
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ครั้งที่ 2/2561 

วันพุธที่ 13  มิถุนายน  2561  เวลา  13.30  น. 
ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  เร่ืองที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1. การประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2561 (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
2. รายงานการเข้าร่วมโครงการปรับปรุงและพัฒนาแผนกลยทุธ์  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันท่ี 8-9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท  

เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

3. รายงานการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์  

ปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันท่ี 27-28 กุมภาพันธ์ 25601 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส  

รีสอร์ท จอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (เอกสารแนบหมายเลข 3) 

4. ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ 

ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 (เอกสารแนบหมายเลข 4) 

5. การติดตามผลการด าเนินการ มคอ.3/4 และ มคอ.5/6 ปีการศึกษา 2560 

 ที่ประชุม................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 1.2  เร่ืองที่ฝ่ายบริหารและวางแผนแจ้งเพื่อทราบ 
1.  
2.   

  3. 
 ที่ประชุม................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
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1.3  เร่ืองที่ฝ่ายวิชาการแจ้งเพื่อทราบ 
1.  รายงานการเข้าร่วมโครงการการสร้างมาตรฐานการสอนและการวัดประเมินผล

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ช่วงท่ี 1 การวัดประเมินผล วันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม
เฟื่องฟ้า ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  (เอกสารแนบหมายเลข 5) 

   ที่ประชุม ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

1.4  เร่ืองที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาแจ้งเพื่อทราบ 
1. การมอบรางวัลนักศึกษาเรียนดี เกรด 4.00 ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 

ตามท่ี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีมติ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี  5/2558 เมื่อวันพุธท่ี 3 มิถุนายน 2558 เกี่ยวกับการมอบเงินรางวัลนักศึกษา
เรียนดี เกรด 4.00 ซึ่งในภาคการศึกษาท่ี 2/2560  มีนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี ได้รับรางวัลจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์ จ านวน  3  ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้  

1. นางสาวธมลวรรณ  แซ่ว่าง   ชั้นปีท่ี 3   ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 
2. นายกิติธัช     คงงาม    ชั้นปีท่ี 3   ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ 
3. นายจิรยุ      คณธิดาม ี  ชั้นปีท่ี 3   ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จะจัดพิธีมอบทุนการศึกษาเรียนดี เกรด 4.00 พร้อมเกียรติ

บัตร ในวันจันทร์ท่ี 18 มิถุนายน 2561 ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561  

2. โครงการอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรมสายสัมพันธ์พี่น้อง

วิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

ด้วยในปีการศึกษา 2561  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ขออนุมัติจัดโครงการอบรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมสายสัมพันธ์พี่น้องวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

ระหว่างวันท่ี 18 – 20 มิถุนายน 2561 ณ วังรี รีสอร์ท  ต.เขาพระ  อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งด าเนินงาน

โดยสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม

โครงการดังกล่าว  

ที่ประชุม.................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 

1.5  เร่ืองที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแจ้งเพื่อทราบ 
1.  
2.  
3.    

 
 
 
ที่ประชุม.................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
1.6  เร่ืองที่ศูนย์นวัตกรรมระบบรางแจ้งเพ่ือทราบ 
 1. รายงานความก้าวหน้าศูนย์นวัตกรรมระบบราง ครั้งท่ี 1/2561  
             (เอกสารแนบหมายเลข 6) 
ที่ประชุม.................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2561 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 1/2561 

เมื่อวันพุธท่ี  10 มกราคม พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบหมายเลข 7) 
 มติที่ประชุม .............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
3.1  การจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2561 
สรุปเร่ือง 
ด้วยในปีงบประมาณ 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
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มีบุคลากรท่ีเกษียณอายุราชการ จ านวน 8 ราย ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์     แย้มเผื่อน  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิตต์   มธุรสมนตรี  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศ  ทองประไพ    
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิทย์   ลวณะสกล  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นคร   คงช่วย   
6. อาจารย์เกรียงศักดิ์    เหลือประเสริฐ  
7. นายสมชาย    ติญญนนท์  
8. นายอังชัน     เอ่ียมเหนือ  

มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2561 ในวันท่ี 20 

กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 ในการนี้ เพื่อให้การด าเนินการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2561 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอท่ีประชุม ดังนี้ (เอกสารแนบหมายเลข 8) 

 

ประเด็นพิจารณา 
1. พิจารณาก าหนดวัน และสถานท่ีในการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 

2561  

2. พิจารณารูปแบบการจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการประจ าปี 2561 

3. พิจารณาของท่ีระลึกส าหรับผู้เกษียณอายุราชการ (สิ่งท่ีเตรียมไว้ คือ ช่อดอกไม้ หนังสือ

เกษียณอายุราชการท่ีคณะจัดท า) 

4. พิจารณาหน่วยงานท่ีให้ความอนุเคราะห์ อาหาร เครื่องดื่ม 

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 มติที่ประชุม .............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองอี่น ๆ 
4.1  การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 3/2561  
สรุปเร่ือง 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี 3/2561 ก าหนดเป็นวันพุธท่ี 18 กรกฎาคม 2561 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 มติที่ประชุม .............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

4.2  ...........................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 มติที่ประชุม .............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

4.3  ..........................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 มติที่ประชุม .............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เลิกประชุมเวลา.....................น. 


