สรุปผลการปฏิบัตติ ามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.2 รับทราบการดาเนิ นการที่ปรึกษาของมหาวิทยาลั ย
รองอธิการบดี
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของ
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ
และ
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า) และผู้อานวยการ
กองบริห ารงานบุ ค คลทราบ และด าเนิ น การตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ



เร่งด่วน

ดาเนินการแล้วเสร็จ

การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวบรวมค่าตอบแทนทุกประเภท
ของที่ปรึกษาทุกคนที่ได้รับตลอดปี งบประมาณ 2564
จนถึงปัจจุบัน และสอบถามภาระงานที่รับผิ ดชอบ
และความจาเป็นของหน่ วยงานที่ เสนอขอเพื่อเป็ น
ข้อมูลในการจัดทาร่างหลักเกณฑ์

2
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.1 เรื่องเชิงนโยบาย
4.1.1 รั บ ทราบการเสนอคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ารณา
อนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. .... วันอังคารที่
8 มิถุนายน 2564

มติสภา มทร.ธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

รับทราบการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
รองอธิการบดี
ในหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
(ผศ.พงศ์พิชญ์
ราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยรับ
ต่วนภูษา)
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ดาเนินการ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ รองอธิก ารบดี (ผศ.พงศ์ พิ ช ญ์ ต่ ว นภู ษ า) ทราบ
และดาเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ



เร่งด่วน

ดาเนินการแล้วเสร็จ

การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบและดาเนินการตามแผน พร้อมรายงาน
ข้อมูลเปรียบเทียบ 5 มหาวิทยาลัย ในวาระสืบเนื่อง
4.1.2 รับทราบและพิจารณา ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.
เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มอบนโยบายให้ก ลุ ่ม มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ในการประชุมร่วมกับที่ประชุม
นายกสภามหาวิทยาลัยอธิการบดีมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีร าชมงคล (ทปนอ.) ครั้งที่ 3/2564
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564

รับทราบ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม มอบนโยบายให้กลุ่มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และมอบมหาวิทยาลัย
รับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไป
พิจารณาดาเนินการ

ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้อธิการบดีทราบ และดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ



เร่งด่วน

ดาเนินการแล้วเสร็จ

การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารระดับสูงพิจารณาการดาเนินการ

3
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.1.3 รับ ทราบและพิ จ ารณามหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคล 9 แห่ง ร่วมกับสานักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สอวช.) จัด RMUT Transformation Forum
เพื่อมองการขับเคลื่อนประเด็นสาคัญในมิติต่าง ๆ
ร่วมกัน

มติสภา มทร.ธัญบุรี
รับทราบมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ ง
ร่ ว มกั บ ส านั ก งานสภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่ งชาติ (สอวช.)
จั ด RMUT Transformation Forum แ ล ะ ม อ บ
มหาวิ ท ยาลั ย รั บ ข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดี ให้รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง) ทราบ
(ผศ.ดร.สุมนมาลย์ และดาเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
เนียมหลาง) มหาวิทยาลัย
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ



เร่งด่วน

ดาเนินการแล้วเสร็จ

การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารระดับสูงพิจารณาการดาเนินการ
4.2 เรื่องเชิงบริหาร
4.2.1 พิจารณาการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 3 ราย (วาระลับ)

-

รองอธิการบดี
(ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า)
และ
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า) และผู้อานวยการ
กองบริหารงานบุคคลทราบ และดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเรียบร้อย

4
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.2.2 พิ จารณาขอทบทวนผลการพิ จารณาผลงานทาง
วิชาการ การเสนอขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์
รายนางประทุ ม ทอง ไตรรั ต น์ คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน (วาระลับ)

มติสภา มทร.ธัญบุรี
-

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
รองอธิการบดี
(ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า)
และ
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า) และผู้อานวยการ
กองบริหารงานบุคคลทราบ และดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอทบหวนทราบแล้ว
4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายเวลาการใช้กรอบ ให้ความเห็นชอบการขยายเวลาการใช้กรอบอัตรากาลัง รองอธิการบดี
อัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า)
สายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564 ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2564
และ
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า) และผู้อานวยการ
กองบริหารงานบุคคลทราบ และดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดาเนินการแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ
ตามแผน

5
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.2.4 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการลงนามต่ อ อายุ ให้ ค วามเห็น ชอบการลงนามต่อ อายุค วามร่ว มมือ รองอธิการบดี
ความร่วมมือทางวิชาการ กับ National Pingtung ทางวิชาการ กับ National Pingtung University ไต้หวัน
(ผศ.ดร.
University ไต้หวัน
สุมนมาลย์
เนียมหลาง)
และ
ผู้อานวยการ
กองยุทธศาสตร์
ต่างประเทศ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ รองอธิก ารบดี (ผศ.ดร.สุ ม นมาลย์ เนี ย มหลาง)
และผู้ อานวยการกองกองยุท ธศาสตร์ต่างประเทศ
ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดาเนินการลงนามแล้ว
4.2.5 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการลงนามต่ อ อายุ ให้ค วามเห็น ชอบการลงนามต่อ อายุค วามร่ว มมือ รองอธิการบดี
ความร่วมมือทางวิชาการ กับ Nagaoka University ทางวิชาการ กับ Nagaoka University of Technology
(ผศ.ดร.
of Technology ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศญีป่ ุ่น
สุมนมาลย์
เนียมหลาง)
และ
ผู้อานวยการ
กองยุทธศาสตร์
ต่างประเทศ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ รองอธิก ารบดี (ผศ.ดร.สุ ม นมาลย์ เนี ย มหลาง)
และผู้ อานวยการกองกองยุท ธศาสตร์ต่างประเทศ
ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดาเนินการลงนามแล้ว

6
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการลงนามความร่วมมือ ให้ความเห็นชอบ
รองอธิการบดี
ทางวิ ชาการ กั บ Wuhan University สาธารณรั ฐ 1. ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีลงนาม
(ผศ.ดร.
ประชาชนจีน
ความร่ ว มมื อ กั บ Wuhan University สาธารณรั ฐ สุมนมาลย์
ประชาชนจีน
เนียมหลาง)
2. ให้ อ ธิก ารบดี ม อบอ านาจการลงนามให้ ค ณบดี
และ
คณะบริหารธุรกิจ
ผู้อานวยการ
กองยุทธศาสตร์
ต่างประเทศ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ รองอธิก ารบดี (ผศ.ดร.สุ ม นมาลย์ เนี ย มหลาง)
และผู้ อานวยการกองกองยุท ธศาสตร์ต่างประเทศ
ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดาเนินการลงนามแล้ว
4.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒ นาธุรกิจของ
หอพักนักศึกษา พร้อมขออนุมัติงบประมาณปรับปรุง
อาคารหอพักนักศึกษา อาคารเดิมในวงเงิน 99.7
ล้านบาท

ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาธุรกิจของหอพักนักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดี
และอนุมัติในหลักการงบประมาณปรับปรุงอาคารหอพัก (ผศ.อิทธิพล
นักศึกษา พร้อมทั้งมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะ
โพธิพนั ธุ์)
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดาเนินการ
และ
ผู้จัดการ
หอพักนักศึกษา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี (ผศ.อิ ท ธิ พ ล โพธิ พั น ธุ์ ) และ
ผู ้จ ัด การหอพัก นัก ศึก ษาทราบ และด าเนิน การ
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ



เร่งด่วน

ดาเนินการแล้วเสร็จ

การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แจ้งผู้รับผิดชอบให้ดาเนินการจัดทาแผนและแบบรูป
รายงาน เพื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปรับปรุงอาคาร

7
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.2.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อวิทยาลัย ให้ ความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยการแพทย์ รองอธิการบดี
การแพทย์แผนไทย
แผนไทย เป็ น “คณะการแพทย์ บู รณาการ” และ (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า)
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชา “จากสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย”
และ
เป็น “สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ”
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ รองอ ธิ การบ ดี (ผ ศ.อภิ ช าติ ไก่ ฟ้ า แล ะ
ผู้ อ านวยการกองบริ ห ารงานบุ ค คลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ



เร่งด่วน

ดาเนินการแล้วเสร็จ

การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เสนออธิการบดีลงนามในประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
การเปลี่ยนชื่อหน่วยงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
เพื่ อ ด าเนิ น การรายงานตามขั้ น ตอนที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ต่อไป
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ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.3 เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา
4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามในประกาศสภา
ปริญญาเอก ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ประจาเดือน (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ มทร.ธั ญ บุ รี เรื่ อ ง รายนามนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ
ประจาเดือนพฤษภาคม 2564
พฤษภาคม 2564 จานวน 1 ราย คือ นายวงศกร ภูมิกิตติพิชญ์)
ปริญญาเอก ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา
วิเศษสัจจา
ผู้อานวยการ
2563 ประจาเดือ นพฤษภาคม 2564 ลงวัน ที่
สานักส่งเสริม
30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
วิชาการและ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
งานทะเบียน
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการสานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานัก และผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา ดาเนินการ
บัณฑิตศึกษา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เสนอประกาศสภา มทร.ธัญบุรี ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามแล้ว
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ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.3.2 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามในประกาศสภา
ปริญญาโท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ประจาเดือน (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ มทร.ธั ญ บุ รี เรื่ อ ง รายนามนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ
ประจาเดือนพฤษภาคม 2564
พฤษภาคม 2564 จานวน 3 ราย
ภูมิกิตติพิชญ์)
ปริญญาโท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ผู้อานวยการ
ประจาเดือนพฤษภาคม 2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน
สานักส่งเสริม
พ.ศ. 2564
วิชาการและ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
งานทะเบียน
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานัก และผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา ดาเนินการ
บัณฑิตศึกษา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เสนอประกาศสภา มทร.ธัญบุรี ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามแล้ว

ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.3.3 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2563
(เพิ่มเติม) สาเร็จการศึกษาในวันที่ 31 มีนาคม 2564
และระดับปริญญาตรี (นานาชาติ) สาเร็จการศึกษา
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

มติสภา มทร.ธัญบุรี
อนุมัติให้ ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2563 (เพิ่ ม เติ ม )
ส าเร็ จ การศึ ก ษาในวั น ที่ 31 มี น าคม 2564 และ
ระดับปริญญาตรี (นานาชาติ) สาเร็จการศึกษาในวันที่
16 พฤษภาคม 2564 จานวน 73 ราย

10
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามในประกาศสภา
(รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ มทร.ธั ญ บุ รี เรื่ อ ง รายนามนั ก ศึ ก ษาที่ ได้ รั บ
ภูมิกิตติพิชญ์)
ปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
และ
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ผู้อานวยการ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
สานักส่งเสริม
ให้ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ )
วิชาการและ
และผู ้อานวยการส านัก ส่ง เสริม วิช าการและ
งานทะเบียน
งานทะเบียน ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เสนอประกาศสภา มทร.ธัญบุรี ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามแล้ว
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ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน
4.4.1 พิจารณาให้ ความเห็ นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รองอธิการบดี
บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) พลศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
(รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรม
วิ ศวกรรมศาสตรดุ ษฎี บั ณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรม ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
พลังงานและวัสดุ ฉบับปี พ.ศ. 2563
ฉบับปี พ.ศ. 2563
วิชาการและ
4.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรม งานทะเบียน
วิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ฉบับปี พ.ศ. 2563 โทรคมนาคม ฉบับปี พ.ศ. 2563
4.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งแก้ ไขหลั กสู ตรศึ กษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2562
ฉบับปี พ.ศ. 2562
4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสูตรและอาจารย์ ประจ า
หลั กสู ตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิ ต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา ฉบับปี พ.ศ. 2559

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ฉบับปี พ.ศ. 2559 โดยเปลี่ยนจาก อาจารย์กฤษฎา
ทองสมบูรณ์ เป็น อาจารย์ปัญกิจ แก้วเหล็ก ทั้งนี้ให้มีผล
บังคับใช้ในภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
เป็นต้นไป

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภู มิ กิ ตติ พิ ชญ์ ) และผู้ อ านวยการส านั ก ส่ ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ และดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

12
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ฉบับปี พ.ศ. 2562

4.4.7 พิจารณาให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุงเปลี่ ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ า
หลั กสู ตรบริหารธุรกิจบั ณฑิ ต (หลั กสู ตรนานาชาติ )
ฉบับปี พ.ศ. 2562

มติสภา มทร.ธัญบุรี
ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ป ระจาหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซั พพลายเชน ฉบั บปี พ.ศ. 2562 โดยเปลี่ ยนจาก
อาจารย์ ดร.วรางกูร อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็น ผศ. ดร.
ดารงค์พล วิโรจน์ธ รรม ทั้ งนี้ให้ มี ผ ลบังคับ ใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
บริห ารธุรกิ จ บั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) ฉบั บ ปี
พ.ศ. 2562 ดังนี้
- วิช าเอกโลจิส ติกส์ และซัพพลายเชน เปลี่ ยนจาก
อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย กองกุล และ ผศ.ดร.ดารงค์พล
วิโรจน์ธรรม เป็น อาจารย์ ดร.วรางกูร อิศรางกูร ณ อยุธยา
และ ผศ.นฤทธิ์ คชฤทธิ์
- วิชาเอกการตลาด เปลี่ยนจาก ผศ. ดร.ดวงพร พุทธวงค์
เป็น อาจารย์ ดร.รุจิกาญจน์ สานนท์
ทั้ง นี้ใ ห้มีผ ลบัง คับ ใช้ตั้ง แต่ภ าคการศึก ษาที่ 2
ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
รองอธิการบดี
(รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภู มิ กิ ตติ พิ ชญ์ ) และผู้ อ านวยการส านั ก ส่ ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ และดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การบริการการบิน ฉบับปี พ.ศ. 2561

มติสภา มทร.ธัญบุรี
ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลั กสู ตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ
การบิน ฉบับปี พ.ศ. 2561 โดยเปลี่ยนจาก อาจารย์
วายูน เอกสกุลไพบูลย์ เป็น อาจารย์ฉัตรชัย กองกุล

13
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
(รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์) ภูมิกิตติพิชญ์) และผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และ
และงานทะเบี ยนทราบ และด าเนิ น การในส่ วนที่
ผู้อานวยการ เกี่ยวข้อง
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน
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4.4.1 ด าเนิ น การรั บ นั กศึ กษา ปี การศึ กษา 2564
แล้ว
4.4.2-4.4.8 ดาเนินการรายงานส านักปลั ดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยการส่งข้อมูลเข้าระบบพิจารณาความสอดคล้อง
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum
Online : CHECO) เรียบร้อย

14
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.6 เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
4.6.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้ระบบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็ นเลิ ศ (EdPEx) ระดับ
คณะ/วิท ยาลั ย ปี ก ารศึ กษา 2563 - 2565 ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มติสภา มทร.ธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ให้ ค วามเห็ น ชอบการใช้ระบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ รองอธิการบดี
การศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ (EdPEx) ระดั บ คณะ/ (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 - 2565 ของมหาวิทยาลัย ภูมิกิตติพิชญ์)
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และ
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบี ยน และผู้ อ านวยการส านั กประกั น
คุณภาพการศึกษาทราบ และดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน
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สานักประกันคุณภาพการศึกษา ได้ส่งหนังสือแจ้ง
สานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแล้ว (ตามมติสภามหาวิทยาลัย
ในการใช้เกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ จานวน 5 คณะ
ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป)

15
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 7/2564 วันพฤหัสบดี
ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
มังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ปฏิ บั ติ ต ามมติ ส ภา
มหาวิทยาลัย

(นายวิรัช โหตระไวศยะ)
เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี
ผู้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุรี

สภา มทร.ธัญบุรี สมัยวิสามัญ ครัง้ ที่ 3/2564
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รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.
ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
1. นายวีระศักดิ์
2. ดร.ชุมพล
3. ดร.บุญปลูก
4. นายแพทย์ธงชัย
5. ดร.วิชา
6. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนาถ
9.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ

วงษ์สมบัติ
พรประภา
ชายเกตุ
ทวิชาชาติ
จุ้ยชุม
รัตนเดโช
ผิวสอาด
ศรีสมเพ็ชร
ไก่ฟ้า

10. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
11. นายวิรัช
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิตา
ผู้ประชุมออนไลน์
1. พลเอก ธงชัย
2. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์
5. นายชาติชาย
6. ดร.พยุง
7. นายบุญชู
8. ดร.พัชรางสุ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี
10. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร

โหตระไวศยะ
สงวนทรัพย์
เกื้อสกุล
ฤชุพันธุ์
พรหมบุญ
ทิณพงษ์
ชุติมา
ศักดาสาวิตร
ประสพกิจถาวร
ชัยวรมุขกุล
ตันโช
ธุรี

นายกสภามหาวิทยาลัย
ประธาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
คณบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากผู้ดารงตาแหน่งคณบดี/ผู้อานวยการวิทยาลัย
คณบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากผู้ดารงตาแหน่งคณบดี/ผู้อานวยการวิทยาลัย
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11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชติพงศ์

อูทอง

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนินท์

มีมนต์

14. อาจารย์นิกร

แสงงาม

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต

เชาว์วิไลย

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรลดา

ตรีสาคร

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์

พุทธกาล

18. นางสาววารุณี

กี่เอี่ยน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ/ติดราชการ)
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ
โสภณรณฤทธิ์
ผู้เข้าร่วมชี้แจง/ร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา
2. นายเรืองศักดิ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พิชญ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข
5. นางสุรีพร
6. นางจันทร์ทิพย์
7. นางสาวปรียาพร
8. นางสาวไหมฟาง
7. นางสาวเกตุวดี

โพธิ์พ่วง
ภูธรธราช
ต่วนภูษา
หิงคานนท์
เป็งเงิน
จินสกุล
ขอชูกลาง
โพธิ์พ่วง
อัศวชาญชัย

คณบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากผู้ดารงตาแหน่งคณบดี/ผู้อานวยการวิทยาลัย
ผู้อานวยการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน/
ผู้อานวยการสานัก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากข้าราชการในมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.
เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป็นประธาน ได้เปิดการประชุมดาเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรือ่ งที่ประธานแจ้ง
1.1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยลาประชุม และประชุมออนไลน์
มติสภา มทร.ธัญบุรี รับทราบ
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
- ไม่มี 1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเชิงนโยบาย
- ไม่มี 4.2 เรื่องเชิงบริหาร
4.2.1 พิจารณาการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 4 ราย (วาระลับ)
(รายละเอียดอยู่ในรายงานการประชุมลับ)
4.2.2 พิจารณาอนุมัติการเสนอขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นายธีรพจน์ เวศพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วาระลับ)
(รายละเอียดอยู่ในรายงานการประชุมลับ)
4.2.3 รับทราบและพิจารณารายงานการถอดบทเรียน กรณี ศึกษาการบริหารจัดการ
คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานในกากับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 2 ถึงปีที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเข้าสู่สถานประกอบการ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 ได้กาหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทาการสอน ทาการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ
ให้บริการวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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มหาวิท ยาลั ย เล็ งเห็ น ว่ามหาวิท ยาลั ย มีศั กยภาพในการช่ ว ยเหลื อ รัฐ ในการจัด ตั้งคณะ
พยาบาลศาสตร์ เพื่อเพิ่มอัตราการผลิตพยาบาลให้มากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
คณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งทางการตลาด เทคนิค การจัดการการเงิน เศรษฐกิจและสังคม และนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัย
มีมติรับทราบและมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทาโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ในมหาวิทยาลัย
ถือเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสุขภาพ การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์จึงมีความสอดคล้อง
กับภารกิจของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ การวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการแบ่งเบาภาระของรัฐในการแก้ไขปัญหาด้านการขาดแคลน
กาลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับความต้องการบริการด้านสุขภาพ
ของประชาชนไทยและประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน สภามหาวิทยาลัยจึงอนุมัติให้มหาวิทยาลัยจัดตั้ง
คณะพยาบาลศาสตร์ขึ้นในปีงบประมาณ 2559 และรับนักศึกษาพยาบาลรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2561
เดือนพฤษภาคม 2561
คณะพยาบาลศาสตร์ถือเป็นคณะหนึ่งที่บริหารจัดการในลักษณะหน่วยงานในกากับของ
มหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ของคณะในการดาเนินงานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2558 ปัจจุบันปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษา 3 รุ่น
การถอดบทเรียนในการดาเนินงานจัดการของคณะพยาบาลศาสตร์ ในลักษณะคณะในกากับ
ของมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์ 4 เรื่อง คือ
1. การกาหนดนโยบายการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์
2. การบริหารงานการเงินการบัญชี
3. การบริหารงานบุคคล
4. การบริหารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์
พ.ศ. 2558 จานวน 7 หน้า
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 จานวน 1 หน้า
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 จานวน 2 หน้า
4. รายงานการถอดบทเรียน กรณีศึกษาการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงาน
ในกากับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 2 - ปีที่ 3 โดย รองศาสตราจารย์
ดร.พูลสุข หิงคานนท์ จานวน 13 หน้า ภาคผนวก ก จานวน 6 หน้า ภาคผนวก ข จานวน
3 หน้า
จึงเสนอต่อสภา มทร.ธัญบุรี เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
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ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังต่อไปนี้
1. เป็นช่วงเวลาที่ดี ในการรับฟังการถอดบทเรียนของหน่วยงานในกากับหน่วยงานแรก
ของมหาวิทยาลัย เพื่อนามาเป็นแนวทางในการบริหารหน่วยงานอื่น ๆ ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
โอกาสต่อไปต้องทา Workshop ลงในรายละเอียด ถ้ารู้ ผลแล้วต้องเอาผลไปใช้ปฏิบัติเป็นต้นแบบของ
คณะเล็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี
2. ผู้บริหารชุดปัจจุบันของคณะพยาบาลศาสตร์สามารถบริหารงานจากหน่วยงานที่ขาดทุน
จนมีผลกาไรรวมทั้งแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ จนได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่สุด
สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารต้องช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ยังคงเหลืออยู่ เช่น การปรับแก้กฎระเบียบต่าง ๆ
ลดขั้นตอนการดาเนินการต่าง ๆ ถ้าไม่ปรับยังคงใช้ระบบเดิมจะไม่สามารถทาให้คณะพยาบาลศาสตร์
อยูใ่ นวัฒนธรรมใหม่ได้ อีกทั้งการเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐซึ่งจะมาถึงในเร็ว ๆ นี้ หากยังใช้
กฎระเบียบการดาเนินงานเหมือนเดิมคงมีแต่พระราชบัญญัติเท่านั้นที่แสดงถึงการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
แต่ถ้าเริ่มจากการปรับให้คณะพยาบาลศาสตร์เข้าไปอยู่ในรูปแบบการบริหารที่ควรจะเป็น เช่น ลดขั้นตอน
การดาเนินการต่าง ๆ การมอบอานาจไปให้คณบดีและคณะกรรมการกากับดูแล 80-90% มหาวิทยาลัยดูแล
10-20% เป็นเรื่องสาคัญจะต้องทาให้เกิดขึ้นได้
3. ประเด็ น สาคัญ ที่ค วรปรับปรุงคือปัญ หาการหาอาจารย์ที่มีคุณ ภาพเข้าสู่ค ณะ คือ
ความมั่นใจของอาจารย์ในความมั่นคงของอาชีพนอกจากการรับเงินประกันสังคมแล้ว ควรตั้งกองทุน
สารองเลี้ยงชีพเพื่อรับเป็นเงินบานาญ (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยดาเนินการแล้ว)
4. ต้องชื่นชมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ที่สามารถแก้ปัญหาได้ จากปัญหาที่เกิดขึ้น
กับ คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อ 2-3 ปี ที่ผ่า นมา เป็น วิก ฤตหนัก แต่ไ ด้ค ณบดีที่รู้จ ริงและทางานเป็น
มี Commitment ที่จะทาให้งานสาเร็จมีความรับผิดชอบท่ามกลางอุปสรรคมากมาย เป็นตัวอย่างของ
การเลือกผู้บริหาร “put the right people on the right job” หรือการเลือกผู้ที่มี Leadership ที่เด็ดเดี่ยว
และ Problem Solving ได้
5. จากการรายงานเห็นปัญหาความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยในกากับ
หรือการออกนอกระบบ หรือระบบใหม่กับระบบราชการเดิม เป็นปัญหาทางความคิดของคนในมหาวิทยาลัย
ซึ่งต้องการเปลี่ยนความคิดขนานใหญ่ เวลานี้ยังไม่ถูกกระเทาะ กระทบ ให้สะดุ้ง ให้ตกใจ ให้รู้ว่ามีปัญหา
คือมหาวิทยาลัยกาลังจะก้าวเข้าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ ซึ่งกล่าวกันว่าจะมีความคล่องตัวสูงขึ้น
มี Autonomy มากขึ้น สิ่งเหล่านี้จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทางาน
กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงความเคยชินเก่า กล้าที่จะเลิกระบบขั้นตอนมากมาย ระบบเจ้าขุนมูลนาย ระบบ
Seniority ระบบ Formality ซึ่งเป็นระบบราชการแบบเดิม แต่เป็นการสวนความคิดกับทิศทางใหญ่
ที่มหาวิทยาลัยกาลังจะก้าวไป การดาเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์จากที่รายงานเป็นการบริหารภายใต้
กติกาของคณะในกากับกับระบบราชการเดิมคู่ขนานกัน ซึ่งบางเรื่องยังต้องดาเนินการตามขั้นตอนเดิม
แสดงให้เห็นถึงความคิดของคนในระบบงานของมหาวิทยาลัยบางส่วนยังไม่เข้าใจถึงการบริหารองค์กรแบบมี
Autonomy ให้เป็นระบบของหน่วยงานในกากับดาเนินการอย่างไร
6. จากการรายงานถึงปัญหาของระเบียบการเงิน คณะกรรมการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยไม่เคยทราบถึงปัญหาดังกล่าวแปลว่าระบบการรายงานไม่เอื้อต่อการแก้ปัญหา ต้องแก้เชิงระบบ
ต้องสร้างความเข้าใจ ออกระเบียบใหม่ อะไรใหม่ ที่สาคัญคือต้องเปลี่ยนความคิดคนให้รู้ว่าการบริหารงาน
ในหน่วยงานในกากั บต้ องจบที่คณะกรรมการบริหารที่ ตั้งเพื่ อให้มาทาหน้าที่ แทนสภามหาวิทยาลั ย และ
เพื่อให้คณะกรรมการมี Autonomy คือการตัดสินใจได้เลยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในองค์กรของเขาสิ้นสุด
เรื่องตรงนั้น ผู้ที่ไ ปอยู่ตรงนั้นก็ต้องมีความคิด สร้า งสรรค์ที่จะเปิดทางให้การบริหารจัดการแบบใหม่
มันเกิดขึ้นได้ แต่โชคดีที่การแก้ปัญหาต่าง ๆ ในปัจจุบันสามารถผ่านมาได้
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7. บทเรียนที่ ต้ องให้ ความสาคัญ 4 เรื่ องใหญ่ คื อ นโยบายบริ หารคณะ นโยบายว่ าด้ วย
การเงิน การคลัง การบัญชี นโยบายด้านบุคลากร และนโยบายว่าด้วยการประเมินผล
8. จากข้อเสนอแนะอีก 8 ข้อ เป็นข้อเสนอแนะในลักษณะการพัฒนาคณะในกากับ เพื่อคณะ
ในกากับที่จะเกิดขึ้นหลังจากเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ คุณค่าของการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เป็นการ
ซักซ้อมครั้งยิ่งใหญ่ ดังนั้นเมื่อเรียนรู้แล้ว ใครต้องไปทาอะไร ต้องทา Action Match เชื่อมให้ได้ว่า 4 ข้อ
ของ Policy Base กับ 8 ข้อของ Recommendation นั้นต้องไป Grouping Cluster ให้ได้ในเชิงปัญหา
ช่องที่ 1 ในเชิง Solution ช่องที่ 2 ในเชิง Action ที่ต้องทาช่องที่ 3 เพราะมีทั้งข้อกฎหมาย มีทั้งประเด็น
การเงิน ช่องที่ 4 ผู้รับผิดชอบ ถ้าไม่มี Strategy Match จะไม่สมบูรณ์ ส่วนเป้าหมายทาไปถึงไหน ต้องไปถึง
จุดที่ว่าสะท้อนถึงความมี Autonomy ของคณะกรรมการ
9. อีกสิ่งที่ต้องชื่นชมก็คือการสร้างแบรนด์ คณะพยาบาลศาสตร์เป็นคณะที่มีค่าเล่าเรียน
แพงที่สุด แต่เป็น สาขาที่มีอัต ราการแข่งขัน สูงที่สุดของมหาวิทยาลัย ถึงแม้จะมีปัญ หาเรื่องสถานที่
และห้องเรียน ซึ่งควรแก้ปัญหาการบริหารการใช้อาคารในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งหลายคณะ
ที่งบประมาณน้อยแต่มีต้นทุนสูงโดยเฉพาะการมีค่าเสื่อมของอาคารที่ไม่ได้ถูกใช้งานควรต้องคืนอาคาร
กลับมายังส่วนกลางเพื่อเป็นการลดต้นทุนของหน่วยงานนั้น ๆ
10. เป็น ตัวอย่างที่ดีใ นการขยายหลักสูตรให้นักศึกษาปริญ ญาตรี สามารถเรียนเป็น
ผู้ช่วยพยาบาลได้ เป็นสิ่งใหม่และน่าจะดาเนินการร่วมกับการเทียบโอนหมวดการศึกษาทั่วไป (General
Education) ที่เรียนมาแล้ว ไม่ต้องมาเรียนซ้าและนาไปสู่ Double Degree ซึ่งเป็นประโยชน์มาก
11. มหาวิทยาลัยควรมีหน่วยงานพัฒนาองค์กร (Organization Development) ที่เตรียม
ระบบปฏิบัติการงานสนับสนุนให้หน่วยงานจัดตั้งใหม่ เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้อย่างประสบความสาเร็จ
เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในงานสนับสนุน วางระบบต่าง ๆ ให้เสร็จ เช่น ระบบการบริหาร ระบบความเสี่ยง ระบบ
ธรรมาภิบาล ระบบบริหารงานบุคคล การจัดซื้อจัดจ้าง
12. มหาวิทยาลัยควรนาประเด็นปัญหาต่าง ๆ ไปพิจารณาในการเขียนร่างข้อบังคับ
เพื่อให้คณะที่จะเป็นหน่วยงานในกากับจะได้ปฏิบัติอย่างไม่มีปัญหา ทั้งเรื่องการเงิน เรื่องบริหารงานบุคคล
เรื่องการจัดการ
มติสภา มทร.ธัญบุรี รับทราบรายงานการถอดบทเรียน กรณีศึกษาการบริหารจัดการ
คณะพยาบาลศาสตร์ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ดาเนินการ
4.2.4 พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการของคณบดี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหั วหน้ าส่ ว นราชการ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความในข้อ 5
ประกอบสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ สั่ง ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
อาศัยอานาจตามความในข้อ 6 ให้คณะกรรมการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าส่วนราชการ และข้อ 7 ให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการทุกรอบหนึ่งปี
หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง
ให้ดาเนินการก่อนครบวาระไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ
ราย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน และผู้บริหารมหาวิทยาลัยจานวน 3 ท่าน ดังนี้
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รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์
ดร.พยุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ
นางสุรีพร
นางจันทร์ทิพย์
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ทิณพงษ์
ศักดาสาวิตร
ไก่ฟ้า
เป็งเงิน
จินสกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ ได้ดาเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในรอบปีที่ 3 โดยการนาเสนอผลการดาเนินงาน
และได้สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ง
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีพิจารณา
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
3. คาสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 4/2564 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2564
4. สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในการประเมิน
รอบปีที่ 3
จึงเสนอต่อสภา มทร.ธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณา
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้
1. ควรขยายการดาเนินการ ความร่วมมือการบริการวิชาการ ทุนนวัตกรรมอาชีพชั้นสูง
กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ไปยังหน่วยงานอื่น เช่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อเพิ่มโอกาสการขยายความเสมอภาค
2. การพิจารณาเพิ่ม Dual Degree กับคณะอื่น ๆ ที่มีความต้องการเป็นครู เช่น สาขา
เกษตร หรือการพิจารณาเพิ่มการรับรองจากสภาวิศวกรในสาขาต่าง ๆ
มติสภา มทร.ธัญบุรี ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ส่วนราชการของคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้คะแนนร้อยละ 88.33 อยู่ในระดับดีมาก
4.2.5 พิจ ารณารายงานการประเมิน ผลการปฏิ บัติงานของหัวหน้ าส่วนราชการของ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มติสภา มทร.ธัญบุรี มอบมหาวิทยาลัยนาเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 7/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
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4.2.6 พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการของคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัว หน้าส่ว นราชการ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความในข้อ 5
สภามหาวิทยาลัยมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ สั่ง ณ วันที่
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
อาศัยอานาจตามความในข้อ 6 ให้คณะกรรมการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าส่วนราชการ และข้อ 7 ให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการทุกรอบหนึ่งปี
หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง
ให้ดาเนินการก่อนครบวาระไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ
ราย คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน และผู้บริหารมหาวิทยาลัย 3 ท่าน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์
รัตนเดโช
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์ กรรมการและเลขานุการ
4. นางสุรีพร
เป็งเงิน
ผู้ช่วยเลขานุการ
5. นางจันทร์ทิพย์
จินสกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการได้ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในรอบปี 2563 โดยการนาเสนอผลการดาเนินงาน การสัมภาษณ์บุคลากรต่อการบริหารจัดการ
และได้ส รุป ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเรียบร้อยแล้ว
จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพิจารณา
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
3. คาสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ สั่ง ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2564
4. สรุ ป ผลการประเมินผลการปฏิ บัติงานของคณบดี คณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเมินรอบปี 2563
จึงเสนอต่อสภา มทร.ธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณา
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ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้
1. จากการรายงานต้นทุนของทุกคณะ จะเห็นการขาดทุนและกาไร ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีส่วนใหญ่การสอนจะเป็นวิชาพื้นฐานให้แก่คณะต่าง ๆ มิได้เป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตเพื่อไป
ประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นโหลดงานที่ค่อนข้างจะสูงและเป็นหน้าที่สาคัญของคณะ ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจนา
ประเด็นนี้มาพิจารณาต้นทุนด้วย
2. การหารายได้ของคณะต้องหาแหล่งทุนวิจัย เพิ่มนักศึกษาทางด้านบัณฑิตศึกษา การ
ขาย Product จากการวิจัยที่สร้างนวัตกรรมต่าง ๆ
มติสภา มทร.ธัญบุรี ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ส่วนราชการของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้คะแนนร้อยละ 91 อยู่ในระดับดีเด่น
4.2.7 พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการของคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหั วหน้ าส่ ว นราชการ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความในข้อ 5
ประกอบสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
อาศัยอานาจตามความในข้อ 6 ให้คณะกรรมการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าส่วนราชการ และข้อ 7 ให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการทุกรอบหนึ่งปี
หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง
ให้ดาเนินการก่อนครบวาระไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ
ราย คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2 ท่าน และผู้บริหารมหาวิทยาลัยจานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. พลเอก ธงชัย
เกื้อสกุล
ประธานกรรมการ
2. ดร.พยุง
ศักดาสาวิตร กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ กรรมการและเลขานุการ
4. นางสุรีพร
เป็งเงิน
ผู้ช่วยเลขานุการ
5. นางจันทร์ทิพย์
จินสกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ ได้ดาเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในรอบปีที่ 2 โดยการนาเสนอผลการดาเนินงานและ
ได้สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน
ผลการปฏิบัติง านของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีพิจารณา
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
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2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
3. คาสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 10/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2564
4. สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในรอบปีที่ 2
จึงเสนอต่อสภา มทร.ธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณา
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้
1. คณะควรมีแผนงานการเพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าจานวนนักศึกษา
ของคณะน้อยลงอย่างต่อเนื่อง หากพิจารณาในแง่การตลาด สินค้าหรือหลักสูตรของคณะไม่เป็นที่ต้องการ
ของตลาด ต้องรีบดาเนินการแก้ไขคณะควรสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จใน
ธุรกิจการเกษตร โดยเฉพาะผู้ที่มหาวิทยาลัยได้มอบปริญญาดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ เช่น การศึกษาดูงาน
เกษตรอุตสาหกรรม การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคเอกชน การจัด การเรียนการสอน โดยเชิญบุคลากร
จากภาคอุตสาหกรรมที่มีความสามารถมาช่วยสอน รวมทั้งการผลักดันการสร้าง Entrepreneur ในด้าน
การเกษตร จะเป็นแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรต่อไปได้
2. ทิศทางของการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรในอนาคต หากมองตลาดอุตสาหกรรม
เกษตรอย่างเดียว ความต้องการในตลาดจะลดลงไปเรื่อย ๆ ควรพิจารณาข้อมูลจากผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ (Gross Domestic Product) ยืนยันควบคู่กันไปจะเห็นรายได้ของภาคเกษตรที่ลดลง รายได้
ของภาคการผลิตอื่นที่เพิ่มขึ้น ทาให้ในอนาคตคนที่ทางานในภาคเกษตรอาจลดลงได้ด้วย แต่ความต้องการ
ผลผลิตทางการเกษตรยังคงอยู่ทาให้การทาเกษตรแบบเดิมจะใช้ไม่ได้ ควรวางแผนดาเนินการ ดังนี้
- เริ่ มจากการ Rebrand เปลี่ ยนชื่ อจาก “คณะเทคโนโลยี การเกษตร” เป็ นชื่ อที่
สะท้อนภาพใหม่ เช่น “เทคโนโลยีดิจิตอลเกษตรอุตสาหกรรม” จะเห็นการเปลี่ยนแปลงจากการทาการเกษตร
ต้นน้ามาเป็นกึ่งกลางน้า แต่คาว่า “เทคโนโลยีดิจิตอล” หลักสูตรจะพัฒนาไปอย่างไร
- การ Re-content ใหม่ เพราะว่าทาเลของคณะเป็นทาเลที่ดี อยู่ในเขตเมือง ควรทา
Smart Farm ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล อย่างเช่น โดรน, IOT, Sensor ใส่ความ Hi-tech
- การสร้าง Corroboration เพื่อสร้าง Co-develop เช่น คูโบต้า หรือ ISUZU รวมทั้ง
การสร้าง Collaborate กับต่างประเทศจะสร้างได้อย่างไร
3. เกษตรเป็น New S-curve ใน S-curve ใหม่ของรัฐบาล Bio Economy ประเภท Food
มีความเกี่ยวข้องอยู่ 2 ส่วนคือ ตลาดในต่างประเทศที่มีการแข่งขันทางเทคโนโลยี ส่วนตลาดในประเทศ
ต้องสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ในประเทศจีนใช้เกษตรแก้ปัญหาความยากจนให้ประชาชนสามารถพึ่งตัวเอง
ให้พ้นจากความยากจนได้ และทาอย่างไรให้เกษตรกรรวยขึ้น
มติสภา มทร.ธัญบุรี ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ส่วนราชการของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้คะแนนร้อยละ 88.30 อยู่ในระดับดีมาก
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4.2.8 พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการของคณบดี
คณะบริหารธุรกิจ
ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัว หน้าส่ว นราชการ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความในข้อ 5
สภามหาวิทยาลัยมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ สั่ง ณ วันที่
31 มีนาคม พ.ศ.2564
อาศัยอานาจตามความในข้อ 6 ให้คณะกรรมการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าส่วนราชการ และข้อ 7 ให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการทุกรอบหนึ่งปี
หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง
ให้ดาเนินการก่อนครบวาระไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ
ราย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2 ท่าน และผู้บริหารมหาวิทยาลัย 3 ท่าน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย
ชุติมา
กรรมการ
3. นายวิรัช
โหตระไวศยะ กรรมการและเลขานุการ
4. นางสุรีพร
เป็งเงิน
ผู้ช่วยเลขานุการ
5. นางจันทร์ทิพย์
จินสกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการได้ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ในรอบ
ปี 2563 โดยการนาเสนอผลการดาเนินงาน การสัมภาษณ์บุคลากรต่อการบริหารจัดการ และได้สรุปผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพิจารณา
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี เรื่ อง แนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
3. คาสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 10/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2564
4. สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประเมินรอบปี 2563
จึงเสนอต่อสภา มทร.ธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณา
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้
1. จากการรายงานต้นทุนต่อหน่วย เป็นคณะที่ทากาไรได้มากที่สุดและมีหลักสูตรนานาชาติ
มากที่สุด แต่หลักสูตรปริญญาโท MBA กลับไม่สร้างผลกาไร กาไรมาจากหลักสูตรปริญญาตรี การจัดสรร
ทางบัญชีอาจผิดควรต้องวิเคราะห์ เพราะหลักสูตร MBA ควรเป็นหลักสูตรที่สร้างรายได้ เช่น หลักสูตร
MBA Mini ของ NIDA เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเรียนเป็นจานวนมาก
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2. นักศึ กษาปริ ญ ญาโท และปริญ ญาเอกสาคัญ มาก แล้วก็ เป็ น จุด ก้า วที่ส าคั ญ ของ
จานวนงานวิจัย จึงจาเป็นต้องเพิ่มจานวนนักศึกษาให้มากขึ้น
3. การสร้างหลักสูตร Mini MBA ให้กับผู้เตรียมตัวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับต้น เช่น หัวหน้า
ภาควิชา ต้ องบังคับให้ ผ่า นการอบรมก่อนหรือหลังเข้ารับตาแหน่งเช่น เดียวกับหลายหน่ วยงานที่ได้
ดาเนินการแล้ว เช่น คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มติสภา มทร.ธัญบุรี ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ส่วนราชการของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้คะแนนร้อยละ 97.3 อยู่ในระดับดีเด่น
4.2.9 พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการของคณบดี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัว หน้าส่ว นราชการ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความในข้อ 5
สภามหาวิทยาลัยมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ สั่ง ณ วันที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2564
อาศัยอานาจตามความในข้อ 6 ให้คณะกรรมการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าส่วนราชการ และข้อ 7 ให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการทุกรอบหนึ่งปี
หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง
ให้ดาเนินการก่อนครบวาระไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ
ราย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2 ท่าน และผู้บริหารมหาวิทยาลัย 3 ท่าน ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์
รัตนเดโช
ประธานกรรมการ
2. ดร.พัชรางสุ์
ชัยวรมุขกุล
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
กรรมการและเลขานุการ
4. นางสุรีพร
เป็งเงิน
ผู้ช่วยเลขานุการ
5. นางจันทร์ทิพย์
จินสกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการได้ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ในรอบปี 2563 โดยการนาเสนอผลการดาเนินงาน การสัมภาษณ์บุคลากรต่อการบริหารจัดการ และได้สรุปผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพิจารณา
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
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3. คาสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 10/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2564
4. สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประเมินรอบปี 2563
จึงเสนอต่อสภา มทร.ธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณา
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้
เป็นคณะที่มีบุคลากรที่มีความสามารถสูง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถสร้างบัณฑิต
Hands-On ได้ เป็นคณะที่สร้าง Brand จนขายได้ เห็นได้จากมีนักศึกษาสมัครเพิ่มขึ้นทุกปี บางหลักสูตร
มีจานวนผู้สมัครติดอันดับ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัย แต่จากการรายงานต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ 2563
พบว่าคณะขาดทุน 12 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็น Problem Child สามารถแก้ไขได้โดยคณะต้องวิเคราะห์แนวทาง
การแก้ปัญหาจากปัจจัย มีผู้สนใจเข้าศึกษาจานวนมาก อาจารย์เก่ง แต่ขาดทุน
มติสภา มทร.ธัญบุรี ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ส่วนราชการของคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้คะแนนร้อยละ 94 อยู่ในระดับดีเด่น
4.2.10 พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการของคณบดี
คณะศิลปศาสตร์
ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัว หน้าส่ว นราชการ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความในข้อ 5
สภามหาวิทยาลัยมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ สั่ง ณ วันที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2564
อาศัยอานาจตามความในข้อ 6 ให้คณะกรรมการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าส่วนราชการ และข้อ 7 ให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการทุกรอบหนึ่งปี
หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง
ให้ดาเนินการก่อนครบวาระไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ
ราย คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2
ท่าน และผู้บริหารมหาวิทยาลัย 3 ท่าน ดังนี้
1. ดร.บุญปลูก
ชายเกตุ
ประธานกรรมการ
2. ดร.วิชา
จุ้ยชุม
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนมาลย์
เนียมหลาง
กรรมการและเลขานุการ
4. นางสุรีพร
เป็งเงิน
ผู้ช่วยเลขานุการ
5. นางจันทร์ทิพย์
จินสกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการได้ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ในรอบปี 2563
โดยการนาเสนอผลการดาเนินงาน การสัมภาษณ์บุคลากรต่อการบริหารจัดการ และได้สรุปผลการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปศาสตร์เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดี
คณะศิลปศาสตร์ เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพิจารณา
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ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
3. คาสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 10/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2564
4. สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประเมินรอบปี 2563
จึงเสนอต่อสภา มทร.ธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภา มทร.ธัญบุรี ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ส่วนราชการของคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้คะแนนร้อยละ 86 อยู่ในระดับดีมาก
4.2.11 พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการของคณบดี
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหั วหน้ าส่ ว นราชการ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 อาศั ยอานาจตามความในข้อ 5
ประกอบสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
อาศัยอานาจตามความในข้อ 6 ให้คณะกรรมการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าส่วนราชการ และข้อ 7 ให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการทุกรอบหนึ่งปี
หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง
ให้ดาเนินการก่อนครบวาระไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ซึ่งการประเมิ นผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ
ราย คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน และผู้บริหารมหาวิทยาลัย จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. พลเอก ธงชัย
เกื้อสกุล
ประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย
ชุติมา
กรรมการ
3. นายเรืองศักดิ์
ภูธรธราช
กรรมการและเลขานุการ
4. นางสุรีพร
เป็งเงิน
ผู้ช่วยเลขานุการ
5. นางจันทร์ทิพย์
จินสกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ ได้ดาเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในรอบปีที่ 1 โดยการนาเสนอผลการดาเนินงาน
และได้สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ง
รายงานผลการปฏิ บั ติ งานของคณบดี คณะเทคโนโลยีสื่ อสารมวลชน เพื่ อเสนอที่ ประชุ มสภามหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพิจารณา
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ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
3. คาสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 10/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2564
4. สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในรอบปีที่ 1
จึงเสนอต่อสภา มทร.ธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณา
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้
1. เป็นคณะที่มีนักศึกษาสมัครเพิ่มมากขึ้นทุกปี แต่จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่เพิ่ม
โดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีภาพยนตร์ มีอัตราส่วนผู้สมัครสูงสุดเป็นอันดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัย แต่จากการ
รายงานต้นทุนต่อหน่วยงบประมาณปี 2563 คณะขาดทุน 3 ล้านบาท ถ้าเชิงบริหารถือว่าเป็น Problem Child
เพราะมีความสามารถในการแข่งขันสูงมากแต่ขาดทุน คณะควรวิเคราะห์แนวทางการปรับแผนจากปัจจัย
มีจานวนผู้ต้องการเข้าเรียนจานวนมาก และการดาเนินการขาดทุนเล็กน้อย สามารถแก้ไขได้
2. คณะอาจใช้ศาสตร์ทางด้านการสื่อสารช่วยงานด้าน Internal Communication ระหว่าง
ฝ่ายบริหารและคณะ ภาควิชาต่าง ๆ กับสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการสื่อสาร นโยบาย ปํญหาต่าง ๆ
มายังสภามหาวิทยาลัยได้มากขึ้น
3. คณะควรใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ทั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
และที่ปรึกษามหาวิทยาลัย เช่ น คุณจิ ตรนรา นวรัตน์ เพื่ อพั ฒนาสถานีวิทยุกระจายเสี ยงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้สามารถใช้พัฒนาการเรียนการสอนและหารายได้ให้แก่
มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น
มติสภา มทร.ธัญบุรี ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ส่วนราชการของคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้คะแนนร้อยละ 88 อยู่ในระดับดีมาก
4.2.12 พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการของคณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัว หน้าส่ว นราชการ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความในข้อ 5
สภามหาวิทยาลัยมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ สั่ง ณ วันที่
31 มีนาคม พ.ศ.2564
อาศัยอานาจตามความในข้อ 6 ให้คณะกรรมการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าส่วนราชการ และข้อ 7 ให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการทุกรอบหนึ่งปี
หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง
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ให้ดาเนินการก่อนครบวาระไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ
ราย คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วยกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน และผู้บริหารมหาวิทยาลัย 3 ท่าน ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์
รัตนเดโช ประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย
ชุติมา
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา
กรรมการและเลขานุการ
4. นางสุรีพร
เป็งเงิน
ผู้ช่วยเลขานุการ
5. นางจันทร์ทิพย์
จินสกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการได้ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ในรอบปี 2563 โดยการนาเสนอผลการดาเนินงาน การสัมภาษณ์บุคลากรต่อการบริหารจัดการ และได้สรุปผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะสถาปัตยศาสตร์เป็นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพิจารณา
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
3. คาสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 10/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2564
4. สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเมิน
รอบปี 2563
จึงเสนอต่อสภา มทร.ธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณา
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้
1. คณะมีการนาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน คือ BIM เป็น Software
ที่ทันสมัยมากในปัจจุบัน สามารถบริหารอาคารพร้อมกันได้หลายอาคาร โดยใช้คนเพียงหนึ่งคน
2. เป็นคณะที่มีนักศึกษาสมัครเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า จากปี 2561 - 2564 ถือว่ามีอัตราส่วนที่ดี
เพิ่มขึ้นปีละ 20% หลักสูตรมีจานวนผู้สมัครเป็นอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัย แต่จากการรายงานต้นทุน
ต่อหน่วยในปีงบประมาณ 2563 คณะขาดทุน 1 ล้านบาท ถือว่าเป็นการชาดทุนที่ไม่ควรขาดทุน คณะต้อง
วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา จากปัจจัยทีม่ ีผู้ต้องการเข้าศึกษาเป็นจานวนมาก แต่ขาดทุน
3. คณะสามารถดาเนินการตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ที่ได้มอบให้ทั้ง 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทางานเกี่ยวกับเรื่องศิลปะ วัฒนธรรม
โดยเฉพาะการบูรณะสิ่งก่อสร้าง โบราณสถาน โดยใช้เทคโนโลยี ควรนาโครงการนี้เสนอในที่ประชุมนายกสภา
มหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทป.นอ.) ต่อไป เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทาโครงการร่วมกับกรมศิลปากรที่จังหวัดสุโขทัย เป็นต้น
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มติสภา มทร.ธัญบุรี ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ส่วนราชการของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้คะแนนร้อยละ 89 อยู่ในระดับดีมาก
4.2.13 พิ จารณารายงานการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของหั วหน้ าส่ วนราชการของ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มติสภา มทร.ธัญบุรี มอบมหาวิทยาลัยนาเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 7/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
4.2.14 พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการของ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มติสภา มทร.ธัญบุรี มอบมหาวิทยาลัยนาเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 7/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
4.2.15 พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการของคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์
ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหั วหน้ าส่ ว นราชการ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความในข้อ 5
ประกอบสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ สั่ง ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564
อาศัยอานาจตามความในข้อ 6 ให้คณะกรรมการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าส่วนราชการ และข้อ 7 ให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการทุกรอบหนึ่งปี
หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง
ให้ดาเนินการก่อนครบวาระไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ
ราย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2 ท่าน และผู้บริหารมหาวิทยาลัย จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายแพทย์ธงชัย
ทวิชาชาติ
ประธานกรรมการ
2. ดร.ชุมพล
พรประภา
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา
กรรมการและเลขานุการ
4. นางสุรีพร
เป็งเงิน
ผู้ช่วยเลขานุการ
5. นางจันทร์ทิพย์
จินสกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหั วหน้าส่วนราชการ ได้ดาเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในรอบปีที่ 1 โดยการนาเสนอผลการดาเนินงานและได้สรุปผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพิจารณา
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ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี เรื่อง แนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
3. คาสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 14/2564 ลงวันที่ 28 เมษายน
พ.ศ. 2564
4. สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในรอบปีที่ 1
จึงเสนอต่อสภา มทร.ธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภา มทร.ธัญบุรี ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ส่วนราชการของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้คะแนนร้อยละ 92 อยู่ในระดับดีเด่น
4.3 เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา
- ไม่มี 4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน
- ไม่มี 4.5 เรื่องกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 7/2564 วันพฤหัสบดีที่
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีมติกาหนดเป็นหลักการให้มีการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ทุกวันพุธในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 ข้อ 9 การประชุมให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยปกติ
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
จึงขอความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่
7/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จึงเสนอต่อสภา มทร.ธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณา
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มติสภา มทร.ธัญบุรี ให้ความเห็นชอบกาหนดการประชุ มสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 7/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
มังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างหน่วยงาน
จากมติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ. .... ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการปรับปรุงและพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยที่
การจัดเตรียมโครงสร้างการบริหารเป็นเรื่องสาคัญ เพื่อให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในภารกิจและแผนงานด้านต่าง ๆ นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างหน่วยงาน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1. นายจิตรนรา
นวรัตน์
ประธานกรรมการ
2. ดร.พัชรางสุ์
ชัยวรมุขกุล รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจตุราภรณ์
รอดเกลี้ยง
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
จึงเสนอต่อสภา มทร.ธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภา มทร.ธัญบุรี ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างหน่วยงาน
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายจิตรนรา
นวรัตน์
ประธานกรรมการ
2. ดร.พัชรางสุ์
ชัยวรมุขกุล รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจตุราภรณ์
รอดเกลี้ยง กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
6.3 การเตรียมความพร้อมของคณะต่าง ๆ ในการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ตามที่ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลธั ญ บุ รี ได้ ด าเนิ นการเสนอร่ างพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. .... เพื่อออกเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ นั้น มหาวิทยาลัย
ควรร่วมกันคิดและหาแนวทางในการวางแผนเกี่ยวกับการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ โดยจัดทา
เป็นรายคณะ และมีสภามหาวิทยาลัยคอยช่วยให้คาแนะนา เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่แต่ละคณะไม่สามารถ
แก้ไขได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรกาหนดเป็นแนวทางที่จะดาเนินการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ที่จะออกเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐต่อไป
มติสภา มทร.ธัญบุรี รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการ
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6.4 การติดตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กับบริษัทเอกชน
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการกับบริษัทเอกชนหลายแห่งไปแล้วนั้น ซึ่งหลังจากที่ได้มีการลงนามไปแล้วยังไม่มีหน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ภายหลังจากที่ได้ลงนาม MOU ว่าจะต้องดาเนินการ
ในส่วนใด ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจะมีหน่วยธุรกิจ (Business Unit) เพื่อที่จะมาจัดการ หากมหาวิทยาลัยไม่มี
เจ้ าหน้ าที่ ติดต่อ หรื อประสานงานอย่ างต่อเนื่ องจะท าให้ มหาวิท ยาลั ยเสี ยโอกาส ซึ่งบริษัท เอกชนมี การ
ดาเนิน งานที่รวดเร็วมาก ดังนั้น หากรอให้มหาวิทยาลัยออกเป็นมหาวิทยาลั ยในกากับของรัฐ แล้วจัดตั้ง
หน่วยงานรับผิดชอบอาจจะทาให้เกิดความล่าช้าได้ มหาวิทยาลัยจึงควรจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาชั่วคราว เพื่อมา
บริหารจัดการในเรื่องดังกล่าว
มติสภา มทร.ธัญบุรี รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการ
เลิกประชุมเวลา

12.50 น.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิตา สงวนทรัพย์)
ผู้ช่วยเลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายวิรัช โหตระไวศยะ)
เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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รายงานการประชุมลับ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.
ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
1. นายวีระศักดิ์
2. ดร.ชุมพล
3. ดร.บุญปลูก
4. นายแพทย์ธงชัย
5. ดร.วิชา
6. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนาถ
9.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ

วงษ์สมบัติ
พรประภา
ชายเกตุ
ทวิชาชาติ
จุ้ยชุม
รัตนเดโช
ผิวสอาด
ศรีสมเพ็ชร
ไก่ฟ้า

10. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
11. นายวิรัช
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิตา
ผู้ประชุมออนไลน์
1. พลเอก ธงชัย
2. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์
5. นายชาติชาย
6. ดร.พยุง
7. นายบุญชู
8. ดร.พัชรางสุ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี
10. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร

โหตระไวศยะ
สงวนทรัพย์
เกื้อสกุล
ฤชุพันธุ์
พรหมบุญ
ทิณพงษ์
ชุติมา
ศักดาสาวิตร
ประสพกิจถาวร
ชัยวรมุขกุล
ตันโช
ธุรี

นายกสภามหาวิทยาลัย
ประธาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
คณบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากผู้ดารงตาแหน่งคณบดี/ผู้อานวยการวิทยาลัย
คณบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากผู้ดารงตาแหน่งคณบดี/ผู้อานวยการวิทยาลัย
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11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชติพงศ์

อูทอง

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนินท์

มีมนต์

14. อาจารย์นิกร

แสงงาม

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต

เชาว์วิไลย

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรลดา

ตรีสาคร

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์

พุทธกาล

18. นางสาววารุณี

กี่เอี่ยน

คณบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากผู้ดารงตาแหน่งคณบดี/ผู้อานวยการวิทยาลัย
ผู้อานวยการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน/
ผู้อานวยการสานัก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากข้าราชการในมหาวิทยาลัย

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ/ติดราชการ)
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ
โสภณรณฤทธิ์
เริ่มประชุมเวลา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ฯลฯ

4.2 เรื่องเชิงบริหาร
4.2.1 พิจารณาการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 4 ราย ดังนี้ (วาระลับ)
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย คือ
รายที่ 1

นายไพศาล ทองสงค์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง ทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่
29 ตุลาคม 2563 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ จานวน 3 ราย ตามคาสั่งแต่งตั้งลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เพื่อพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการ ของนายไพศาล ทองสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาแหน่งอาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลั ย)
ตาแหน่งเลขที่ 5608104 รับเงินเดือนในอัตรา 35,200 บาท ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิต ตาแหน่งเลขที่และสังกัดเดิม มหาวิทยาลัยรับเรื่องเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 (การยื่นเสนอ
ผลงานทางวิชาการเป็นการเสนอในหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ ฉบับ พ.ศ. 2560)
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คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ งทางวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้งที่ 6/2564 เมื่ อ วั น ที่
24 มิถุนายน 2564 พิจารณาผลการประเมินดังกล่าวแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมการผลิ ต รายนายไพศาล ทองสงค์ ตั้ งแต่ วั น ที่ 18 สิ งหาคม 2563 ซึ่ งเป็ น วั น ที่
มหาวิทยาลัยรับเรื่อง
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
- มติคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564
จึ ง เสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารก าหนดต าแหน่ งดั งกล่ า ว
ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หรือจะพิจารณาเป็นประการใด
มติสภา มทร.ธัญบุรี อนุมัติการกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิต รายนายไพศาล ทองสงค์ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง
รายที่ 2 นายคุณากร คิดดี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่
25 มีนาคม 2564 มีมติแต่งตั้ งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ จานวน 3 ราย ตามคาสั่งแต่งตั้งลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการ ของนายคุณากร คิดดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตาแหน่งอาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ตาแหน่งเลขที่ 6002104 รับเงินเดือนในอัตรา 33,490 บาท ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตาแหน่งเลขที่และสังกัดเดิม มหาวิทยาลัยรับเรื่องเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
(การยื่นเสนอผลงานทางวิชาการเป็นการเสนอในหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ ฉบับ พ.ศ. 2563)
คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ งทางวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้งที่ 6/2564 เมื่ อ วั น ที่
24 มิถุนายน 2564 พิจารณาผลการประเมินดังกล่าวแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมอิ เล็ กทรอนิ กส์ รายนายคุ ณ ากร คิ ดดี ตั้ งแต่ วั นที่ 9 กุ มภาพั นธ์ 2564 ซึ่ งเป็ นวั นที่
มหาวิทยาลัยรับเรื่อง
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
- มติคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564
จึ ง เสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารก าหนดต าแหน่ งดั งกล่ า ว
ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หรือจะพิจารณาเป็นประการใด
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มติสภา มทร.ธัญบุรี อนุมัติการกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ รายนายคุณากร คิดดี ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง
รายที่ 3

นายไตรภพ บุญธรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ จานวน 3 ราย ตามคาสั่งแต่งตั้งลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณา
ผลงานทางวิชาการ ของนายไตรภพ บุญธรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตาแหน่งอาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ตาแหน่งเลขที่ 5403101 รับเงินเดือนในอัตรา 39,580 บาท ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
พืช สวน อนุส าขาวิช าการออกแบบภูมิทัศน์ ตาแหน่งเลขที่และสังกัดเดิม มหาวิทยาลัยรับเรื่องเมื่อวันที่
19 มกราคม 2564 (การยื่นเสนอผลงานทางวิช าการเป็นการเสนอในหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ
ฉบับ พ.ศ. 2560)
คณะกรรมการพิจ ารณาตาแหน่งทางวิช าการ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อ วัน ที่
24 มิ ถุ นายน 2564 พิ จารณาผลการประเมิ นดั งกล่ าวแล้ วมี มติ เห็ นชอบตามความเห็ นของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพืชสวน อนุสาขาวิชาการออกแบบภูมิทัศน์ รายนายไตรภพ บุญธรรม ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564
ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
- มติคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564
จึ ง เสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารก าหนดต าแหน่ งดั งกล่ า ว
ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หรือจะพิจารณาเป็นประการใด
มติสภา มทร.ธัญบุรี อนุมัติการกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชสวน
อนุสาขาวิชาการออกแบบภูมิทัศน์ รายนายไตรภพ บุญธรรม ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่
มหาวิทยาลัยรับเรื่อง
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย คือ นายสรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่
27 พฤษภาคม 2564 มีมติเห็น ชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทาหน้าที่ตรวจสอบจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิช าการ จ านวน 3 ราย ตามคาสั่ งแต่งตั้งลงวัน ที่ 27 พฤษภาคม 2564 เพื่อ ทาหน้ าที่
พิจารณาตรวจสอบจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาการ ของนายสรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตาแหน่งเลขที่ 302 รับเงินเดือนในอัตรา 48,550 บาท ให้ดารงตาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ อนุสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต ตาแหน่ง
เลขที่และสังกัดเดิม มหาวิทยาลัยรับเรื่องเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 (การยื่นเสนอผลงานทางวิชาการเป็น
การเสนอในหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ ฉบับ พ.ศ. 2563)

สภา มทร.ธัญบุรี สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564
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คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้งที่ 6/2564 เมื่ อ วั น ที่
24 มิถุนายน 2564 พิจารณาผลการตรวจสอบดังกล่าวแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์
โดยวิธีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ อนุสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต รายนายสรพงษ์ ภวสุปรีย์
ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
- มติคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564
จึง เสนอต่อ สภามหาวิท ยาลัย เพื่อ โปรดพิจ ารณาอนุมัติก ารกาหนดตาแหน่ง ดัง กล่า ว
ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หรือจะพิจารณาเป็นประการใด
มติสภา มทร.ธัญบุรี อนุมัติการกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 3 สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ อนุสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต รายนายสรพงษ์ ภวสุปรีย์ ตั้งแต่วันที่
29 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง
4.2.2 พิจารณาอนุมัติการเสนอขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นายธีรพจน์ เวศพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วาระลับ)
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ให้แก่ นายธีรพจน์ เวศพันธุ์ ตาแหน่งอาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ตาแหน่งเลขที่ 6208105 รับเงินเดือน
ในอัตรา 31,500 บาท มหาวิทยาลัยรับเรื่องเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 และมหาวิทยาลัยได้มีข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อดาเนินการเทียบตาแหน่งทางวิชาการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยรายดังกล่าวแล้วนั้น
คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการในการประชุ ม ครั้ งที่ 1/2564 เมื่ อ วั น ที่
28 มกราคม 2564 ได้ดาเนิน การตามข้อบังคับโดยมีมติให้มีการประเมินผลงานทางวิชาการเดิมอีกครั้ง
พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ จานวน 3 ราย ตามคาสั่งแต่งตั้งลงวันที่ 28 มกราคม 2564 และให้ดาเนินการประเมินผลงาน
ทางวิชาการเช่นเดียวกับผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติ เพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ
กรณีขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบ
ตาแหน่งทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
คณะกรรมการพิจ ารณาตาแหน่งทางวิช าการ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อ วัน ที่
24 มิถุนายน 2564 พิจารณาผลการประเมินดังกล่าวแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการเทียบตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รายนายธีรพจน์ เวศพันธุ์ ตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คือ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

สภา มทร.ธัญบุรี สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564
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ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
1. มติคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบตาแหน่งทางวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
จึ ง เสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเที ย บต าแหน่ ง ดั ง กล่ า ว
ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หรือจะพิจารณาเป็นประการใด
มติสภา มทร.ธัญบุรี อนุมัติการเทียบตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รายนายธีรพจน์ เวศพันธุ์ ตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี คือ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ฯลฯ
เลิกประชุมเวลา

12.50 น.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิตา สงวนทรัพย์)
ผู้ช่วยเลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายวิรัช โหตระไวศยะ)
เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สรุปผลการปฏิบัตติ ามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.2 เรื่องเชิงบริหาร
4.2.1 พิจารณาการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุ ดมศึกษา
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 4 ราย (วาระลับ)

มติสภา มทร.ธัญบุรี
-

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

รองอธิการบดี
(ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า)
และ
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า) และผู้อานวยการ
กองบริหารงานบุคคลทราบ และดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดาเนินการจัดทาประกาศเรียบร้อยแล้ว

2
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.2.2 พิจารณาอนุมัติการเสนอขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ราย นายธีรพจน์ เวศพั นธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
(วาระลับ)

มติสภา มทร.ธัญบุรี
-

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
รองอธิการบดี
(ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า)
และ
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า) และผู้อานวยการ
กองบริหารงานบุคคลทราบ และดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดาเนินการจัดทาประกาศเรียบร้อยแล้ว

4.2.3 รั บ ทราบและพิ จารณารายงานการถอดบทเรี ยน
กรณีศึกษาการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์
หน่ว ยงานในกากับ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 2 ถึงปีที่ 3

รับทราบรายงานการถอดบทเรียน กรณีศึกษาการบริหาร
จัดการคณะพยาบาลศาสตร์ และมอบมหาวิทยาลัย
รับ ข้อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิท ยาลัย
ไปพิจารณาดาเนินการ

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ทราบ และดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ



เร่งด่วน

ดาเนินการแล้วเสร็จ

การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดาเนินการแจ้งเวียนให้คณะและวิทยาลัยทราบ

3
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.4 พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าส่วนราชการของคณบดีคณะครุศาสตร์ ของหัวหน้าส่ วนราชการของคณบดีคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม ได้คะแนนร้อยละ 88.33 อยู่ในระดับ
ดีมาก

4.2.6 พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หัวหน้าส่วนราชการของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ของหัวหน้าส่วนราชการของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี ได้คะแนนร้อยละ 91 อยู่ในระดับดีเด่น

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
กรรมการ
และเลขานุการ
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
หัวหน้าส่วนราชการ
คณบดีคณะ
ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
(ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า)

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ คณบดีคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า) และคณบดี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมทราบ

กรรมการ
และเลขานุการ
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
หัวหน้าส่วนราชการ
คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
(รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ คณบดีคณะ
วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รศ.ดร.กฤษณ์ ช นม์
ภูมิกิตติพิชญ์ ) และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทราบ

สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

4
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.7 พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าส่วนราชการของคณบดีคณะเทคโนโลยี ของหั วหน้ าส่ วนราชการของคณบดี คณะเทคโนโลยี
การเกษตร
การเกษตร ได้คะแนนร้อยละ 88.30 อยู่ในระดับดีมาก

4.2.8 พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หัวหน้าส่วนราชการของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ของหัวหน้าส่วนราชการของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ได้คะแนนร้อยละ 97.3 อยู่ในระดับดีเด่น

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
กรรมการ
และเลขานุการ
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
หัวหน้าส่วนราชการ
คณบดีคณะ
เทคโนโลยี
การเกษตร
(รศ.ดร.สุจิระ
ขอจิตต์เมตต์)

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์ เมตต์)
และคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรทราบ

กรรมการ
และเลขานุการ
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
หัวหน้าส่วนราชการ
คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจ
(นายวิรัช
โหตระไวศยะ)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจ (นายวิรัช โหตระไวศยะ) และคณบดี
คณะบริหารธุรกิจทราบ

สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

5
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.9 พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าส่วนราชการของคณบดีคณะ
ของหัวหน้าส่วนราชการของคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์
ได้คะแนนร้อยละ 94 อยู่ในระดับดีเด่น

4.2.10 พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หัวหน้าส่วนราชการของคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ของหั วหน้าส่ วนราชการของคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ได้คะแนนร้อยละ 86 อยู่ในระดับดีมาก

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
กรรมการ
และเลขานุการ
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
หัวหน้าส่วนราชการ
คณบดีคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
(รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์)

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ คณบดีคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ทราบ

กรรมการ
และเลขานุการ
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
หัวหน้าส่วนราชการ
คณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์
(ผศ.ดร.สุมนมาลย์
เนียมหลาง)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ คณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์ (ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง) และ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ทราบ

สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

6
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.11 พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หั วหน้ าส่ วนราชการของคณบดี คณะเทคโนโลยี ของหั วหน้ าส่ วนราชการของคณบดี คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชน ได้คะแนนร้อยละ 88 อยู่ในระดับดีมาก

4.2.12 พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หัวหน้าส่วนราชการของคณบดีคณะ
ของหัวหน้าส่วนราชการของคณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้คะแนนร้อยละ 89
อยู่ในระดับดีมาก

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
กรรมการ
และเลขานุการ
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
หัวหน้าส่วนราชการ
คณบดีคณะ
เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน
(นายเรืองศักดิ์
ภูธรธราช)

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ งานของหั วหน้ าส่ วนราชการ คณบดี คณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (นายเรืองศักดิ์ ภูธรธราช)
และคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนทราบ

กรรมการ
และเลขานุการ
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
หัวหน้าส่วนราชการ
คณบดีคณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์
(ผศ.พงศ์พิชญ์
ต่วนภูษา)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ งานของหั วหน้ าส่ วนราชการ คณบดี คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา) และ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทราบ

สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

7
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.15 พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หัวหน้าส่วนราชการของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ของหัวหน้าส่วนราชการของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ได้คะแนนร้อยละ 92 อยู่ในระดับดีเด่น

6
6.1

เรื่องอื่น ๆ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 7/2564 วันพฤหัสบดี
ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุม
มังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
กรรมการ
และเลขานุการ
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
หัวหน้าส่วนราชการ
คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์
(ผศ.พงศ์พิชญ์
ต่วนภูษา)

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ งานของหั วหน้ าส่ วนราชการ คณบดี คณะ
พยาบาลศาสตร์ (ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา) และคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ทราบ

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ปฏิ บั ติ ต ามมติ ส ภา
มหาวิทยาลัย

สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

8
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
6.2 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบแต่ งตั้ งคณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง
พัฒนาโครงสร้างหน่วยงาน
หน่วยงาน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.นายจิตรนรา นวรัตน์
ประธานกรรมการ
2.ดร.พัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล รองประธานกรรมการ
3.นางสาวจตุราภรณ์ รอดเกลี้ยง กรรมการ
4.ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา กรรมการ
5.ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการและ
เลขานุการ

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคาสั่งสภา มทร.
ธัญบุรี ที่ 19/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาโครงสร้างหน่วยงาน ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
พ.ศ. 2564
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และ
ดาเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
- เลขานุการสภามหาวิท ยาลั ย นาคาสั่ งดังกล่ าว
ประกาศบนเว็บ ไซต์ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ



เร่งด่วน

ดาเนินการแล้วเสร็จ

การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กาหนดวันประชุมคณะกรรมการแล้ว
6.3

การเตรียมความพร้อมของคณะต่าง ๆ ในการออกเป็น รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการ
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้อธิการบดีพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ



เร่งด่วน

ดาเนินการแล้วเสร็จ

การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นาเสนอในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง เพื่อกาหนด
เป็นนโยบาย และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

9
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
6.4 การติ ด ตามความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า ง รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี กั บ
บริษัทเอกชน

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้อธิการบดีพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ



เร่งด่วน

ดาเนินการแล้วเสร็จ

การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นาเสนอในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง เพื่อหาแนวทาง
ในการดาเนินงาน

(นายวิรัช โหตระไวศยะ)
เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี
ผู้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุรี

