนี้ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเห็นควรน าเสนอเรื่อง การจ่ายค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการประเภทต่างๆ ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ (ที่
บรรจุใหม่) เข้าวาระพิจารณาในที่ประชุม กบว. และที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ให้ความเห็นชอบตามล าดับ
ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 4.13 

โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ คร้ังที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในก าหนดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) ในการพิจารณาในเรื่อง
ต่างๆ ในข้อ 1.1 - 1.4  เพื่อน าไปจัดท าเป็นระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินของคณะฯ ฉบับเพิ่มเติม และเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป   
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ประเด็นพิจารณา  1.พิจารณาก าหนดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 
(Reader) ในหลักเกณฑ์ของคณะฯ เพิ่มเติม ดังนี้ 

 1.1 มีระดับผลการศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ 
 1.2 มีเกรด F 
 1.3 มีต าแหน่งทางวิชาการจากต่างประเทศหรือในประเทศ 
 1.4 กรณีอื่นๆ ที่ไม่ชัดเจนว่าเป็นไปตามเกณฑ์ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ก าหนดเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 

(Reader) ในหลักเกณฑ์ของคณะฯ เพิ่มเติม ดังนี้ 
 1.1 มีระดับผลการศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ 
 1.2 มีเกรด F 
 1.3 มีต าแหน่งทางวิชาการจากต่างประเทศหรือในประเทศ 

1.4 กรณีอ่ืนๆ ที่ไม่ชัดเจนว่าเป็นไปตามเกณฑ์ และมหาวิทยาลัยสั่งการ
ให้คณะด าเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานประเภทต่างๆ 
 

 4.14 เรื่อง  ขอความเห็นชอบการขอโอนย้ายสังกัดของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ     
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการขอโอนย้าย

สังกัดของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีการประชุมประชาคม เมื่อวันที่ 17 
ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น. ณ ห้อง วจ.519 อาคารปฏิบัติการและวิจัย เพื่อแนะน าผู้บริหาร ชี้แจงแนวทางการบริหาร 
และร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ซึ่งท่านคณบดีได้ให้นโยบายว่าบุคลากรของคณะฯ ท่านใดที่มี
ความประสงค์จะขอโอนย้ายสังกัดระหว่างหน่วยงานภายในคณะฯ เพื่อให้ได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ถนัดและตรงตาม
ความสามารถ โดยให้บุคลากรสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังฝ่ายบริหารผ่านทาง e-mail ได้ นั้น 
  บัดนี้  มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 3 ราย  ดังนี้  

1. นายโยธิน อุทยานิล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  ปัจจุบัน
ปฏิบัติงานในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  จากการตรวจสอบข้อมูล เดิม ได้บรรจุเข้ารับราชการใน
ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2548  สังกัดงานคลังและพัสดุ (ปัจจุบันคือหน่วยพัสดุอยู่ใน
โครงสร้างของงานบริหารการเงินและแผนงาน) ปฏิบัติงานด้านพัสดุของคณะฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2548 – 31 
กรกฎาคม 2558 และต่อมา มีค าสั่งให้ย้ายสังกัดไปปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2558 – ปัจจุบัน  มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านพัสดตุ่างๆ ของภาควิชาฯ และช่วยดูแลห้องปฏิบัติการ ซึ่งนายโยธนิ 
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ให้เหตุผลในการขอโอนย้ายสังกัดว่า การปฏิบัติงานดังกล่าวไม่ตรงกับต าแหน่งนักวิชาการพัสดุที่ตนเองครองอยู่ อาจจะมี
ผลกระทบในเร่ืองของการขอเปลี่ยนระดับต าแหน่งในภายหน้า 

2. นายปริญญา ศุภกุลธาดาศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ)   
ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการ ปัจจุบันปฏิบัติงานในสังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย จากการตรวจสอบ
ข้อมูล เดิม ได้บรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2538 สังกัดงานบริการ
การศึกษา และต่อมาหน่วยโสตทัศนูปกรณ์โอนย้ายไปสังกัดงานบริหารและธุรการ (ปัจจุบันคืองานบริหารทรัพยากรมนษุย)์ 
ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการเรียนการสอน ดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนและห้องประชุมต่างๆ 
ของคณะฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2538 – 1 กรกฎาคม 2555 และต่อมา มีค าสั่งให้ย้ายสังกัดไปปฏิบัติงานที่งานบริการ
วิชาการและวิจัย ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 – ปัจจุบัน มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการให้บริการยืม-คืนหนังสือและ
ทรัพยากรสารนิเทศ ในห้องสมุดของคณะฯ ซึ่งนายปริญญาฯ ให้เหตุผลในการขอโอนย้ายสังกัดว่า การปฏิบัติงานดังกล่าว
ไม่ตรงกับต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการ ที่ตนเองครองอยู่ ซึ่งมีผลกระทบในเรื่องของการขอเลื่ อนระดับ
ต าแหน่งให้สูงขึ้น 

3. นางสาวจริยานุช  อินทร์ช้าง  พนักงานเงินรายได้คณะฯ  ประเภทประจ า  ต าแหน่ง 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปัจจุบันปฏิบัติงานในสังกัดโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบันและโครงการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการ  TEP-TEPE) จากการ
ตรวจสอบข้อมูล เดิม ได้บรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2552 สังกัด
โครงการ TEP-TEPE ฝ่ายการนักศึกษา จนถึงปัจจุบัน มีความประสงค์จะขอย้ายสังกัดไปสังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย 
หน่วยห้องสมุด ซึ่งนางสาวจริยานุชฯ ให้เหตุผลในการขอโอนย้ายสังกัดว่า เนื่องจากมีความรู้ความสามารถในการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการท างานได้หลายโปรแกรม สามารถจัดท าฐานข้อมูลในการให้บริการยืม -คืนหนังสือและ
ทรัพยากรสารนิเทศ ในห้องสมุดของคณะฯ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถใช้ภาระงานในการท างานไปเขียนผลงานเพื่อขอเลื่อน
ระดับต าแหน่งให้สูงขึ้นในภายภาคหน้าต่อไปได้ 
  จากการพิจารณาในหลักการประกอบเหตุผลการขอโอนย้ายสังกัดของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการทั้ง 3 ราย  เพื่อประโยชน์ในการท าผลงานประกอบการขอเลื่อนระดับต าแหน่งได้ในอนาคต  และเพื่อประโยชน์กับ
คณะฯ ที่จัดคนลงให้ตรงกับต าแหน่งงานที่ครองอยู่ เห็นสมควรให้ด าเนินการดังนี้  

1. ให้นายโยธิน อุทยานิล  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  ย้ายสังกัด  จาก  ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนไปสังกัด หน่วยพัสดุ งานบริหารการเงินและแผนงาน  เนื่องจากในปัจจุบันนี้
หน่วยพัสดุมีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น และให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานในสายงานที่ตรงกับ
ต าแหน่งที่ครองอยู่ เพื่อประโยชน์ในการท าผลงานประกอบการขอเลื่อนระดับต าแหน่งได้ในอนาคต  และเพื่อประโยชน์กับ
คณะฯ โดยตรงที่ปรับเปลี่ยนให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการท างานด้านพัสดุมาปฏิบัติงาน
ในหน่วยพัสดุ เพื่อการท างานจะได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ให้นายปริญญา ศุภกุลธาดาศิริ  ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ช านาญการ  ย้าย
สังกัด จาก งานบริการวิชาการและวิจัย หน่วยห้องสมุด เปลี่ยนไปสังกัด งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน่วยบริหารอาคาร
และยานพาหนะ 

3. ให้นางสาวจริยานุช  อินทร์ช้าง  พนักงานเงินรายได้คณะฯ  ประเภทประจ า  ต าแหน่ง 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ย้ายสังกัด จาก โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบันและโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการ TEP-TEPE) ฝ่ายการนักศึกษา 
เปลี่ยนไปสังกัด งานบริการวิชาการและวิจัย หน่วยห้องสมุด 
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ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 และขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ใน
ล าดับต่อไป 
 โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการโอนย้ายสังกัดบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  จ านวน 3 ราย  และเสนคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป       
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 ประเด็นพิจารณา  ขอความเห็นชอบในการโอนย้ายสังกัดบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
จ านวน 3 ราย  ดังนี้ 

1. นายโยธิน อุทยานิล ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จาก  สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนไปสังกัด สังกัดหน่วยพัสดุ งานบริหารการเงินและแผนงาน 

2. ให้นายปริญญา ศุภกุลธาดาศิริ  ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการ  ย้าย
สังกัด จาก งานบริการวิชาการและวิจัย หน่วยห้องสมุด เปลี่ยนไปสังกัด งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน่วยบริหารอาคาร
และยานพาหนะ 

3. ให้นางสาวจริยานุช  อินทร์ช้าง  พนักงานเงินรายได้คณะฯ  ประเภทประจ า  ต าแหน่ง  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ย้ายสังกัด จาก โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบันและโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการ TEP-TEPE) ฝ่ายการนักศึกษา 
เปลี่ยนไปสังกัด งานบริการวิชาการและวิจัย หน่วยห้องสมุด 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 และขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ใน
ล าดับต่อไป 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบในการโอนย้ายสังกัดบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  จ านวน 3 ราย  
ดังนี้ 

1. นายโยธิน อุทยานิล ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จาก  สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนไปสังกัด สังกัดหน่วยพัสดุ งานบริหารการเงินและแผนงาน 

2. ให้นายปริญญา ศุภกุลธาดาศิริ  ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการ  ย้าย
สังกัด จาก งานบริการวิชาการและวิจัย หน่วยห้องสมุด เปลี่ยนไปสังกัด งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน่วยบริหารอาคาร
และยานพาหนะ 

3. ให้นางสาวจริยานุช  อินทร์ช้าง  พนักงานเงินรายได้คณะฯ  ประเภทประจ า   ต าแหน่ง  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ย้ายสังกัด จาก โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบันและโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการ TEP-TEPE) ฝ่ายการนักศึกษา 
เปลี่ยนไปสังกัด งานบริการวิชาการและวิจัย หน่วยห้องสมุด 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 และขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ใน
ล าดับต่อไป 
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   4.15 เรื่อง  การจัดอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์     
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เรื่อง  การจัดอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์       

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ขอเสนอจัดโครงการอบรม  คอมพิวเตอร์ ให้กับบุคคลทั่วไป  ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ
งานบริการสังคมเป็นปีที่ 5  โดยมีหลักสูตร ดังต่อไปนี้                   

  1. การบริหารจัดการงานบัญชีการเงินด้วย MS-Excel   
  2. การบริหารจัดการงานบุคคลด้วย MS-Excel   
  3. การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย WordPress    
  4. การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานแบบมืออาชีพด้วย Google Apps  
  5. การบริหารจัดการงานฐานข้อมูลด้วย MS-Access   
  6. การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร ์ 
  7. การสร้างเว็บแอพลิเคชั่นด้วย PHP & MySQL  
  8. การพัฒนาเว็บไซต์ PHP ด้วยเทคนิคและฟังก์ชั่นระดับสูง  
  9. การพัฒนาเว็บไซต์แบบมืออาชีพด้วย Laravel  PHP Framework  

  10. ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยส าหรับสารสนเทศ Information Security  
Management System (ISMS)  

  11. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 4.15  

 โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ คร้ังที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดโครงการอบรมความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคคลทั่วไป ส าหรับปีงบประมาณ 
2561  และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 ประเด็นพิจารณา  ขอให้พิจารณาอนุมัติการจัดโครงการอบรมความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่บุคคลทั่วไป ส าหรับปีงบประมาณ 2561  

 มติที่ประชุม  อนุมัติการจัดโครงการอบรมความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคคลทั่วไป 
ส าหรับปีงบประมาณ 2561 

 

 4.16 เรื่อง  การปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.  
4.16.1  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของ 
          บุคลากรสายวิชาการ  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เรื่อง  การปรับปรุงแก้ไขประกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรสาย
วิชาการ  ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2558 ข้อ 3.1 ก าหนดไว้ว่า คณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการระดับคณะ 
ประกอบด้วย คณบดี เป็นประธาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา เป็นกรรมการ และผู้แทนมาจาก
การเลือกตั้งของคณาจารย์ในแต่ละภาควิชาอีกภาควิชาละ 1 คน เป็นกรรมการ เลขานุการคณะ เป็นเลขานุการ หัวหน้า
งานบริหารธุรการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีวาระการท างาน 2 ปี นั้น 
  เนื่องจากการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการฯ จะต้องพิจารณาบุคลากรทุกคนใน
คณะฯ แต่คณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการระดับคณะ มีจ านวนไม่ครอบคลุมบุคลากรที่สังกัดโครงการพิเศษ
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ต่างๆ ของคณะฯ ท าให้การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการฯ ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ตามโครงการพิเศษต่างๆ ของ
คณะฯ ไม่สะท้อนการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนเท่าที่ควร และเพื่อให้ผู้บริหารจากโครงการพิเศษต่างๆ เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการระดับคณะ จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มธ. เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ.
2558  ข้อ 3.1 ดังนี้ 
  จากเดิม คณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประกอบด้วย 
คณบดี เป็นประธาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา เป็นกรรมการ และผู้แทนมาจากการเลือกตั้งของ
คณาจารย์ในแต่ละภาควิชาอีกภาควิชาละ 1 คน เป็นกรรมการ เลขานุการคณะ เป็นเลขานุการ หัวหน้างานบริหารธุรการ 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีวาระการท างาน 2 ปี 
  แก้ไขเป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการระดับคณะ อย่างน้อย
ประกอบด้วย คณบดี เป็นประธาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา เป็นกรรมการ และผู้แทนมาจาก
การเลือกตั้งของคณาจารย์ในแต่ละภาควิชาอีกภาควิชาละ 1 คน เป็นกรรมการ เลขานุการคณะ เป็นเลขานุการ หัวหน้ า
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีวาระการท างาน 2 ปี 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ประเด็นพิจารณา : ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ ไขประกาศคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรสายวชิาการ พ.ศ.
2558  ข้อ 3.1 โดยแก้ไขเป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการระดับคณะ อย่างน้อยประกอบด้วย คณบดี 
เป็นประธาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา เป็นกรรมการ และผู้แทนมาจากการเลือกตั้งของ
คณาจารย์ในแต่ละภาควิชาอีกภาควิชาละ 1 คน เป็นกรรมการ เลขานุการคณะ เป็นเลขานุการ หัวหน้างานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีวาระการท างาน 2 ปี  
  มติที่ประชุม  ไม่ควรระบุว่า  “อย่างน้อยประกอบด้วย”  เห็นควรให้ระบุต าแหน่ง
ลงไปเลย  และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในครั้งต่อไป 
  
 4.16.2  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธภิาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อใช้ในการเลื่อนขั้น
ค่าจ้างประจ าปี 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เรื่อง  การปรับปรุงแก้ไขประกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อใช้ในการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจ าปี   ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการ เพื่อใช้ในการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจ าปี ข้อ 13 ก าหนดไว้ว่า ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการประจ าปีของหน่วยงานขึ้น ประกอบด้วย คณบดี เป็นประธาน รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา เป็นกรรมการ เลขานุการคณะ เป็นกรรมการและเลขานุการ นั้น 
  เนื่องจากการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการฯ จะต้องพิจารณาบุคลากรทุกคนใน
คณะฯ แต่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีจ านวนไม่ครอบคลุมบุคลากรที่
สังกัดโครงการพิเศษต่างๆ ของคณะฯ ท าให้การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ตามโครงการพิเศษ
ต่างๆ ของคณะฯ ไม่สะท้อนการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนเท่าที่ควร และเพื่อให้ผู้บริหารจากโครงการพิเศษต่างๆ เข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไข
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ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อใช้ในการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจ าปี ข้อ 13 ดังนี้ 
  จากเดิม ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการประจ าปขีองหน่วยงานขึ้น ประกอบด้วย คณบดี เป็นประธาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าภาควิชาทกุ
ภาควิชา เป็นกรรมการ เลขานุการคณะ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  แก้ไขเป็น ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการประจ าปีของหน่วยงานขึ้น อย่างน้อยประกอบด้วย คณบดี เป็นประธาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา เป็นกรรมการ เลขานุการคณะ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ประ เด็นพิจารณา  : ขอความ เ ห็นชอบการปรับปรุ งแก้ ไขประกาศคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อใช้ในการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจ าปี ข้อ 13  โดยแก้ไขเป็น คณะกรรมการพิจารณาผล
การปฏิบัติราชการระดับคณะ อย่างน้อยประกอบด้วย คณบดี เป็นประธาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าภาควิชาทุก
ภาควิชา เป็นกรรมการ เลขานุการคณะฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
  มติที่ประชุม  ไม่ควรระบุว่า  “อย่างน้อยประกอบด้วย”  เห็นควรให้ระบุต าแหน่ง
ลงไปเลย  และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในครั้งต่อไป 
 

 4.17 เรื่อง  การบริหารจัดการกองทนุวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์   
รองคณบดีฝ่ายวิจัย  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เรื่อง  การบริหารจัดการกองทุนวิจัยคณะ

วิศวกรรมศาสตร ์ ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีนโยบายให้คณะจัดตั้งกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยคณะฯ 
ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555  และการจัดตั้งกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งใช้งบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้คณะฯ ในปีที่ผ่านมาในอัตราไม่น้อยกว่า 2%  และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะสนับสนุนเพิ่มเติมโดยจัดสรร
ตามผลการปฏิบัติงานด้านการวิจัยของแต่ละคณะตามผลที่ได้จริงโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยก าหนด  จากการ
จัดตั้งกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  ที่ผ่านมาหน่วยวิจัยได้จัดสรรทุนตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558  และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ได้สนับสนุนทุน
วิจัย  ดังนี้ 

 ทุนอาจารย ์
1. ทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  (โครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการวิจัยกลุ่ม) 
2. ทุนวิจัยในต่างประเทศ 
3. ทุนเสนอผลงานวิจัย 
4. ทุนอบรมสัมมนา 
5. ทุนสมัครสมาคม 
6. ทุนการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์  ในต่างประเทศ 
7. ทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ 
ทุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
8. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 
9. ทุนสนับสนุนวิจัยในต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย 
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10.  ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

เพื่อให้การบริหารกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นไปตามระเบียบฯ  จากมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
งานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2560 วาระที่ 5.1 และ  5.2 คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ว  มีมติดังนี้ 

1. จัดสรรงบประมาณในส่วนทุนบัณฑิตศึกษา  จ านวน  1  ล้านบาท  ส าหรับทุนนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา  จ านวน  3  ประเภท  ดังนี้ 

1. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 
2. ทุนสนับสนุนวิจัยในต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย   
3. ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

โดยให้ฝ่ายบริการการศึกษา  เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการเบิกจ่ายทุน 
2. ระงับการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยแบบบูรณาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 4.17 
 โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการบริหารจัดการกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  ดังนี้ 

1. จัดสรรงบประมาณในส่วนทุนบัณฑิตศึกษา  จ านวน  1  ล้านบาท 
2. ระงับการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยแบบบูรณาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป       
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ประเด็นพิจารณา  ขอความเห็นชอบการบริหารจัดการกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  
ดังนี้ 

1. จัดสรรงบประมาณในส่วนทุนบัณฑิตศึกษา  จ านวน  1  ล้านบาท 
2. ระงั บการสนับสนุนทุน โครงการวิ จั ยแบบบูรณาการคณะ

วิศวกรรมศาสตร ์
 มติที่ประชุม  เห็นชอบการบริหารจัดการกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  ดังนี้ 

1. จัดสรรงบประมาณในส่วนทุนบัณฑิตศึกษา  จ านวน  1  ล้านบาท 
2. ระงับการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยแบบบูรณาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  

 4.18 เรื่อง  การร่วมทุนสนับสนุนเพื่อสมทบทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภายใต้ทุน
สนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)     
รองคณบดีฝ่ายวิจัย  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เร่ือง  การร่วมทุนสนับสนุนเพื่อสมทบทุนวิจัย

กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภายใต้ทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)   ตามที่งานวางแผนและ
บริหารงานวิจัย  แจ้งการร่วมทุนสนับสนุนโครงการวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินได้รับทุนวิจัยจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ 2560 ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 2 
โครงการ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ขอให้คณะฯ ร่วมพิจารณาสนับสนุนงบประมาณครึ่งหนึ่งของงบประมาณที่ 
สกว.  ขอสมทบโดยมหาวิทยาลัยจะสมทบให้อีกครึ่งหนึ่ง  ดังนี้ 
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ
รวม 

งบประมาณ
ที่ สกว.

สนับสนนุ 

งบประมาณที่ขอสมทบ 
มธ.

สนับสนนุ 
คณะฯ

สนับสนนุ 
รวม

งบประมาณ 
1 เครื่องตรวจจับความเสี่ยงโชค

หลอดเลือดสมองแบบพกพา 
1,500,000 750,000 375,000 375,000 750,000 

2 ขั้นตอนวิธีการคัดเลือกยื่น
แบบลูกผสมจากข้อมูล
ปฏิสัมพันธส์ าหรับการจัด
ประเภทมะเร็งโดยข้อมูลไม
โครแอเรยซ์ 

1,200,000 600,000 300,000 300,000 600,000 

 รวมงบประมาณสนับสนุน 2,700,000 1,350,000 675,000 675,000 1,350,000 
 

เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้อนุมัติให้ใช้งบประมาณดังกล่าวในการสนับสนุน  โดยให้ใช้จากงบประมาณที่จัดสรร
สนับสนุนให้แก่คณาจารย์  จ านวน  80,000  บาท/ปีงบประมาณ  แต่เนื่องจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์  พ.ศ. 2558  และระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 
2559 ไม่สอดคล้องกับการให้สนับสนุนเพื่อสมทบทุนร่วมฯ  จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาการสนับสนุนทุนฯ  เพื่อเป็น
แนวทางการสนับสนุนงบประมาณร่วมทุนเพื่อสมทบทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 4.18     
  โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบสนับสนุน โดยให้ใช้งบประมาณจากเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ตามโควต้าของ
อาจารย์ภายในวงเงินทั้งสิ้นคนละไม่เกิน  80,000  บาท/ปีงบประมาณ  โดยสามารถใช้เงินงบประมาณในปีถัดๆไป สะสม
ให้เพียงพอต่องบประมาณที่ต้องสนับสนุนตามวงเงินการท าวิจัยนั้นๆ อย่างเช่นที่เคยปฏิบัติกันมาก่อนหน้านี้  โดยมอบให้
รองคณบดีฝ่ายวิจัยสอบถามไปยังฝ่ายวิจัย มธ. ในการน าเงินจากกองทุนวิจัยคณะฯมาสมทบทุนดังกล่าวด้วย  และเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป         
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ประเด็นพิจารณา  แนวทางการสนับสนุนงบประมาณร่วมทุนเพื่อสมทบทุนวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ภายใต้ทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย     

มติที่ประชุม  คณะฯ สนับสนุนการท าวิจัยของคณาจารย์แต่ก็ต้องค านึงถึงการบริหารจัดการ
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพด้วย  จึงเห็นควรให้จัดท าประกาศฯ รองรับการจ่ายเงินสนับสนุนที่นอกเหนือจากประกาศฯ 
ที่คณะฯ มีอยู ่

 

 4.19 เรื่อง  ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564  ฉบับที่ 12 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
2561) 
รองคณบดีฝ่ายวางแผน  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เรื่อง  ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน 5 ปี พ.ศ. 

2560 - 2564  ฉบับที่ 12 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงาน     
5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  ฉบับที่ 12 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ไปแล้ว นั้น 
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  ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานฯ ใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับการด าเนินงานของคณะฯ ซึ่งพิจารณาจากแนวนโยบายการบริหาร  และผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา
เพื่อให้แผนปฏิบัติงานฯ มีประสิทธิภาพมากข้ึน  โดยด าเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานฯ  ดังต่อไปนี้   

1. ทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 

2. ทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของหน่วยงาน และ
กิจกรรม/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

3. ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
– 2564 

 

  ดังนั้น จึงมีความประสงค์ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564  ฉบับที่ 
12  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)  เพื่อเสนอขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 4.19      
  โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับที่ 12 (ฉบับปรับปรุง 2561)  และเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป         
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ประเด็นพิจารณา  ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับที่ 12   
(ฉบับปรับปรุง 2561) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบแผนปฏิบัติงาน 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับที่ 12   (ฉบับปรับปรุง 
2561)     
     

 4.20 เรื่อง  ขอความเห็นชอบการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ
2561 - 2562 
รองคณบดีฝ่ายวางแผน  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เร่ือง  ขอความเห็นชอบการจัดท าข้อตกลง

การปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562  ตามบันทึกข้อความ ฝ่ายวางแผน กองแผนงาน มธ. ที่ 
0516.03/ว 36 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เร่ือง การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน มธ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 โดยให้ส่งฝ่าย ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
                    ในการนี้ งานบริหารการเงินและแผนงาน ได้ด าเนินการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. รายการตัวชี้วัด ค่าน้ าหนักและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตาม
แผนยุทธศาสตร์ มธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 – 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

2. โครงการเชิงพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 จ านวน 1 โครงการ 
(รายละเอียดตามแบบฟอร์ม PPR 01) 

3. รายชื่อผู้รับผิดชอบ พร้อมเบอร์โทรศัพท์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้รวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานของนหน่วยงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 
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ทั้งนี้  ค่าน้ าหนักและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ได้รับอนุมัติแล้วเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 และมีการปรับให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาตาม
คู่มือการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ มธ. ฉบับที่ 12  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ คร้ังที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2560  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 1. ขอให้รองคณบดีฝ่ายวางแผน ตรวจสอบกับฝ่ายวางแผนมหาวิทยาลัย ว่าคณะฯ จะขอปรับ
ลดค่าเป้าหมายได้หรือไม่ แล้วน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาในครั้งต่อไป   2. เห็นชอบโครงการ
เชิงพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ประเด็นพิจารณา    1.  ขอความเห็นชอบค่าน้ าหนักและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2562  

2. ขอความเห็นชอบโครงการเชิงพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2561 – 2562 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบในทั้ง 2 ประเด็น  ดังนี้ 
  1. เห็นชอบค่าน้ าหนักและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2561 – 2562  

2. เห็นชอบโครงการเชิงพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 
             

 4.21 เรื่อง  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ 
  ทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อร่วมสมทบทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้

การรับทุน จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ. 2560  
รองคณบดีฝ่ายวิจัย   ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง  ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
โดยมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อการผลิตผลงานวิจัย  และการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ผลักดันให้มี
การรวมกลุ่มการวิจัย  การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่  และการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพ  ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ  และจากการร่วมทุนสนับสนุนโครงการวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินได้รับทุนวิจัยจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย  ซึ่งหากคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จะ
ขอให้คณะฯ ร่วมพิจารณาสนับสนุนงบประมาณครึ่งหนึ่งของงบประมาณที่ สกว.  ขอสมทบโดยมหาวิทยาลัยจะสมทบให้
อีกครึ่งหนึ่ง  เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้แก่คณาจารย์  จ านวน  80,000  บาท/
ปีงบประมาณ  เพื่อให้เป็นแนวทางการบริหารงาน  และการบริหารงบประมาณเงินกองทุน  หน่วยวิจัยจึงได้ยกร่าง
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อ
ร่วมสมทบทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ภายใต้การรับทุน  จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  พ.ศ.
2560   
         จากมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 9/2560 วาระ
ที่ 5.1  เมื่อวันที่  20 ธันวาคม  2560  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อร่วมสมทบทุนวิจัย มหาวิทยาลัย-
ธรรมศาสตร์  ภายใต้การรับทุน  จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ. 2560  จึงขอความเห็นชอบร่าง
ประกาศการสนับสนุนทุนดังกล่าว   
   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
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 ประเด็นพิจารณา  ขอความเห็นชอบเพื่อท าประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อร่วมสมทบทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ภายใต้การรับทุน  จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  พ.ศ. 2560 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรื่อง  
หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อร่วมสมทบทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ภายใต้การรับทุน  จาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ. 2560   
     

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง  อ่ืนๆ           

 5.1  เรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ คร้ังต่อไป     
  ประธาน  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ขอเสนอก าหนดการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งต่อไป  อยู่ระหว่างการจัดท าปฏิทินก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561  โดยการประชุมในเดือนมกราคม 2561 จะแจ้งให้คณะกรรมการทราบในภายหลัง  
  ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ  โดยประธานขอก าหนดวันประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 29  
มกราคม 2561  เวลา  13.30 น. – 16.30 น.  ณ  ห้องประชุม วศ. 702 ชั้น 7 อาคารอ านวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

 
เลิกประชุมเวลา  17.00 น.                   
                                                              
        นางสุกัญญา ว่องวิกย์การ  
        นางศิริมา ศังขรัตน์ 

นางสาวสุคนธา คูประทุมศิริ 
        ผู้จดรายการประชุม 
 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพบุษฏ์  เอกแสงศรี   
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


