
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ครั้งที่ 1/2561 
เม่ือวันพุธที่  10  มกราคม  พ.ศ. 2561 

ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี   
 

ผู้มาประชุม 
1. ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.จักรี  ศรีนนท์ฉัตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  กรรมการ 
3. รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  กรรมการ 
4. ผศ.ชลิตต์  มธุรสมนตรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
5. ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ ผู้ช่วยคณบดี    กรรมการ 
6. ผศ.ดร.อภิชาติ    สนธิสมบัติ ผู้ช่วยคณบดี    กรรมการ 
7. ดร.กุลชาติ  จุลเพ็ญ  ผู้ช่วยคณบดี    กรรมการ 
8. ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง ผู้ช่วยคณบดี    กรรมการ 
9. ผศ.ดร.เทอดเกียรติ  ลิมปิทีปราการ ผู้ช่วยคณบดี    กรรมการ 
10. ผศ.ดร.ศุภสิทธ ิ พงศ์ศิวะสถิตย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา  กรรมการ 
11. จ่าอากาศโท ดร.ฉัตรชัย ศุภพิทกัษ์สกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  กรรมการ 
12. ผศ.ดร.มนูศักดิ์ จานทอง  แทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กรรมการ 
13. ผศ.ดร.ชัยยะ ปราณีตพลกรัง แทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กรรมการ 
14. ดร.บิณฑสันต์ ขวัญข้าว หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ  กรรมการ 
15. อาจารย์วิโรจน์ พิราจเนนชัย หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ กรรมการ 
16. อาจารย์ศราวุธ จิตต์พินิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ กรรมการ 
17. อาจารย์ธีระพงษ์ ควรค านวน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  กรรมการ 
18. อาจารย์พัฒณ์รพี สุนันทพจน์ หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ กรรมการ 

19. ผศ.วรุณศิริ  จักรบุตร  หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมวสัดุและโลหการ กรรมการ 

20. ผศ.ดร.บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว หัวหน้าส านักงานบัณฑิตศึกษา  กรรมการ 
21. ผศ.ดร.อ านวย เรืองวารี  หัวหน้าฝ่ายบริหารและวางแผน  กรรมการ 
22. ว่าทีร่้อยเอกอนุภาพ วิตรสุขุมาลย์ แทนผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ กรรมการ 
23. ผศ.ดร.พิพัฒน์ ปราโมทย ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพ  กรรมการ 
24. นางปัทมา  วิชิตะกุล  หัวหน้าส านักงานคณบดี            กรรมการและเลขานุการ 
25. นางศศิธร  แสงสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)     
1. ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้ช่วยคณบดี 
2. ผศ.ดร.พุทธพล   ทองอินทร์ด า ผู้ช่วยคณบดี     
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3. ดร.วินัย  จันทร์เพ็ง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
4. ผศ.ดร.ศิริชัย ต่อสกุล  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
5. ผศ.ดร.ณฐภัทร พันธ์คง  หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย     
6. อาจารย์จักรวาล บุญหวาน หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา   
7. ดร.วิสิทธิ ์  ล้อธรรมจักร ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ 
8. ผศ.สมศักดิ์  แก่นทอง หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการออกแบบฯ  

 
เริ่มประชุมเวลา   09.30  น. 

  ก่อนเปิดการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิตต์ มธุรสมนตรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มอบแจกัน
ดอกไม้ แสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร  อ่างทอง ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และ
ถ่ายภาพหมูร่่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
 

1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ประธาน แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
ด้วยในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัย มีนโยบายให้คณะมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

หรืองานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า หรือผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรือ
งานสร้างสรรค์ จ านวน 50 เรื่อง 

2. การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินใน มคอ. 7 และการจัดการองค์ความรู้ KM 
ด้วยงานประกันคุณภาพ ได้ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การประเมินใน มคอ. 7  

และการจัดการองค์ความรู้  KM  ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์  2561  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ในการนี้  จึงขอเชิญอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา  ในระดับหลักสูตรต่อไป 

3. รายงานการติดตาม มคอ. 3,4  และ มคอ. 5 ของภาคการศึกษาที่ 1/2560 และ มคอ. 3  ของภาค
การศึกษาที ่2/2560 
ด้วยงานประกันคุณภาพ ได้ด าเนินการตรวจสอบฐานข้อมูลในระบบ TQF  จึงขอรายงานการ

ติดตาม มคอ. 3,4 และ มคอ. 5,6 ภาคการศึกษา 1/2560 และ มคอ. 3,4  ภาคการศึกษา 2/2560 ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ
กรอกในระบบ ขอให้ภาควิชาแจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ (ดังเอกสารแนบในที่ประชุม) 

ที่ประชุม    รับทราบ 

1.2  เรื่องที่ฝ่ายบริหารและวางแผนแจ้งเพื่อทราบ 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี  ศรีนนท์ฉัตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แจง้เรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  
1. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560 

ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดท าแผนการด าเนินโครงการโดยแยกตามแหล่ง
เงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดังเอกสารแนบในที่ประชุม) 

รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560)  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1)  โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว มีจ านวน 3 โครงการ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการส่งรูปเล่มรายงาน
ผลการด าเนินโครงการ ภายใน 30 วันหลังจากจัดโครงการ 

2)  โครงการที่ขออนุมัติแล้วแต่ยังไม่จัดโครงการ มีจ านวน 2 โครงการ  
 3)  โครงการที่อยู่ในระหว่างขออนุมัติจัดโครงการ มีจ านวน 2 โครงการ 
  
 ส าหรับโครงการที่ไม่สามารถขออนุมัติจัดโครงการตามวันที่ระบุไว้ในแผน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ปรับแผนการจัดโครงการส่งให้งานงบประมาณ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2561 ทั้งนี้ โครงการที่จัดโดยใช้เงินงบประมาณ
รายจ่าย ให้จัดโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และโครงการที่จัดโดยใช้งบประมาณเงินรายได้ ให้จัด
โครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2561 
ด้วยฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดชลบุรี   

 ที่ประชุม    รับทราบ 

 

1.3 เรื่องท่ีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งเพื่อทราบ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งเรื่องให้ที่ประชุม

ทราบ ดังนี้ 
1. สรุปผลการรบัเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตาส าหรับ ปวช./ปวส.) และ TCAS รอบที่ 1/1 ประจ าปี

การศึกษา 2561 
งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย รายงานสรุปผลการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา

ส าหรับ ปวช./ปวส.) และ TCAS รอบที่ 1/1 ประจ าปีการศึกษา 2561 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  (ดังเอกสารแนบในที่ประชุม) 
1)  โควตาส าหรับ ปวช./ปวส.  แผนรับ   275  คน  ช าระค่าลงทะเบียน 263 
2)  TCAS รอบที่ 1/1   แผนรับ   240   คน  ช าระค่าลงทะเบียน 213 คน 
รวมช าระค่าลงทะเบียนทั้งหมด  จ านวน   476   คน 

2. การออกข้อสอบคัดเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี (ระบบสอบตรง ส าหรับ ปวช./ปวส.) ประจ าปี 
การศึกษา 2561 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ประชุมสรุปแนวทางการออกข้อสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี (ระบบสอบ

ตรง ส าหรับ ปวช./ปวส.) ประจ าปี การศึกษา 2561 ในหัวข้อความถนัดทางวิชาชีพ แบบเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
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1) ระดับความรู้-ความจ า 
2) ระดับความเข้าใจ 
3) ระดับคิดวิเคราะห์  

3. การด าเนินการวิชาขีพควบคุม ประจ าปี พ.ศ. 2558 
ด้วยฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ น าเสนอตารางการด าเนินการวิชาชีพควบคุม 

ประจ าปี พ.ศ. 2558  มีจ านวน 8 หลักสูตร ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการขอรับรอง จ านวน 3 หลักสูตร (ดังเอกสารแนบ
ในที่ประชุม)  

4.   การจัดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 10 
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ใน

การจัดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันใน 8 หัวข้อการ
แข่งกัน จ านวนนักศึกษา 60 คน อาจารย์ผู้ควบคุม 20 คน งบประมาณทั้งสิ้น 78,155 บาท (ดังเอกสารแนบในที่ประชุม)  

  ที่ประชุม    รับทราบ 

 

1.4  เรื่องท่ีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแจ้งเพื่อทราบ 
 ดร.สุมนมาลย์  เนียมหลาง  ผู้ช่วยคณบดี แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. การจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย  
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ เป็น

ประจ าทุกปี ซึ่งในปีนี้ไม่ได้ก าหนดจัดงานในวันที่ 18 มกราคม 2561 เนื่องจากได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 จึงเลื่อนการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในเดือนกรกฎาคม 2561 ในส่วน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอให้ทุกภาควิชา/ศูนย์ เตรียมผลงานจัดแสดง 1 ชิ้นงาน 

  ที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2560 

 ฝ่ายเลขานุการ ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2560  
เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560  

  มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2560 
    โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
  หน้าที่ 1 ผู้มาประชุม จากล าดับที่ 19  
  แก้ไข เป็น   20. ผศ.ดร.บุณย์ฤทธิ์   ประสาทแก้ว 

   21. ผศ.ดร.ณฐภัทร พันธ์คง 
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   22. ผศ.สมศักดิ์  แก่นทอง 
   23. ผศ.ดร.พิพัฒน์ ปราโมทย์ 
   24. นางปัทมา  วิชิตะกุล 
   25. นางศศิธร  แสงสวัสดิ์ 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

3.1  การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอพระราชทานพระราชวโรกาสก าหนดจัดงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง ประจ าปีการศึกษา 2560 
ช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นั้น  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้
พิจารณาเสนอรายชื่อ ดังนี้ 

1) นางนพรัตน์  กุลหิรัญ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 
วิศวกรรมอุตสาหการ (ดังเอกสารแนบในที่ประชุม)  

2) นายอานนท์  ประไกรวัน ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 
วิศวกรรมการผลิต (ดังเอกสารแนบในที่ประชุม) 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
ที่ประชุมพิจารณาในรายละเอียดแล้ว รับทราบและเห็นชอบ มอบหัวหน้าส านักงานคณบดี น าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ และน าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

  มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบมอบหัวหน้าส านักงานคณบดีด าเนินการดังที่ประชุมเสนอ 

3.2  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ. 2557-2560  ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้ด าเนินงานตามตัวชี้ วัด  ค่าเป้ าหมาย และน้ าหนักของหน่วยงาน  

ตาม แผน พั ฒ น า เชิ งยุ ท ธศ าสต ร์ ว าระ เร่ งด่ ว น  พ .ศ . 2557 -2560  ป ระจ าปี งบ ป ระม าณ  พ .ศ . 2 560  

รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) จากตัวชี้วัดทั้งหมด 33 ตัวชี้วัด สรุปผลการ

ด าเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ 1 มี 16 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 37.50 ไม่บรรลุเป้าหมาย 10 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 62.50 

ยุทธศาสตร์ 2 มี 8 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75 ไม่บรรลุเป้าหมาย 2  ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 25 

ยุทธศาสตร์ 3 มี 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75 ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 25  



6 
 
 

ยุทธศาสตร์ 4 มี 5 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 60 ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 40 

สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม จากตัวชี้วัดทั้งสิ้น 33 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ด าเนินการแล้วบรรลุ
เป้าหมาย 18 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 54.55 ไม่บรรลุเป้าหมาย 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 45.45 

   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ. 
2557-2560  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ที่
ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบและเห็นชอบมอบฝ่ายบริหารและวางแผน ด าเนินการปรับแก้ตัวชี้วัด ตามท่ีประชุมเสนอ  

 มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบมอบฝ่ายบริหารและวางแผนด าเนินการดังที่ประชุมเสนอ 

3.3  แผนก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และแผนพัฒนาบุคลาการสายสนับสนุนรายบุคคล 
 ด้วยส านักงานคณบดี ได้จัดท าแผนการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลา 4 ปี ระหว่าง ปี พ.ศ.

2560-2563 และแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนรายบุคคล ขึ้นเพ่ือก าหนดแนวทางในการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของคณะ และยั งเป็นการ
กระตุ้นให้บุคลากรได้ก าหนดวิธีการพัฒนาตนเองตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

 ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1.  แผนก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลา 4 ปี 
 2.  แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนรายบุคคล  
  ที่ประชุมได้พิจารณาแผนก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลา 4 ปี แล้ว เห็นควรให้ด าเนินการเร่งรัด 

กระตุ้น ผู้ที่มีคุณสมบัติครบในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ อาทิ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์  ให้ด าเนินการเป็นไปตามก าหนดและหาวิธีการแนะน า  แก่ผู้ที่จะเสนอขอ  สนับสนุนหรืออ านวยความ
สะดวกการให้ค าปรึกษา ความรู้ อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  และแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนรายบุคคล  ให้เร่งด าเนินการ
พัฒนาด้านทักษะ ด้านคอมพิวเตอร์และด้านภาษา ตามท่ีก าหนดไว้ในแผน 

  มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบมอบฝ่ายวิชาการและวิจัยรับไปด าเนินการใน 
   ข้อเสนอที่ 1 และข้อเสนอที่ 2 มอบส านักงานคณบดีด าเนินการ 
 

3.4  การแต่งกายของนักศึกษา 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ก าหนดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 ระหว่าง
วันที่ 6 - 13 มกราคม 2561 มีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่แต่งกายไม่ถูกระเบียบ มาเข้าสอบเป็นจ านวนมาก ทั้ง
นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ 
     จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการแต่งกายของนักศึกษา ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรมอบฝ่าย
วิชาการและวิจัย รวบรวมข้อมูลการแต่งกายของนักศึกษาที่ไม่ถูกระเบียบของแต่ละภาควิชา และน าเสนอที่ประชุมครั้ง
ต่อไป 
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 มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบมอบฝ่ายวิชาการและวิจัยด าเนินการดังที่ประชุมเสนอ 

4.1  การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561   
  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2561 ก าหนด
เป็นวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
5 ธันวาคม 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  ที่ประชุม   รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  12.00  น.    

 

 

      นางศศิธร         แสงสวัสดิ์ ผู้จดรายงานการประชุม 
                     นางปัทมา        วิชิตะกุล           ผู้ตรวจรายงานการประชุม              


