
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 2 /2561 วนัจนัทร์ท่ี  19  กุมภาพนัธ์  2561  (ฉบบัรับรอง)    
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์  
  คร้ังที่ 2/2561 

วันจันทร์ที่  19  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  13.30 - 16.30 น. 
ณ  ห้องประชุม วศ. 702 ชั้น 7  อาคารอ านวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
------------------------------------------------------------------------ 

 ผู้มาประชุม      
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดามพ์เมษ   บุณยะเวศ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา กรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ   ธุชกัลยา รองคณบดีฝ่ายวางแผน  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล   อุชายภิชาต ิ รองคณบดีฝ่ายวิจยั   กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี   ศาสนนันทน ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความยั่งยนื กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย   อัศวเมธาพันธ ์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.ศุภกิจ   พฤกษอรุณ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยบริหาร ศูนย์รังสิต กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วรณี   มังคละศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยประกนัคุณภาพ กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน ์  สุภัควงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยประชาสัมพันธแ์ละสื่อสารองค์กร กรรมการ 
9. อาจารย์ศิริศิลป์   กองศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยบริหาร ศูนย์พทัยา กรรมการ 
10. อาจารย์สุรศักดิ์   เพ็ชรมณี ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ                กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์   วงษ์ประดบัไชย ผู้อ านวยการโครงการหลักสูตรวศิวกรรมศาสตร

บัณฑิตสองสถาบนัและโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ แห่ง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

กรรมการ 

12. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย   อโณทัยไพบูลย ์ ผู้อ านวยการโครงการหลักสูตรนวัตกรรมทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 

กรรมการ 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นพพร ลีปรีชานนท ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ กรรมการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์   มุตตามระ     หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    กรรมการ 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.นคร ภู่วโรดม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กรรมการ 
16. รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี สันติคุณาภรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี  
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชยั   พฤกษ์วิไลเลิศ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล กรรมการ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ ์ ภาระราช ผู้แทนสภาอาจารย ์ กรรมการ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพบุษฏ์   เอกแสงศรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและ

เลขานุการ 
20. นางสุกัญญา ว่องวิกย์การ เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางศิริมา ศังขรัตน์ รักษาการในต าแหน่งหัวหนา้งานบริหารทรัพยากร

มนุษย ์
ผู้ช่วยเลขานุการ 

22. นางสาวสุคนธา คูประทุมศิริ บุคลากร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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เริ่มประชุมเวลา  12.30  น. 
คณบดีมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในที่ประชุม และประธานกล่าวเปิดประชุม แล้วที่

ประชุมได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ  
1.1 เรื่อง  การลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน   

เลขานุการคณะฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้น าเงิน
รายได้ 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  โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
บัวหลวง จ ากัด  จ านวน  25,000,000  บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)   
  โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แจ้งสถานะการลงทุนและผลการด าเนินการในส่วนของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  ณ วันที่ 31 มกราคม 2561  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.1    

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ และรายงานคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบต่อไป 

  

1.2 เรื่อง  รายงานผลการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 1) 
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  จากการอบรมพัฒนาศักยภาพ

ทางด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560  ในวันที่  22 - 26  มกราคม  2561  
ที่ผ่านมา  ฝ่ายวิชาการคณะฯ  จึงขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษที่คณะจัด  โดยผ่านเงื่อนไขว่านักศึกษา
จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  จึงจะถือว่าผ่านการอบรม  ซึ่งมีผู้สมัครทั้งสิ้น  48  คน  ขาดอบรม  8  คน  ผ่าน
การอบรม  40  คน  ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ จ านวน 1 ชุด  โดยมีสถิติจ านวนผู้สมัคร  ขาดอบรม และผ่านการอบรม  
ดังนี้ 

ผู้ไม่มาประชุม      

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร    เจียศิริพงษ์กุล   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์                  ติดราชการ 

2. อาจารย์ ดร.วรุณศักดิ์     เลี่ยมแหลม ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม    

1. นางมาล ี อินทร์ประเสริฐ   รักษาการในต าแหน่งหัวหนา้งานบริการการศึกษา
และประกันคุณภาพ 

 

2. นางสาวจนิตณา ช่วงฉ่ า หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย  

   



การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 2 /2561 วนัจนัทร์ท่ี  19  กุมภาพนัธ์  2561  (ฉบบัรับรอง)   3 

 

  

ภาควิชา/โครงการ จ านวนผู้สมัคร/คน จ านวนขาดอบรม/คน จ านวนผา่นการอบรม/คน 
รหัส 57 รหัส 58 รหัส 57 รหัส 58 รหัส 57 รหัส 58 

วิศวกรรมไฟฟ้า 0 12 0 5 0 7 
วิศวกรรมอุตสาหการ 4 11 0 0 4 11 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 2 2 0 0 2 2 
โครงการ TU-PINE 5 12 3 0 2 12 

รวม 11 37 3 5 8 32 
   

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.2 
    จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ    

ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.3 เรื่อง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561   
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเห็นควรให้

มีการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 
3 พ.ศ. 2555)  ฝ่ายวิชาการ มธ. ได้ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
เสนอคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
พิจารณา  จ านวน 5 ครั้ง  และเสนอที่ประชุมระดับมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 

 

ที่ประชุม วันที่ มติ 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 18/2560 เมื่อ

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 
เห็นชอบโดยไม่มีประเด็นแก้ไข 

2. คณะกรรมการพิจารณาร่าง
กฎหมายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ในการประชุมคร้ังที่ 3/2560 เม่ือ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 

เห็นชอบในหลักการและมีข้อสัง เกต
เพิ่มเติม 

3. คณะอนุกรรมการสภามหาวทิยาลัย
ด้านกฎหมาย/ระเบยีบ/ข้อบังคบั 

ในการประชุมคร้ังที่ 2/2560 เม่ือ
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 

เห็นชอบ โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดใน
บางประเด็นเล็กน้อย 

4. สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 12/2560 เมื่อ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 

ให้รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
แก้ไข และเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป 

  

  ฝ่ายวิชาการ มธ. ได้แก้ไขข้อบังคับฉบับดังกล่าวตามข้อสังเกตของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
และเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลบังคับใช้กับนักศึกษาซึ่งขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรีในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.3 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ   
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1.4 เรื่อง  การประกาศรับวิทยานิพนธ์เพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัล วิทยานิพนธ์ดีเด่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา  ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ด้วยงานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย กอง

บริหารการวิจัย ได้ประกาศเปิดรับวิทยานิพนธ์เพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท มี 4 สาขา ดังนี้ 
- สาขาสังคมศาสตร์ 
- สาขามนุษยศาสตร์ 
- สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
- สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

2. ประเภทของรางวัล มีดังนี้ 
- รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ซึ่งได้รับคะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน 90 คะแนน ขึ้นไป  
 (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) เงินรางวัลละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
- รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ซึ่งได้รับคะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน 85 คะแนน ขึ้นไป  
 (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) เงินรางวัลละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
- รางวัลวิทยานิพนธ์ดี ซึ่งได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 85 คะแนน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 

70 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) เงินรางวัลละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) 

- ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 70 คะแนน จะไม่ได้รับรางวัล 
3. คณะสามารถเสนอวิทยานิพนธ์ เข้ารับการพิจารณาได้ โดยแบ่งประเภทระดับการศึกษา 

ดังนี้ 
- ระดับปริญญาเอก 1 เร่ือง  
- ระดับปริญญาโท 1 เร่ือง  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.4 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.5 เรื่อง  นักศึกษาขอสละสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560 รอบที่ 2   
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา  ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ด้วยนายรณชัย มากมูลผล นักศึกษาระดับ

ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล โดยมี อ.ดร.จิรประภา  กิมสุนทร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา มีความประสงค์ขอสละสิทธิ์
ในการรับทุนระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ลาอออกจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.5 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ 
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1.6 เรื่อง  ข้อมูลผลการด าเนินงาน ในระบบ TU QA online รอบ 6 เดือน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มธ. ได้

พัฒนาระบบ TU QA Online ระยะที่ 2 และได้จัดอบรม แก่เจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร
เรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 และ 23 พฤศจิกายน 2560 ไปแล้วนั้น จากนั้นฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มธ.ได้เปิดระบบ
ให้กรอกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 และจะน าข้อมูลดังกล่าว (ข้อมูลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 มกราคม 2561) 
รายงานในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน ในวันที่ 5 มีนาคม 2561  
    ปัจจุบัน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มธ. ได้ตัดรอบข้อมูลไปแล้ว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561  
    หน่วยประกันคุณภาพฯ จึงสรุปข้อมูลผลการด าเนินงาน จากการกรอกข้อมูลของเจ้าหน้าที่
คณะฯ ในระบบ TU QA Online รอบ 6 เดือน น าเสนอที่ประชุม และในการด าเนินการขั้นต่อไป หน่วยประกันคุณภาพฯ จะ
นัดประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องในการสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานดังกล่าวต่อไป  รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารวาระที่ 1.6 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ    
ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ  

 

1.7 เรื่อง  ทุนสนับสนุนการวิจัย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2561   
รองคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ด้วยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

ได้แจ้งผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2561  ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับสนับสนุนทุนพื้นฐาน
เชิงยุทธศาสตร์  จ านวน  1 โครงการ  ชื่อโครงการ “การบังคับใช้สัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์ด้วยฮาร์ดแวร์เฉพาะ (Trusted 
Hardware Based Software Licensing)”  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชนาทิพย์  นามเปรมปรีดิ์  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
โดยได้ด าเนินการลงนามในสัญญา และหน่วยวิจัยจัดส่งสัญญารับทุนไปยังส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.7 
    จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ    

ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ  
 

1.8 เรื่อง  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากโครงการความร่วมมือระหว่าง National Taipei 
University of Technology และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561   
รองคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ท าความ

ร่วมมือกับ National Taipei University of Technology  เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีความร่วมมือการท าวิจัยระหว่าง
มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาทักษะศักยภาพและองค์ความรู้ทางวิชาการ  การศึกษาวิจัย  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
การวิจัย จากโครงการความร่วมมือระหว่าง National Taipei University of Technology  และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดังกล่าว  ได้มีผู้ผ่านการพิจารณาอนุมัติทุนจาก National Taipei University of Technology  จ านวน  1  โครงการ  โดย
หน่วยวิจัยได้ด าเนินการขออนุมัติการร่วมสนับสนุนงบประมาณจัดสรรทุนฯจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น  500,000  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยขออนุมัติไปยังฝ่ายวิจัย มธ. เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561        
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ล าดับ ชื่อผู้ขอรับทุน ชื่อผู้ร่วมวิจัยจาก 
Taipei  University  of  

Technology 

ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ  
โครงการ 

1 ผศ.ดร.ชาญณรงค์   
             อัศวเทศานุภาพ 

Prof. Dr. Yi-Hung Chen,  
Department of Chemical  
Engineering and Biotechnology, 
College of Engineering, National  
Taipei University of  
Technology 

Synthesis of  Fatty   
Acid Esters by 
Esterification Using 
Intensification 
Methods  

1,000,000 

 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.8 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  

ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ  
 

1.9 เรื่อง  ทุนสนับสนุนการเขียนต ารา ประจ าปี 2560 ทุนสนับสนุนจาก มธ.   
  รองคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับอนุมัติทุน
สนับสนุนการเขียนต ารา  ประจ าปี 2560  จ านวน  2  ราย  โดยมีผู้วิจัยได้ด าเนินการแล้ว  ดังนี้ 

 

ล าดับ ชื่อต ารา/หัวหน้าโครงการ การด าเนินการ 
ประจ าปี  2560 

1 การถ่ายโอนมวลและการประยกุต์ทางวิศวกรรมเคมี 
ผศ.ดร.ภณิดา  ซ้ายขวัญ 

ผู้วิจัยส่งผลงานทนุมายังหน่วยวิจยั  และหน่วยวิจัยจัดสง่
ไปยังงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัย มธ.  เมื่อวันที่ 25  
ธันวาคม 2560 

2 โครงการเขียนต าราส าหรับวิชา กลศาสตร์วิศวกรรม– 
พลศาสตร ์
ผศ.ดร.อิศเรศ  ธุชกัลยา 

ผู้วิจัยส่งผลงานทนุมายังหน่วยวิจยั  และหน่วยวิจัยจัดสง่
ไปยังงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัย มธ.  เมื่อวันที่ 29  
มกราคม 2561 

      

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.9 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  

ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ  
 

1.10 เรื่อง  ทุนสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 ทุนสนับสนุนจาก มธ.     
รองคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับทุนสนับสนุน

การด าเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 2  ศูนย์  ในครั้ง
นี้มีผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 

 
 
 
 



การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 2 /2561 วนัจนัทร์ท่ี  19  กุมภาพนัธ์  2561  (ฉบบัรับรอง)   7 

 

  

ล าดับ ชื่อโครงการ/หัวหน้าโครงการ การด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 

1 ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิศวกรรมและ
สมรรถนะของวัสดุ 
ศ.ดร.ชาวสวน  กาญจโนมัย 

1.  ส่งรายงานผลการด าเนินงานปีที่ 2    
2.  เสนอแผนเสนอของบประมาณสนับสนุนปีที่ 3  
3.  หน่วยวิจัยจัดส่งไปยังงานส่งเสริมและบริหารงานวจิัย 
มธ. เมื่อวันที่ 15  มกราคม 2561 

    

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.10 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  

ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ  
  

1.11 เรื่อง  ทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ เพื่อน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์ใน
ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ทุนสนับสนุนจาก มธ. 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่ งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ประกาศเปิดรับสมัครทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ เพื่อน าเสนอผลงานสร้างสรรค์และ
สิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561  จ านวน  3  เวที  ดังนี้ 
    1. ง า น  11th International Warsaw Innovation Show (IWIS 2017)  ณ  ก รุ ง ว อ ร์ ซ อ 
สาธารณรัฐโปแลนด์  ระหว่างวันที่  9 - 11 ตุลาคม 2560  ถัวจ่ายตามจริงภายในวงเงิน  150,000 บาท 
    2. งาน Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017)  ณ กรุงโซล ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี  ระหว่างวันที่  30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560  ถัวจ่ายตามจริงภายในวงเงิน  50,000 บาท 
    3.  46 th International Exhibition of Inventions of Geneva  ณ กรุ ง เจนี วา  ประเทศ
สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2561  ถัวจ่ายตามจริงภายในวงเงิน 150,000  บาท 
    ในครั้งนี้  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศเพื่อ
น าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ในงาน 46 th International Exhibition of 
Inventions of Geneva  ณ  กรุงเจนีวา  ประเทศสมาพันธรัฐสวิส  ระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2561  จ านวน  4  ท่าน  
ดังนี้    
 

ล าดับ ชื่อหัวหน้าโครงการ การด าเนินการ 

1 ศ.ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช หน่วยวิจัยจัดสง่ใบสมัครขอรับทนุไปยังงานสง่เสริมและ
พัฒนาอาจารย์  เมื่อวันที่  22  มกราคม  2561 2 รศ.ดร.จาตุรงค์  ตันติบัณฑิต 

3 ผศ.ดร.นพพร  ลีปรีชานนท์ 
4 ผศ.ดร.พิศาล  แก้วประภา 

     

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.11 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  

ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ  
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1.12 เรื่อง  โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ทุนสนับสนุนจาก มธ.   
รองคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี

งบประมาณ 2559 ทุนสนับสนุนจาก มธ.  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับอนุมัติโครงการวิจัย ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2559  จ านวน 3 โครงการ โดยในคร้ังนี้มีผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้  

 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการ การด าเนินการ 

ประจ าปงีบประมาณ  2560 
1 การประเมินผลจากการสัน่สะเทอืนเนื่องจากการจราจร

ต่อโครงสร้างโบราณสถานจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รศ.ดร.นคร  ภู่วโรดม 

หน่วยวิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ไปยังงานวางแผนและบริหารงานวิจัย  มธ. 
เมื่อวันที่  29  มกราคม  2561 

 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.12 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  

ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ 

   

1.13 เรื่อง  ทุนสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ  2561   
รองคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  หมวด  9  การจ่ายเงินเพื่อ
การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่  ในครั้งนี้  มีผู้วิจัยจัดส่งข้อเสนอโครงการมายังหน่วยวิจัย  จ านวน  2  โครงการ  ดังนี้ 

1. ชื่อโครงการ“การตรวจสอบความเสียหายสะพานด้วยภาพถ่ายแบบอัติโนมัติโดยใช้อากาศ
ยานไร้คนขับ”  ของ  อ.ดร.กฤษฎา  ไชยสาร  ระยะเวลา 1 ปี  งบประมาณ  300,000  บาท   

เนื่องจากมติคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 9/2560  เมื่อวันที่ 20 
ธันวาคม 2560  วาระที่ 4.3  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติในหลักการข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2561  ของ  อ.ดร.กฤษฎา  ไชยสาร  โดยมีเงื่อนไขขอให้
ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขรายการครุภัณฑ์ในข้อเสนอโครงการวิจัย  ดังนี้ 

1. ขอให้ตัดยี่ห้อครุภัณฑ์ออก 
2. ให้เพิ่ม  Spec  และรายละเอียดงบประมาณให้ชัดเจน    

และให้น ากลับเข้ามาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยครั้งต่อไป  และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมงานวิจัยคณวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 วาระที่ 4.2  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มี
มติอนุมัติก าหนดรายการ (Spec) ครุภัณฑ์ในข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561  ของ อ.ดร.กฤษฎา  ไชยสาร  และให้น าเข้าแจ้งเพื่อทราบในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป 
 2.  ชื่อโครงการ “การสร้างแบบจ าลองเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างเครื่องต้นแบบ
เพื่อใช้ในการทดแทนระบบ  Vapor Recovery Unit (VRU)” ของ อ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ระยะเวลา 1 ปี  
งบประมาณ  297,300  บาท   

เนื่องจากผู้วิจัยได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ในแบบเสนอโครงการวิจัย  เนื่องจาก
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 9 “การก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสุดที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หน่วยงานของรัฐค านึงถึงคุณภาพ  เทคนิค  และวัตถุประสงค์ของการ
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จัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น” และห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง  หรือขอผู้ขายรายใด
รายหนึ่งโดยเฉพาะ  เว้นแต่พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด      
ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้  จากมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่  24  
มกราคม 2561  คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบในหลักการในการเปลี่ยนรายการครุภัณฑ์รายการดังกล่าว  โดย
ขอให้หัวหน้าโครงการตรวจสอบรายการที่ 1  ชุด Workstation ก่อนโดยได้ระบุ Window 7  Professional  ใน Spec  หาก
ประสงค์จะยุบรวมรายการขอให้ด าเนินการจัดส่งรายการมาพิจารณาใหม่  และให้น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณกรรมการ
ส่งเสริมงานวิจัยคร้ังต่อไป      

ในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ยุบรวมรายการครุภัณฑ์เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์  ดังนี้ 
1. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์จากเดิม  3  รายการ  ลดเหลือ  1  รายการ 
2. ขออนุมัติก าหนดรายการครุภัณฑ์  1  รายการที่เปลี่ยนแปลง  เพื่อด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

ในการท าวิจัย 
 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 

1  กุมภาพันธ์ 2561 วาระที่ 4.1  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติ  ดังนี้ 
1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการคุรภัณฑ์จากเดิม  3  รายการ  ลดเหลือ  1  รายการ 

    2. อนุมัติการก าหนดรายการครุภัณฑ์ (ตามรายการ)ที่เปลี่ยนแปลง จ านวน  1  รายการ   
โดยให้หน่วยวิจัยด าเนินการขออนุมัติก าหนดรายการครุภัณฑ์ต่อคณบดี และให้น าเข้าแจ้งเพื่อ

ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.13 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  

ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ  
 

1.14 เรื่อง  ทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560   
รองคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการสนับสนุนทุน

วิจัยให้กับอาจารย์ภายในคณะฯ เป็นประจ าทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2560  มีผู้วิจัยได้รับอนุมัติทุน จ านวน  3  โครงการ  
ในครั้งนี้  มีผู้วิจัยได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณมายังหน่วยวิจัย  จ านวน  1  โครงการ  คือ 

 

ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่อหัวข้อวิจัย ระยะเวลา งบประมาณ 
1 รศ.ดร.นุรักษ์  กฤษดานุรักษ์ โครงร่างอนินทรีย์โลหะเพื่อการดูดซับ

น้ ามันหล่อเย็นที่กระจายตัวในน้ า 
1  ปี 80,000 

 

โดยผู้วิจัยได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการวิจัย  สรุปได้ดังนี้ 
 

ล าดับ รายการ งบประมาณ 
เดิม ใหม่ เหตุผล 

1 หมวดค่าจ้าง 
- ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย  

30,000 57,000 การทดลองเกิดความผิดพลาดท าให้ใช้เวลาใน
การด าเนินการมากกว่าที่คาดไว ้ดังนั้นจงึต้อง
จ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ช่วยวิจัย จากเดิม จ านวน 
3 เดือน เป็น 5 เดือน 3 สัปดาห์ 
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ล าดับ รายการ งบประมาณ 
เดิม ใหม่ เหตุผล 

2 หมวดวัสดุ 
- ค่าสารเคมีเพื่อการสังเคราะห์
วัสดุดูดซับ วัสดุวิทยาศาสตร์ 
และค่าอุปกรณ์เครื่องแก้ว 

22,600 4,000 สารเคมีบางรายการได้รบัความอนุเคราะห์จาก
นักวิจัยร่วมโครงการ 

3 หมวดค่าใช้สอย 
- ค่าวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ 
BET,SEM และ XRD 

27,400 19,000 ได้รับความอนุเคราะห์ลดหย่อนค่าบริการการ
วิเคราะห์ทดสอบจากหน่วยงาน 

 

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 วาระที่ 
5.1  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  โดยให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  ดังนี้ 
 

ล าดับ รายการ งบประมาณ 
เดิม ใหม่ 

1 หมวดค่าจ้าง 
- ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย  

30,000 57,000 

2 หมวดวัสดุ 
- ค่าสารเคมีเพื่อการสังเคราะห์วัสดุดูดซับ วัสดุวิทยาศาสตร์ และค่าอุปกรณ์เครื่องแก้ว 

22,600 4,000 

3 หมวดค่าใช้สอย 
- ค่าวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ BET,SEM และ XRD 

27,400 19,000 

 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.14 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  

ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ  
 

1.15 เรื่อง  ทุน Newton Fund (Institutional Links) 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี  สันติคุณา-ภรณ์  

ได้รับการสนับสนุนทุน Newton Fund (Institutional Links)  จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ร่วมกับ 
บริติช เคานซิล ชื่อโครงการ “Highly-Energy Efficient and Cost Effective Biodiesel Production from Vegetable oil 
Sources in Thailand”  โดยทุนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณผ่าน มธ.  และ มธ. ได้โอนเงินมายังคณะฯ  เพื่อให้
เบิกจ่ายแก่ผู้วิจัย  และผู้วิจัยได้ส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสุดท้าย  โดยรายงานดังกล่าวจะต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ก่อน  จึงจะสามารถปิดทุนได้  ซึ่งหน่วยวิจัยได้ส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสุดท้ายให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมิน  และได้รับผล
การพิจารณาประเมินเรียบร้อยแล้ว   

จากมติคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 20  
ธันวาคม 2560  วาระที่ 4.1  คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินรอบที่ 2  จากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วมีมติเห็นชอบผลการ
ประเมินดังกล่าว  โดยหน่วยวิจัยได้ด าเนินการแจ้งผลให้ผู้วิจัยทราบ  และด าเนินการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย  (งวดที่ 2) ให้แก่
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ผู้วิจัยไปแล้วเมื่อวันที่  25  มกราคม  2561  และส่งเอกสารประกอบการปิดโครงการวิจัยดังกล่าว ไปยังฝ่ายวิจัย  มธ.  แล้ว
เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  2561  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.15 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  

ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ  
 

1.16 เรื่อง  การจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์   
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  การจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมยุว

วิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้วยสภาวิศวกรมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองค์กรควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพ  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  มีวัตถุประสงค์ส าคัญในการส่งเสริมการศึกษา  การวิจัย 
และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงให้ความช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่  และให้บริการทางด้านวิชาการต่างๆ แก่
ประชาชน และองค์กรอ่ืนในเร่ืองที่เก่ียวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม 
 สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์  มีนโนบายที่จะจัดโครงการ เพื่อ
ส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์ให้กับนักศึกษาที่ก าลังศึกษาใน
ระดับชั้นปีที่ 1 - 4  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับทราบวิธีการและขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม  ในการนี้  สภาวิศวกรพิจารณาแล้วเห็นว่า  สถาบันการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ให้ความส าคัญทางด้านวิชาชีพวิศวกรรม  และมีนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวนมาก  จึงมีความเหมาะสมต่อการ
ส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง  ทั้งนี้ หากสถาบันการศึกษาของท่านมี
ความประสงค์  ให้สภาวิศวกรร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวให้แก่นักศึกษา  ขอความอนุเคราะห์แจ้งความประสงค์พร้อมทั้ง
ก าหนดการต่อสภาวิศวกรเพื่อพิจารณาต่อไป  อนึ่ง การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาคณะ 
วิศวกรรมศาสตร์ ระดับชั้นปีที่ 1 - 4  ในทุกสาขาวิชาที่เป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและมีจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 คน  หากจ านวนนักศึกษาต่ ากว่า 100 คน ให้น าเสนอต่อสภาวิศวกรเพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป  ทั้งนี้ 
สภาวิศวกรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอาหารว่างและเครื่องดื่มและเอกสารที่ใช้ประกอบการบรรยายในการ  จัด
กิจกรรมดังกล่าว โดยขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านในการจัดเตรียมสถานที่ส าหรับการจัดกิจกรรมต่อไป  
  จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์   
2561  มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมดังกล่าว  โดยเสนอให้ประสานงานกับฝ่ายการนักศึกษา ว่าสามารถใช้คาบเวลา CE 100  จัด 
โครงการดังกล่าวได้หรือไม่  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.16        
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  

ความเห็นที่ประชุม  รับทราบ โดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าได้
ด าเนินการจัดโครงการดังกล่าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวิชา CE 100 เมื่อภาคการศึกษาที่ 1/2560 แล้ว และจะมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  
 2.1 เรื่อง  รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 1/2561  

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 โดยหนังสือเวียน    
เลขานุการคณะฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามบันทึกข้อความ  งานบริหารทรัพยากรมนุษย์  

ส านักงานเลขานุการคณะฯ  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561  คณะฯ ได้เสนอขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 โดยหนังสือเวียน และก าหนดให้แก้ไข ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 
นั้น  เนื่องจากได้พ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561  พร้อมนี้ได้
จัดท ารายงานการประชุมฉบับรับรอง  เสนอที่ประชุมได้รับทราบในคร้ังนี้ด้วย 

ความเห็นที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 1/2561  
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  ติดตามมติที่ประชุม (สบืเนื่อง)     
3.1        - ไม่มี  

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา     

4.1 เรื่อง  ขอความเห็นชอบการแก้ไขผลการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 
    4.1.1  วิชา CE106 section 740003 และ 740004 โครงการ TU-PINE  

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการ
แก้ไขผลการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2560  วิชา CE106 section 740003 และ 740004  โครงการ TU-PINE  วิชา CE 
106 COMMUNICATION AND PRESENTATION TECHNIQUES จ านวน 2 หน่วยกิต  Section 740003  และ  Section 
740004  ด้วยปรากฏว่าเกรดของวิชา CE 106  ซึ่งประกอบด้วยคะแนนจากอาจารย์ผู้สอน 3 ท่าน  มีข้อผิดพลาดในการตัด
เกรด กล่าวคือเป็นการตัดเกรดจากคะแนนของ รศ.ดร.กฤติยา  เลิศโภคะสมบัติ แต่เพียงผู้เดียว  ดังนั้น จึงขอแก้ไขเกรดให้
ถูกต้องโดยการรวมคะแนนจากอาจารย์อีก 2 ท่าน เข้าไปด้วยในการตัดเกรดดังต่อไปนี้ 

วิชา CE 106 Section 740003 
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล เกรดเดิม เกรดใหม่ 
5910740280 นายวชิรวิทย์  พานิชกุลพงศ์ B+(บวก) D+(บวก) 

วิชา CE 106 Section 740004 
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล เกรดเดิม เกรดใหม่ 

5910740538 นายอเนชา  วิสมิตะนันท์ B+(บวก) A 
5910740553 นายภูริช  ปราณีตพลกรัง B+(บวก) A 
5910740751 นางสาวณัฐนุช  พูนปาน B+(บวก) A 
5910740926 นายภานุวิชญ์  ไชยรัตน์ B+(บวก) A 
5910740975 นายภูมินทร์  ซ่าอินทร์ B+(บวก) A 

 

 ดังนั้น จึงขอแก้ไขผลการศึกษาของนักศึกษาดังกล่าว  ทั้งนี้  มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
 สอบในตาราง/นอกตาราง/จัดสอบเอง เป็นการ Present และส่งรายงาน 
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 ประกาศผลสอบให้นักศึกษาตรวจสอบตั้งแต่    - 
 ผู้สอนส่งผลการศึกษาในระบบ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 

   คณบดีหรือผู้รับมอบอ านาจอนุมัติผลการศึกษาในระบบ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 
      การขอแก้ไขผลการศึกษาดังกล่าวเกินเวลา 30 วัน นับจากส่งเกรดเข้าระบบส านักงาน
ทะเบียนฯ  ดังนั้น  การแก้ไขผลการศึกษาต้องผ่านคณะกรรมการวิชาการคณะฯ  และคณะกรรมการบริหารคณะฯ ต่อไป  

 สถานภาพทางวิชาการของนักศึกษา 
 

เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล GPA
เดิม 

GPA
ใหม่ 

สถานภาพทาง
วิชาการ 

หมายเหตุ 

5910740280 นายวชิรวิทย์  พานชิกุลพงศ์ 1.43 1.36 ไม่เปลี่ยนแปลง Warning 2 
5910740538 นายอเนชา  วิสมิตะนันท์ 1.74 1.76 ไม่เปลี่ยนแปลง Warning 2 
5910740553 นายภูริช  ประณีตพลกรัง 1.92 1.98 ไม่เปลี่ยนแปลง Warning 1 
5910740751 นางสาวณัฐนุช  พูนปาน 2.26 2.27 ไม่เปลี่ยนแปลง Normal 
5910740926 นายภานุวิชญ์  ไชยรัตน์ 1.55 1.56 ไม่เปลี่ยนแปลง Warning 2 
5910740975 นายภูมินทร์  ซ่าอินทร์ 1.82 1.84 ไม่เปลี่ยนแปลง Warning 2 

 

 จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์  
2561  มีมติเห็นชอบการแก้ไขผลการศึกษา วิชา  CE 106 COMMUNICATION AND PRESENTATION TECHNIQUES  จ านวน  
2  หน่วยกิต  section 740003 และ Section 740004   (โครงการ TU-PINE)   ให้กับนักศึกษา จ านวน  6  ราย  ดังนี้ 
 

วิชา CE 106 Section 740003 
 

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล เกรดเดิม เกรดใหม่ 
5910740280 นายวชิรวิทย์  พานิชกุลพงศ์ B+(บวก) D+(บวก) 

วิชา CE 106 Section 740004 
เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล เกรดเดิม เกรดใหม่ 

5910740538 นายอเนชา  วิสมิตะนันท์ B+(บวก) A 
5910740553 นายภูริช  ปราณีตพลกรัง B+(บวก) A 
5910740751 นางสาวณัฐนุช  พูนปาน B+(บวก) A 
5910740926 นายภานุวิชญ์  ไชยรัตน์ B+(บวก) A 
5910740975 นายภูมินทร์  ซ่าอินทร์ B+(บวก) A 

 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 4.1        
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา                 
           ประเด็นพิจารณา  ขอความเห็นชอบการแก้ไขผลการศึกษา วิชา CE 106 โครงการ TU-PINE 
ในภาคการศึกษาที่ 1/2560  จ านวน  6  ราย 

มติที่ประชุม  หัวหน้าภาควิชาวศิวกรรมโยธา  ขอถอนวาระออกไปก่อน 
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4.1.2 เรื่อง  วิชา TU 130 section 750001 โครงการ TEP-TEPE    
    รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เร่ือง  ขอความเห็นชอบการแก้ไขผล

การศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2560  วิชา TU 130 section 750001 โครงการ TEP-TEPE  ตามที่ได้มีการจัดการเรียนการ
สอน วิชา TU 130  สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 และได้มีการประกาศคะแนนและ
ได้รับการอนุมัติจากคณบดีเรียบร้อย แล้วนั้น 

  เนื่องจากมีนักศึกษาขอตรวจสอบคะแนนวิชา TU 130  ในส่วนรับผิดชอบของ อาจารย์ ดร.ศรุต      
อ ามาร์ตโยธิน  อาจารย์ผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในวิชานี้  จึงได้ร่วมตรวจสอบคะแนนอีกครั้งกับอาจารย์ผู้สอน 
แล้วพบว่าอาจารย์ผู้สอนท าการรวมคะแนนผิดพลาด  จึงขอแก้ไขคะแนนให้นักศึกษา  จ านวน 6  คน  ดังนี้ 

 

ล าดับ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล เกรดเดิม เกรดใหม่ GPA
เดิม 

GPA
ใหม่ 

สถานภาพทาง
วิชาการ 

หมาย
เหตุ 

1 6010750013  นายจลุจิตต์ ภูมิพิเชฐ D+(บวก) B+(บวก) 3.53 3.74 ไม่เปลี่ยนแปลง Normal 
2 6010750047  นางสาวชนิกานต์ โชติงูเหลือม D+(บวก) B+(บวก) 2.96 3.27 ไม่เปลี่ยนแปลง Normal 
3 6010750146  นางสาวปาริฉัตร พลศักดิ์ C A 3.18 3.39 ไม่เปลี่ยนแปลง Normal 
4 6010750559  นางสาวอริญาภรณ ์ผงสีนวน D B 2.92 3.23 ไม่เปลี่ยนแปลง Normal 
5 6010750880  นางสาวชญานิศ กุละน าพล D+(บวก) B+(บวก) 2.82 3.03 ไม่เปลี่ยนแปลง Normal 
6 6010751052  นายสรวรรธน ์นิลรัตนกุล D+(บวก) B+(บวก) 2.86 3.04 ไม่เปลี่ยนแปลง Normal 

  

 ดังนั้น จึงขอแก้ไขผลการศึกษาของนักศึกษาดังกล่าว มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
 สอบในตาราง/นอกตาราง/จัดสอบเอง วันที่ 19  ธันวาคม 2560 
 ประกาศผลสอบให้นักศึกษาตรวจสอบตั้งแต่  -  ณ  สถานที่  - 
 ผู้สอนส่งผลการศึกษาในระบบ วันที่ 26 มกราคม 2561 
 คณบดีหรือผู้รับมอบอ านาจอนุมัติผลการศึกษาในระบบ วันที่ (ไม่ทราบข้อมูล) 

       การขอแก้ไขผลการศึกษาดังกล่าวเกินเวลา 30 วัน นับจากส่งเกรดเข้าระบบส านักงาน
ทะเบียนฯ  
   ดังนั้น  การแก้ไขผลการศึกษาต้องผ่านคณะกรรมการวิชาการคณะฯ และคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ ต่อไป    
 จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่  2/2561  เมื่อวันที่  13  
กุมภาพันธ์ 2561  มีมติเห็นชอบการแก้ไขผลการศึกษา วิชา  TU 130  สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และทเคโนโลยี  จ านวน 2  
หน่วยกิต  section 750001 (โครงการ TEP-TEPE)  ให้กับนักศึกษา จ านวน  6  ราย  ดังนี้ 

ล าดับ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล เกรดเดิม เกรดใหม่ 
1 6010750013  นายจลุจิตต์ ภูมิพิเชฐ D+(บวก) B+(บวก) 
2 6010750047  นางสาวชนิกานต์ โชติงูเหลือม D+(บวก) B+(บวก) 
3 6010750146  นางสาวปาริฉัตร พลศักดิ์ C A 
4 6010750559  นางสาวอริญาภรณ ์ผงสีนวน D B 
5 6010750880  นางสาวชญานิศ กุละน าพล D+(บวก) B+(บวก) 
6 6010751052  นายสรวรรธน ์นิลรัตนกุล D+(บวก) B+(บวก) 
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รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 4.1.2        
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา                 
           ประเด็นพิจารณา  ขอความเห็นชอบการแก้ไขผลการศึกษา วิชา TU 130 โครงการ TEP-TEPE  
ในภาคการศึกษาที่ 1/2560  จ านวน  6  ราย 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบการแก้ไขผลการศึกษา วิชา TU 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  จ านวน  2  หน่วยกิต section 7500001 (โครงการ TEP-TEPE)  ในภาคการศึกษาที่ 1/2560  ให้กับนักศึกษา 
จ านวน  6  ราย 
  

4.2 เรื่อง  ขอความเห็นชอบขอยกเลิกการท ารายการถอนรายวิชา W ในระบบและแก้ไข W 
เป็นเกรดให้กับนักศึกษาโครงการฯ (โครงการ TEP-TEPE)     

    รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เรื่อง  ขอความเห็นชอบขอยกเลิก
การท ารายการถอนรายวิชา W ในระบบและแก้ไข W เป็นเกรดให้กับนักศึกษาโครงการฯ (โครงการ TEP-TEPE)  ด้วย นาย
พงศภัค  ตั้งนวสันต์  เลขทะเบียน 5810755685  นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 3  ได้จดทะเบียนเรียนรายวิชา จ านวน 9 วิชา  ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ดังรายวิชาที่ปรากฏ
ด้านล่าง)    
  ทั้งนี้ นักศึกษาได้เข้าเรียนและเข้าสอบกลางภาคตามปกติทุกรายวิชา และเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
2560  นักศึกษาได้เข้าไปตรวจสอบผลการจดทะเบียนในระบบของส านักงานทะเบียนและพบว่ารายวิชาในล าดับที่ 1 และ 2 
นักศึกษาได้รับการบันทึกอักษร “W” ในระเบียน โดยที่นักศึกษาชี้แจงว่า ไม่มีความประสงค์ที่จะถอนและไม่ได้เป็น
ผู้ด าเนินการถอนรายวิชาในระบบดังกล่าว  ดังนั้น นักศึกษาจึงได้มายื่นค าร้องกับโครงการฯ เพื่อให้ส านักงานทะเบียน
นักศึกษาผู้รับผิดชอบระบบด าเนินการตรวจสอบประวัติผู้ที่เข้าไปท าการถอนรายวิชา แต่เนื่องจากระบบดังกล่าวต้องได้รับการ
ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้ระยะเวลาในการด าเนินการหลายเดือน 
บัดนี้ คณะฯ ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกด้วยวาจาว่า “ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้จึงไม่
สามารถทราบได้ว่า ผู้ใดหรือสถานที่ใดที่เข้าไปท าการถอนรายวิชาของนักศึกษาดังกล่าว” ดังนั้น เพื่อเป็นการเอ้ือประโยชน์
ให้กับนักศึกษา คณะฯ จึงขออนุมัติยกเลิกการท ารายการถอนรายวิชาทั้ง 2 รายวิชา และเปลี่ยนเป็นเกรดให้แก่นักศึกษา 
เนื่องจากได้เข้าเรียน รวมทั้งได้สอบกลางภาคและปลายภาคด้วย และผู้สอนได้ออกเกรดให้แก่นักศึกษาในรายวิชาดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ ชื่อวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

รายวิชาที่
ถอน 

แก้เป็น 

1. EN 361 Solid Waste and Excreta Management 3 W A 
2. IE 250 Manufacturing Processes 3 W A 
3. ME 390 Mechanical Engineering Fundamental 

Laboratory 
1   

4. EL 314 Communicative English 3 0   
5. AE 211 Thermodynamics  3   
6. IE 302 Engineering Economy 3   
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ล าดับที ่ ชื่อวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

รายวิชาที่
ถอน 

แก้เป็น 

7. IE 341 Safety Engineering 3   
8. IE 362 Quality Control 3   
9. IE 364 Operations Research 3   

   

 จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่  2/2561  เมื่อวันที่  13  
กุมภาพันธ์  2561  มีมติเห็นชอบการขอยกเลิกการท ารายการถอนรายวิชา W ในระบบและแก้ไข W  เป็นเกรด  ให้แก่ นายพงศภัค  
ตั้งนวสันต์  เลขทะเบียน  5810755685  นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ   สาขาวิชาวิศวกรรม-         
อุตสาหการ  จ านวน  2 วิชา  คือ 
 

1. วิชา EN 361 Solid Waste and Excreta Management     จากเดิม  W   แก้เป็น  A  
2. วิชา IE 250 Manufacturing Processes                          จากเดิม  W   แก้เป็น  A   

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 4.2     
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา                
           ประเด็นพิจารณา  ขอความเห็นชอบการขอยกเลิกการท ารายการถอนรายวิชา W ในระบบ 
จ านวน  2  วิชา  คือ วิชา EN 361 และ วิชา IE 250  ให้กับนายพงศภัค ตั้งนวสันต์  เลขทะเบียน 5810755685  นักศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบการขอยกเลิกการท ารายการถอนรายวิชา W ในระบบ จ านวน  2  วิชา  
คือ วิชา EN 361 และ วิชา IE 250  ให้กับนายพงศภัค ตั้งนวสันต์  เลขทะเบียน 5810755685  นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 

   4.3  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษาระดบับัณฑติศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560   
 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา  แทน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เร่ือง  
ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560     
    1. วิชา กพ. 630 เทคโนโลยีสะอาด 
   ด้วย รศ.ดร.นุรักษ์  กฤษดานุรักษ์  มีความประสงค์จะขอแก้ไขผลการศึกษาวิชา กพ. 630 
เทคโนโลยีสะอาด ของนางสาวสายสุนีย์ กวีจารุมงคล เลขทะเบียน 6010036074  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 จากเดิม B เป็น A 
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดจากการกรอกคะแนนผิด โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารภาควิชา
วิศวกรรมเคมี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เรียบร้อยแล้ว 
    2. วิชา วก. 611 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูง  
      ด้วย รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ มีความประสงค์จะขอแก้ไขผลการศึกษาวิชา วก.  611 
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูง ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในภาค
การศึกษาที่ 1/2560 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดจากการกรอกคะแนนสลับกัน จ านวน 2 ราย คือ 

1. นายพรพรหม พาหุบุตร เลขทะเบียน 5910032092  
 จากเดิม C เป็น C+ 



การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 2 /2561 วนัจนัทร์ท่ี  19  กุมภาพนัธ์  2561  (ฉบบัรับรอง)   17 

 

  

2. นางสาวณัฎฐา กัลยาประสิทธิ์ เลขทะเบียน 6010032016  
 จากเดิม C+ เป็น C  
 

  จากการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติ
เห็นชอบ ดังนี้ 

1. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา  วิชา กพ. 630 เทคโนโลยีสะอาด ของของนางสาวสายสุนีย์      
กวีจารุมงคล  จากเดิม B เป็น A 

2. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษาวิชา วก. 611 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูง ของนักศึกษาทั้ง 2 คน 
คือ 

- นายพรพรหม พาหุบุตร เลขทะเบียน 5910032092 จากเดิม C เป็น C+ 
- นางสาวณัฎฐา กัลยาประสิทธิ์ เลขทะเบียน 6010032016  จากเดิม C+ เป็น C 

3. เสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 4.3      
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา               
           ประเด็นพิจารณา  1. ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษาวิชา กพ. 630 เทคโนโลยีสะอาด ของนางสาว
สายสุนีย์  กวีจารุมงคล  จากเดิม B เป็น A 

2. ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษาวิชา วก.611 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูง  
ของนักศึกษาทั้ง  2 คน  คือ  1. นายพรพรหม พาหุบุตร เลขทะเบียน 5910032092 จากเดิม C เป็น C+  

2. นางสาวณัฎฐา กัลยาประสิทธิ์ เลขทะเบียน 6010032016  จากเดิม C+ เป็น C  
 มติที่ประชุม  1.  เห็นชอบการแก้ไขผลการศึกษาวิชา กพ.630  เทคโนโลยีสะอาด ของนางสาว
สายสุนีย์  กวีจารุมงคล  จากเดิม B  เป็น  A  ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัด
การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 
   2.  ให้ฝ่ายบัณฑิตศึกษาเสนอเรื่องของวิชา วก.611 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูง 
ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในภาคการศึกษาที่ 1/2560  กลับเข้า
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งต่อไป เป็นวาระสืบเนื่อง  โดยให้ไปสอบถามอาจารย์ผู้สอนว่าได้แจ้ง
ผลการปรับลดเกรดของนักศึกษาจ านวน 1 ราย  จากเดิม C+  เป็น C  ให้นักศึกษาทราบผลหรือยัง  และให้งานบริการ
การศึกษาฯ ตรวจสอบว่าขั้นตอนของงานในลักษณะนี้ จะต้องผ่านหัวหน้าภาควิชามาก่อนหรือไม่ เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานใน
การปฏิบัติงานต่อไป 
 

 4.4 เรื่อง  ขออนุมัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทางวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   

    รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เร่ือง  ขออนุมัติ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ด้วย 
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทางวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และได้รับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 9 
ตุลาคม 2560 นั้น เนื่องจากในปีการศึกษา 2560  ได้มีอาจารย์ใหม่เพิ่ม จ านวน 2 ราย  ดังนั้น จึงขออนุมัติเพิ่มรายชื่ออาจารย์
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 



การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 2 /2561 วนัจนัทร์ท่ี  19  กุมภาพนัธ์  2561  (ฉบบัรับรอง)   18 

 

  

1. อาจารย์ ดร.อนินทยา ค ากันยา 
2. อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ นุ่นแก้ว  

 

                   จากการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติ
เห็นชอบการขออนุมัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพิ่มเติม  จ านวน 2 ราย  คือ อาจารย์ ดร.อนินทยา ค ากันยา และ อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ นุ่นแก้ว และ
ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารวาระที่ 4.4       
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา               
               ประเด็นพิจารณา  ขออนุมัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทางวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพิ่มเติม จ านวน 2 ราย คือ อาจารย์ ดร.อนินทยา ค ากันยา และ 
อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ นุ่นแก้ว 

มติที่ประชุม  ให้ถอนวาระออกไปก่อน เพื่อให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้เสนอรายละเอียด
ของวาระให้คณะกรรมการพิจารณาด้วยตนเอง 

     

4.5  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระดับบัณฑิตศึกษา   
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เร่ือง  ขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระดับบัณฑิตศึกษา  ด้วยฝ่ายบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ คณะฯ ขอ
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558  จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

1. ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอ าไพ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2. ผศ.ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ มหาวิทยาลยัมหิดล 

3. รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

4. รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

5. ผศ.ดร.สิริมา มงคลสัมฤทธิ ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

2. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

1. รศ.ดร.วันวิสาข์ สกลภาพ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2. รศ.ดร.แคทลียา ปัทมพรหม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

3. ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วุฒิเจริญมงคล มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

4. ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบ ารุงรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

5. ดร.รัตนวรรณ เกียรติโกมล สถาบนัวิจัยและเทคโนโลยี (ปตท.) 

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

   จากการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติ
เห็นชอบการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้ง 2 หลักสูตร และให้น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 4.5       
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา                
             ประเด็นพิจารณา  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2  
หลักสูตร คือ  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ 

(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

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

มติที่ประชุม  ให้ถอนวาระออกไปก่อน เพื่อให้ผู้ช่วยคณบดฝี่ายวิชาการเปน็ผู้เสนอรายละเอียด
ของวาระให้คณะกรรมการพิจารณาด้วยตนเอง 
      

4.6 เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เร่ือง  ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE) ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 (หลักสูตรพหุวิทยาการ)  เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนี้ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 
1. ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ด าริห์อนันต์ 1. ศ.ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ 
2. ผศ.ดร.ชัยศักดิ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์ 2. รศ.ดร.วีรยา ฉิมอ้อย 
3. อ.ดร.ปฏิคม ชีวรุโณทัย 3. รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ (คณะพาณิชย์ฯ) 
4. อ.อ านวยศักดิ์ ทวีลาภ 4. รศ.ดร.สุนิสา สมิทธากร 
5. อ.ดร.ศิลปชัย ถิรวิทยาคม 5. รศ.ดร.บุญทรัพย์ วิชญางกูร 
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   จากการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติ
เห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และการ
จัดการเชิงธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจ า
คณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 4.6 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา              
    ประเด็นพิจารณา  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

มติที่ประชุม  ให้ถอนวาระออกไปก่อน เพื่อให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้เสนอรายละเอียด
ของวาระให้คณะกรรมการพิจารณาด้วยตนเอง 
   

4.7  เรื่อง  ทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา   
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เรื่อง  ทุน
โครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑติศึกษา  ด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานพินธ์
ระะดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  2556 – 2559 - 2560  มีความประสงค์จะขออนุมัติ  ดังนี้ 
 

1. ขอรายงานความก้าวทุนฯ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
ชื่อ-สกุล  ชื่อวิทยานิพนธ์ สถานะ 

นายคมกฤต เมฆสกุล 
เลขทะเบียน 5610300344 
(รศ.ดร.นภดล อุชายภิชาติ) 
ปริญญาเอก สาขาวชิาวิศวกรรม
ทางการแพทย์  

การตรวจวัดความลา้และความเครียด
ทางจิตใจด้วยวิธีแปลงเวฟเล็ตในการ
ขับรถบนถนนจริง : กรณีศึกษา
คนขับรถรับจ้างสาธารณะไม่เกิน 7 คน 
(รถแท็กซี่) 
 

ส่งเอกสารรายงานความกา้วหนา้
ทนุ               เมื่อวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2561                

 

2. ขออนุมัติปิดทุน จ านวน 4 ราย และขอแก้ไขชื่อวิทยานิพนธ์ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
ชื่อนักศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ เงื่อนไขการปิดทุน 

นายธีรวฒุิ พงษ์อ้อ 
เลขทะเบียน 5810037100 
ผศ.ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ 
ระดับปริญญาโท 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

อิทธิพลของความหนาของชัน้เคลือบและ
ชั้นก่อนการเครลือบต่อการกัดกร่อนที่ท า
ให้เกิดการเปลี่ยนสีของผิวทองหลังการ
ชุบเคลือบบนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดยืดหยุน่ 

- ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ 1 เล่ม 
- ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร 
และระบุแหล่งให้ทุน  
- ระบุแหล่งให้ทุนในเล่ม
วิทยานพินธ์ “กิตติประกาศ” 

นางสาวทพิย์สุดา บานแย้ม 
เลขทะเบียน   5362030024 
(รศ.ดร.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ) 
อาจารย์จากคณะสหเวชศาสตร ์
ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรม
ทางการแพทย ์

การพัฒนาเครื่องมือประเมินความล้าของ
ตาในการใช้งานกบัจอภาพคอมพิวเตอร์ 

- ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ 1 เล่ม 
- ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร 
และระบุแหล่งให้ทุน  
- ระบุแหล่งให้ทุนในเล่ม
วิทยานพินธ์ “กิตติประกาศ” 
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ชื่อนักศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ เงื่อนไขการปิดทุน 
นายน้ าเงิน จันทรมณ ี
เลขทะเบียน 5362300062 
รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร 
ระดับปริญญาเอก  
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทาง
การแพทย์ 

เดิม “การพัฒนาเครื่องทอผ้าดว้ยมือตาม
หลักการยศาสตร์” 
ขอแก้ไขเป็น “การพัฒนาปรบัปรุงเครื่อง
ทอผ้าด้วยมือตามหลักการยศาสตร์เพื่อ
ลดความเสี่ยงจากการท างาน” 

- ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ 1 เล่ม 
- ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร 
และระบุแหล่งให้ทุน  
- ระบุแหล่งให้ทุนในเล่ม
วิทยานพินธ์ “กิตติประกาศ” 

นายนิพนธ์ ชุ่มเชย 
เลขทะเบียน 5810037134 
ผศ.ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ 
ระดับปริญญาโท 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

เดิม อิทธิพลของธาตนุิกเกิลต่อความ
ต้านทานการกัดกร่อนในสารละลาย 
NaCI 3.5% wt ที่อุณหภูมิต่างๆ 
ขอแก้ไขเป็น “ อิทธิพลของธาตุนิกเกิล
ต่อความต้านทานการกัดกร่อนใน
สารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่อณุหภูมิ
ต่างๆ” 

- ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ 1 เล่ม 
- ส่งบทความตีพิมพ์ใรวารสาร 
และระบุแหล่งให้ทุน  
- ระบุแหล่งให้ทุนในเล่ม
วิทยานพินธ์ “กิตติประกาศ” 

     

    จากการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 และ
คร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

1. อนุมัติการรายงานความก้าวหน้าทุนของ นายคมกฤต เมฆสกุล 
2. อนุมัติปิดทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิต

ทั้ง 4 รายข้างต้น เพื่อเบิกเงินทุนงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)  
3. อนุมัติแก้ไขชื่อโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษา 2 ราย 

ได้แก ่นายน้ าเงิน  จันทรมณี และนายนิพนธ์  ชุ่มเชย 
4. เสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความ

เห็นชอบต่อไป  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 4.7  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา               
    ประเด็นพิจารณา  ขออนุมัติทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวทิยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  ดงันี ้ 

1. ขออนุมัติการรายงานความก้าวหน้าทุนของ นายคมกฤต  เมฆสกุล 
2. ขออนุมัติปิดทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตทั้ง 4 รายข้างต้น เพื่อเบิกเงินทุนงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)  
3. ขออนุมัติแก้ไขชื่อโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษา 2 ราย 

ได้แก่ นายน้ าเงิน  จันทรมณ ีและนายนิพนธ์  ชุ่มเชย 
มติที่ประชุม  ให้ถอนวาระออกไปก่อน เพื่อให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้เสนอรายละเอียด

ของวาระให้คณะกรรมการพิจารณาด้วยตนเอง 
 
 
 



การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 2 /2561 วนัจนัทร์ท่ี  19  กุมภาพนัธ์  2561  (ฉบบัรับรอง)   22 

 

  

 4.8 เรื่อง  ขออนุมัติปรับเปลี่ยนสถานที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 ผู้อ านวยการโครงการ TU-PINE  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เรื่อง  ขออนุมัติปรับเปลี่ยนสถานที่
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)     
สืบเนื่องจากโครงการ TU-PINE ได้ด าเนินการเปิดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรฉบับใหม่ พ.ศ. 2557) โดยหลักสูตรก าหนดจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์รังสิต 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์พัทยา  ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 จนจบหลักสูตร  เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวมี
อาจารย์ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ประจ าอยู่  ณ ศูนย์พัทยา  จ านวน  2 ท่าน  ซึ่งไม่เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษา โดยต้องใช้ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าที่ศูนย์รังสิตจ านวนมาก  รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา
ค่อนข้างมีปัญหาเนื่องจากนักศึกษายังไม่ผ่านวิชาพื้นความรู้ของรายวิชาที่ศูนย์รังสิต จึงจ าเป็นต้องเปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อน
ให้นักศึกษาที่ยังสอบไม่ผ่านสามารถจดทะเบียนและศึกษาตามเงื่อนไขของรายวิชาได้ เพื่อเอ้ือประโยชน์ให้นักศึกษาสามารถ
ศึกษาวิชาต่อเนื่องที่ศูนย์พัทยาได้  จากกรณีดังกล่าวจึงมีนักศึกษาจดทะเบียนเกินกว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใน
ภาคฤดูร้อน ตั้งแต่นักศึกษาอยู่ในฐานะปี 2  ทั้งนี้ จึงขออนุมัติปรับเปลี่ยนสถานที่จัดการเรียนการสอน  ส าหรับหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
เดิม (หลักสูตรฉบับใหม่ พ.ศ. 2557)  ปรับใหม ่(หลักสูตรฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2561)  

จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์รังสติ ส าหรับชัน้ปทีี่ 1 และ
จัดการเรียนการสอนที่ศูนยพ์ัทยา ตั้งแต่ ชัน้ปี 2 จนจบ 
หลักสูตร 

จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์รังสติ ส าหรับฐานะปี 1 ถึง
ฐานะปี 2 และจดัการเรียนการสอนที่ศูนย์พทัยา ตัง้แต่
ฐานะปี 3 จนจบหลักสูตร  

   

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 4.8 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   
ประเด็นพิจารณา  การปรับเปลี่ยนสถานที่จดัการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่เสนอ โดยจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์รังสิต ส าหรับฐานะปี 1 ถึง

ฐานะปี 2 และจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์พัทยา ตั้งแต่ฐานะปี 3 จนจบหลักสูตร และขอให้ท าแผนระยะยาวที่จะทยอย
เปลี่ยนแปลงจ านวนปีที่จะจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์พัทยา  ซึ่งทั้ง 4 ชั้นปีจะย้ายมาจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์รังสิต ทั้งหมด 
และหากจะต้องย้ายมาจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์รังสิต  ทั้ง 4 ปี  ขอให้โครงการ TU-PINE วางแผนการใช้ทรัพยากรไว้
ล่วงหน้าด้วย      
     

4.9  เรื่อง  การจัดส่งรูปเล่มโครงงานของนักศึกษาปริญญาตรี 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัย  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เรื่อง  การจัดส่งรูปเล่มโครงงานของนักศึกษา
ปริญญาตรี  เนื่องจากพื้นที่ในห้องสมุดมีจ ากัด และมีจ านวนหนังสือและผลงานโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เพิ่ม
มากขึ้นทุกปี เพื่อให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บผลงานโครงงาน  งานบริการวิชาการและวิจัย (ห้องสมุด) ขอเสนอแนวทางใน
การจัดส่งผลงานโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยขอความร่วมมือจากภาควิชาฯ ดังนี้ 

1. ให้ส่งผลงานในรูปแบบของ CD-ROM 
2. ส่วนตัวเล่มนั้นให้แต่ละภาควิชารวบรวมท าเป็นรูปเล่มเหมือนการจัดท า PROCEEDINGS 
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รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 4.9 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  ประเด็นพิจารณา  ขอความร่วมมือจากภาควิชาฯ  ดังนี ้

1. ให้ส่งผลงานในรูปแบบของ CD-ROM 
2. ส่วนตัวเล่มนั้นให้แต่ละภาควิชารวบรวมท าเป็นรูปเล่มเหมือนการจัดท า 

PROCEEDINGS 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในการลดจ านวนหนังสือที่จะน าไปไว้ใน Resource center โดยขอความ
ร่วมมือภาควิชา ดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาน าส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อคณะฯ ด้วยการ upload ไฟล์
อิเล็คโทรนิกส์ของรายงานฉบับสมบูรณ์ลงในฐานข้อมูลของคณะฯ ที่ลิงค์ : https://goo.gl/e3ZjYC link อะไร  

2. ให้ภาควิชาจัดท า Book of Abstracts  ที่รวบรวมบทคัดย่อของโครงงาน
ประจ าปีการศึกษา เพื่อน าไปใส่ไว้ใน Resource center แทนรายงานฉบับสมบูรณ์  

3. ไม่ต้องส่ง CD-ROM 
 

4.10 เรื่อง  ขอทราบความคิดเห็น เกี่ยวกับ การก าหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการและภาระ
งานขั้นต่ าของสายวิชาการ และมาตรฐานภาระงานนักวิจัย     

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เรื่อง  ขอทราบความคิดเห็น เกี่ยวกับ การ
ก าหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการและภาระงานขั้นต่ าของสายวิชาการ และมาตรฐานภาระงานนักวิจัย   ตามบันทึก
ข้อความฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ ศธ 0516.02(5) ว 05  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้
ส่งร่างมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าและการเทียบเคียงภาระงานด้านต่างๆ และร่างมาตรฐานภาระ
งานนักวิจัยมาเพื่อให้คณะฯ ให้ความเห็นชอบ หรือข้อเสนอแนะ เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารและการ
ตัดสินใจ  โดยหากหน่วยงานมีความคิดเห็นประการใดขอให้แจ้งข้อมูลไปที่ งานแผนทรัพยากรมนุษย์และสารสนเทศ กอง
ทรัพยากรมนุษย์  ภายในวันจันทร์ที่  5  มีนาคม  2561  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 4.10 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  ประเด็นพิจารณา  ขอความคิดเห็น เกี่ยวกับ การก าหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการและ
ภาระงานขั้นต่ าของสายวิชาการ และมาตรฐานภาระงานนักวิจัย         

มติที่ประชุม  ขอให้กรรมการน าเรื่องการขอความคิดเห็น เกี่ยวกับ การก าหนดมาตรฐานภาระ
งานทางวิชาการและภาระงานขั้นต่ าของสายวิชาการ และมาตรฐานภาระงานนักวิจัย  กลับไปแจ้งให้คณาจารย์ทุกท่านใน
ภาควิชาทราบ และเสนอข้อคิดเห็น  โดยให้ส่งข้อคิดเห็นไปยังรองคณบดีฝ่ายบริหาร   ภายในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2561  
เพื่อรองคณบดีฝ่ายบริหารจะรวบรวมและสรุปข้อคิดเห็นส่งให้คณบดีเพื่อน าข้อคิดเห็นต่างๆ ส่งกลับไปยังฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
มธ. ต่อไป อย่างไรก็ดี ที่ประชุมเห็นว่าควรมีการประชุมประชาคมคณะเพื่อชี้แจงและรับฟังความเห็นของคณาจารย์ทุกท่านอีก
คร้ัง หลังจากที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มธ. มีแนวทางที่ชัดเจนในการบังคับใช้มาตรฐานภาระงานดังกล่าวด้วย 
 
 
 
 
 
 



การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 2 /2561 วนัจนัทร์ท่ี  19  กุมภาพนัธ์  2561  (ฉบบัรับรอง)   24 

 

  

ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง  อื่นๆ 
5.1 เรื่อง  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งต่อไป  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทน ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเสนอ
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะฯ ครั้งต่อไป  ในวันจันทร์ที่  12  มีนาคม  2561  เวลา 13.30 - 16.30 น.  
ณ  ห้องประชุม วศ. 702 ชั้น 7  อาคารอ านวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์  

ความเห็นประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   16.30  น.                                                    
              
 

นางสุกัญญา   ว่องวิกย์การ  
นางศิริมา   ศังขรัตน์ 
นางสาวสุคนธา  คูประทุมศิริ 
ผู้จดรายงานการประชุม 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพบุษฏ์  เอกแสงศรี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


