สรุปผลการปฏิบัตติ ามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.1 เรื่องเชิงนโยบาย
4.1.2 การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของมหาวิทยาลัย รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณารับข้อเสนอแนะ รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดาเนินการ
(ผศ.พงศ์พิชญ์ ให้รองอธิการบดี (ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา) ทราบและ
ต่วนภูษา)
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดาเนินการ
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

2
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2 เรื่องเชิงบริหาร
4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผล ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การปฏิบั ติงานของหั วหน้ าส่วนราชการ คณบดี ของหัวหน้าส่วนราชการ คณบดีคณะการแพทย์บูรณาการ
คณะการแพทย์บูรณาการ
ได้คะแนน 92.33 อยู่ในระดับดีเด่น

4.2.5 พิจารณาให้ความเห็ นชอบการลงนามบันทึกความ
ร่วมมือทางวิชาการ กับ Nanjing Vocational College
of Information Technology, Jiangxi Environmental
Engineering Vocational College และ Kunming
Metallurgy College สาธารณรัฐประชาชนจีน

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

กรรมการและ
เลขานุการ
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
ของหัวหน้า
ส่วนราชการ
คณบดีคณะ
การแพทย์
บูรณาการ
(รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
ทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไปดาเนินการ

ให้ ความเห็ นชอบการลงนามบันทึ กความร่วมมื อทาง รองอธิการบดี
วิชาการ กับ Nanjing Vocational College of Information (ผศ.ดร.สุมนมาลย์
Technology, Jiangxi Environmental Engineering เนียมหลาง) และ
Vocational College และ Kunming Metallurgy College ผู้อานวยการ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
กองยุทธศาสตร์
ต่างประเทศ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ รองอธิ การบดี (ผศ.ดร.สุ มนมาลย์ เนี ยมหลาง)
และผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศทราบ
และด าเนิ นการในส่ วนที่ เกี่ ย วข้ อง พร้ อ มทั้ งรั บ
ข้ อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ไป
ดาเนินการ
สถานะการดาเนินการ

สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

3
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.2.6 พิจารณาให้ความเห็ นชอบการลงนามบันทึกความ
ร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding
on Academic Cooperation) และร่ า งบั น ทึ ก
ความร่วมมือทางวิชาการ (Agreement on Student
Exchange) กั บ Faculty of Design, Graduate School
of Design, and School of Design, Kyushu University
ประเทศญี่ปุ่น

มติสภา มทร.ธัญบุรี
ให้ความเห็นชอบการลงนามบันทึกความร่วมมือทาง
วิ ช าการ (Memorandum of Understanding on
Academic Cooperation) และร่างบันทึกความร่วมมือ
ทางวิ ช าการ (Agreement on Student Exchange)
กับ Faculty of Design, Graduate School of Design,
and School of Design, Kyushu University ประเทศ
ญี่ปุ่น

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
รองอธิการบดี
(ผศ.ดร.สุมนมาลย์
เนียมหลาง)
และ
ผู้อานวยการ
กองยุทธศาสตร์
ต่างประเทศ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง) และ
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดาเนินการ
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

4
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.2.7 พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ ความเห็ นชอบเลื อกกรรมการสภามหาวิทยาลั ย รองอธิการบดี
เป็นประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ (รศ.ดร.สุจิระ
คณะกรรมการสรรหาคณบดี จานวน 3 คณะ
และกรรมการสรรหาคณบดี จานวน 3 คณะ ดังนี้
ขอจิตต์เมตต์)
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
และ
1.1 พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล ประธานกรรมการ ผู้อานวยการ
1.2 ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ รองประธาน
กองกฎหมาย
กรรมการ
1.3 ผศ.เมธา
ศิริกูล
กรรมการ
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2.1 รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการ
2.2 ดร.พยุง
ศักดาสาวิตร รองประธาน
กรรมการ
2.3 ผศ.อภิชาติ
ไก่ฟ้า
กรรมการ
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ประธานกรรมการ
3.2 ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช รองประธาน
กรรมการ
3.3 รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ กรรมการ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สุ จิระ ขอจิตต์เมตต์ ) และ
ผู้อานวยการกองกฎหมายทราบ และดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

5
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.2.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงาน รองอธิการบดี - นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคาสั่งสภา มทร.ธัญบุรี
พิจารณาผลงานทางวิชาการ
ทางวิชาการ ดังรายชื่อต่อไปนี้
(รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ที่ 32/2564 เรื่ อง แต่ งตั้ งคณะกรรมการพิ จารณา
1.ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ประธานกรรมการ ภูมิกิตติพิชญ์)
ผลงานทางวิชาการ ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564
2.ศ.ดร.ธีรวุฒิ
บุณยโสภณ กรรมการ
และ
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
3.ศ.กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ กรรมการ
ผู้อานวยการ
ให้ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ )
4.ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง กรรมการ
กองบริหาร
และผู้ อานวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และ
5.ศ.เดชา
วราชุน
กรรมการ
งานบุคคล
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6.ศ.ดร.อัมพร
ธารงลักษณ์ กรรมการ
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาคาสั่งดังกล่าวประกาศ
7.ศ.ดร.จารัส
ลิ้มตระกูล กรรมการ
บนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรของ
8.รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ เลขานุการ
มหาวิทยาลัยทราบ
9.ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ
10. นางสาวฐิตาภา ทองไชย ผู้ช่วยเลขานุการ
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งแล้ว

6
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.2.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน รองอธิการบดี
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ราชมงคลธัญบุรี
ดังรายชือ่ ต่อไปนี้
ภูมิกิตติพิชญ์)
1.อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และ
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการ
2.รองอธิการบดีด้านวิจัย
รองประธานกรรมการ สถาบันวิจัย
(รศ.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
และพัฒนา
3.ศ.พิเชษฐ
ลิ้มสุวรรณ กรรมการ
4.ศ.ชูกิจ
ลิมปิจานงค์ กรรมการ
5.ศ.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี กรรมการ
6.ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
7.รศ.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ กรรมการ
8.รศ.อมร
ไชยสัตย์ กรรมการ
9.รศ.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ กรรมการ
10. รศ.พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์ กรรมการ
11. ผศ.อานวย เรืองวารี กรรมการ
12. ผศ.ชัยพร ระวีศิริ
กรรมการ
13. ศ.สมพร ธุรี
กรรมการ
14. ผศ.นิพทั ธ์ จงสวัสดิ์ กรรมการ
15. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและ
เลขานุการ
16. นายไฉน น้อยแสง ผู้ช่วยเลขานุการ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคาสั่งสภา มทร.ธัญบุรี
ที่ 33/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริม
งานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ )
และผู้ อานวยการสสถาบั นวิจัยและพั ฒ นาทราบ
และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาคาสั่งดังกล่าวประกาศ
บนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทราบ
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งแล้ว

7
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.2.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการยกร่าง เลขานุการสภา - นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคาสั่งสภา มทร.ธัญบุรี
ยกร่างและปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และ และปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ มหาวิทยาลัย
ที่ 34/2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการยกร่าง
ประกาศของสภามหาวิทยาลัย
ของสภามหาวิทยาลัย โดยเปลี่ยนจาก ผู้ช่วยอธิการบดี
และปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา ศิริกูล) เป็น รองอธิการบดี
ของสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง)
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งคาสั่งให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาคาสั่งดังกล่าวประกาศ
บนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทราบ
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งแล้ว

8
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.2.11 พิจารณาอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี จัดทา MOC : Memorandum of
Collaboration กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามรายงาน
ผลการศึ ก ษาคณะกรรมการด าเนิ น การศึ ก ษา
ความเป็นไปได้ ของโครงการการติดตั้งระบบไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
อนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้อานวยการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
จัดทาบันทึกความร่วมมือ MOC (Memorandum of กองอาคาร ให้รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง) และ
Collaboration) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมทั้ง
สถานที่
ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่ทราบ และดาเนินการ
รับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไป
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะของกรรมการ
ดาเนินการ
สภามหาวิทยาลัยไปดาเนินการ
มติสภา มทร.ธัญบุรี

สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

9
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.3 เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา
4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับ อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามในประกาศสภา
ปริ ญญาโท ภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2564 ภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2564 ประจาเดือน (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาโท
ประจาเดือนกันยายน 2564
กันยายน 2564 จานวน 3 ราย
ภูมิกิตติพิชญ์)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2564 ประจ าเดื อน
ผู้อานวยการ
กันยายน 2564 ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564
สานักส่งเสริม - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
วิชาการและ
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
งานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
และ
และผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา ดาเนินการ
ผู้อานวยการสานัก ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
บัณฑิตศึกษา
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เสนอประกาศสภา มทร.ธัญบุรี ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามแล้ว

10
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.3.2 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร อนุ มั ติ ผู้ ส าเร็จการศึ กษาหลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตร รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามในประกาศสภา
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคการศึกษาที่ 1 ผู้ ช่ วยพยาบาล ภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2564 (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ มทร.ธั ญ บุ รี เรื่ อ ง รายนามนั กศึ ก ษาที่ ได้ รั บ
ปีการศึกษา 2564 โดยสาเร็จการศึกษาในวันที่ จ านวน 30 ราย โดยส าเร็ จ การศึ ก ษาในวั น ที่ 1 ภูมิกิตติพิชญ์)
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคการศึกษาที่ 1
1 ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564
และ
ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 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

11
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.3.3 พิ จารณาอนุ มั ติ ผู้ ส าเร็ จ การศึ กษาหลั ก สู ตร อนุมัติ ผู้ ส าเร็จการศึกษาหลั กสู ตรประกาศนี ยบัต ร รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามในประกาศสภา
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคการศึกษาที่ 1 ผู้ช่วยพยาบาล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ มทร.ธั ญ บุ รี เรื่ อ ง รายนามนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ
ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) โดยสาเร็จการศึกษา (เพิ่มเติม) จานวน 1 ราย โดยสาเร็จการศึกษาในวันที่ ภูมิกิตติพิชญ์)
ประกาศนีย บัต รผู ้ช ่ว ยพยาบาล (เพิ ่ม เติม )
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564
1 ตุลาคม 2564
และ
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่
ผู้อานวยการ
27 ตุลาคม พ.ศ. 2564
สานักส่งเสริม - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
วิชาการและ
ให้ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ )
งานทะเบียน
และผู ้อานวยการส านัก ส่ง เสริม วิช าการและ
งานทะเบียน ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เสนอประกาศสภา มทร.ธัญบุรี ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามแล้ว

ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน
4.4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งแก้ ไขหลั กสู ตร ระดั บ รองอธิการบดี
ระดับปริญญาตรี ฉบับปี พ.ศ. 2562 จานวน 9 หลักสูตร ปริญญาตรี ฉบับปี พ.ศ. 2562 จานวน 9 หลักสูตร ดังนี้ (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
1.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภูมิกิตติพิชญ์)
2.หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
และ
3.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ผู้อานวยการ
4.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สานักส่งเสริม
5.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิชาการและ
ธุรกิจ
งานทะเบียน
6.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
7.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
8.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
9.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ฉบับปี พ.ศ. 2563 ผู้ชว่ ยพยาบาล ฉบับปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

12
ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์) และผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

13
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืช
ฉบับปี พ.ศ. 2561

มติสภา มทร.ธัญบุรี
ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลั กสู ตร
วิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าการผลิ ตพืช ฉบับ ปี
พ.ศ. 2561 โดยเปลี่ ย นจาก ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์
พิ ม พ์ สุ ว รรณ เป็ น อาจารย์ ดร.พั น ทิ พ า ลิ้ ม สงวน
และอาจารย์ปิยะภรณ์ จิตรเอก

4.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ า
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการพัฒนาอาชีพ ฉบับปี พ.ศ. 2564

ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การพัฒนาอาชีพ ฉบับปี พ.ศ. 2564 โดยเปลี่ยนจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต คลื่นสุวรรณ เป็น อาจารย์
ดร.กฤษณะ โฆษชุณหนันท์ และให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ฐิตาภา สินธุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานหลักสูตรแทน

4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ า
หลั กสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบั ณฑิ ต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. 2563

ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ต รและอาจารย์ประจาหลั กสู ตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. 2563 โดยเปลี่ยนจาก อาจารย์
วิเชียร เถื่อนเครือวัลย์ เป็น อาจารย์ดวงกมล อ่างบุญตา

4.4.6 พิจารณาให้ ความเห็ นชอบการเพิ่ มอาจารย์ประจา ให้ ความเห็ น ชอบการเพิ่ มอาจารย์ประจาหลั กสู ต ร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม วิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช านวัตกรรมและ
และเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2563
เทคโนโลยี การเกษตร ฉบั บปี พ.ศ. 2563 จ านวน 5
ราย ทั้ ง นี้ ให้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ ภ าคการศึ ก ษาที่
1/2564

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

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์) และผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

14
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร ให้ ความเห็ นชอบการปิ ดหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต รองอธิการบดี
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ (หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุ ขภาพสั ตว์ (หลักสูตรปรับปรุง (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ปรับปรุง พ.ศ. 2558)
พ.ศ. 2558)
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์) และผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.4.1-4.4.7 ดาเนินการรายงานส านักปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยการส่งข้อมูลเข้าระบบพิจารณาความสอดคล้อง
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum
Online : CHECO) เรียบร้อย

ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
6.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงกาหนดการประชุมสภา
ครั้งที่ 12/2564 วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 12/2564
วันพุธ ที่ 24 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2564 เป็นวัน พุธ ที่
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
มังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 13/2564 วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา ศิริกูล)
เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี
ผู้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุรี

15
ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ปฏิ บั ติ ต ามมติ ส ภา
มหาวิทยาลัย

สภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 12/2564
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รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 12/2564
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.
ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
1. นายวีระศักดิ์
2. พลเอก ธงชัย
3. ดร.บุญปลูก
4. ดร.วิชา
5. นายบุญชู
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย
7. นายสาโรจน์

วงษ์สมบัติ
เกื้อสกุล
ชายเกตุ
จุ้ยชุม
ประสพกิจถาวร
ผิวสอาด
อนันตอวยพร

8.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ

ไก่ฟ้า

9.

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชติพงศ์

อูทอง

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนินท์

มีมนต์

13. อาจารย์นิกร

แสงงาม

14. นางสาววารุณี

กี่เอี่ยน

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา
16. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปณิตา

ศิริกูล
สงวนทรัพย์

ผู้ประชุมออนไลน์
1. ดร.ชุมพล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา

พรประภา
พรหมบุญ

นายกสภามหาวิทยาลัย
ประธาน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
คณบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากผู้ดารงตาแหน่งคณบดี/ผู้อานวยการวิทยาลัย
ผู้อานวยการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน/
ผู้อานวยการสานัก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากข้าราชการในมหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

สภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 12/2564

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์
นายแพทย์ธงชัย
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ
นายชาติชาย
ดร.พยุง
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์
ดร.พัชรางสุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี
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ทิณพงษ์
ทวิชาชาติ
โสภณรณฤทธิ์
ชุติมา
ศักดาสาวิตร
รัตนเดโช
ชัยวรมุขกุล
ตันโช

11. ศาสตราจารย์ ดร.สมพร

ธุรี

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต

เชาว์วิไลย

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรลดา

ตรีสาคร

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์

พุทธกาล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
คณบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากผู้ดารงตาแหน่งคณบดี/ผู้อานวยการวิทยาลัย
คณบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากผู้ดารงตาแหน่งคณบดี/ผู้อานวยการวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ/ติดราชการ)
1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย
ฤชุพันธุ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมชี้แจง/ร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานวย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล
4. นางจันทร์ทิพย์
5. นายพีระวิทย์
6. นางสาวกวินลดา
7. นายรุ่งโรจน์
8. นางสาวปรียาพร
9. นางสาวพัชรี
10. นางสาวไหมฟาง
11. นางสาวเกตุวดี

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการกองกฎหมาย
กองกฎหมาย
กองบริหารงานบุคคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โพธิ์พ่วง
เรืองวารี
โพธิพันธุ์
จินสกุล
กล่าคา
มั่นปาน
สุทธิสุข
ขอชูกลาง
คีรีวงศ์
โพธิ์พ่วง
อัศวชาญชัย

เริ่มประชุมเวลา 09.00 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
1.2.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจาปี พ.ศ. 2565
มติสภา มทร.ธัญบุรี รับทราบ
1.2.2 รายงานกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ (ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ
โสภณรณฤทธิ์ และศาสตราจารย์ ดร.ผดุ งศั กดิ์ รั ตนเดโช) ได้ รั บการจั ดอั นดั บ The World’s Top 2%
Scientists : Ranked by Elsevier-Stanford University ของนักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และที่เกี่ยวข้อง) จากประเทศไทย ประจาเดือนสิงหาคม ปี 2021
มติสภา มทร.ธัญบุรี รับทราบ และแสดงความยินดี
1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 พิจารณาการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้ง ข้า ราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 2 ราย (วาระลับ)
(รายละเอียดอยู่ในรายงานการประชุมลับ)
3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทาหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การเสนอขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์
รายนางสุรีรัตน์ อินทร์หม้อ คณะบริหารธุรกิจ (วาระลับ)
(รายละเอียดอยู่ในรายงานการประชุมลับ)
3.3 รับทราบผลการดาเนินการทางวินัย ราย นายนภดล กลิ่นทอง ตาแหน่งอาจารย์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี (วาระลับ)
(รายละเอียดอยู่ในรายงานการประชุมลับ)
3.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือบุคลากรที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดกฎหมายอันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ (วาระลับ)
(รายละเอียดอยู่ในรายงานการประชุมลับ)
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเชิงนโยบาย
4.1.1 รับทราบและพิจารณาจารึกราชมงคล ย้อนรอยราชมงคล จากหนังสือจารึกราชมงคล
จากหนังสือจารึกราชมงคล จัดพิมพ์เป็นที่ระลึก เนื่องในโอกาสสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ครบ 28 ปี พุทธศักราช 2546 ในบทที่ว่าด้วย ย้อนรอยราชมงคล เขียนและรวบรวม โดย นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง
ค่านิยมในสังคมไทยแต่เดิมมากล่าวได้ว่าไม่เห็นความสาคัญของการอาชีวศึกษา เพราะเหตุนี้
ทาให้ผู้ที่เรียนสายอาชีวศึกษามีความรู้สึกต่าต้อยในสังคม และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษาที่จัดอยู่
ในขณะนั้น ประกอบกับในปี 2516 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นสถาบันเดียวที่เปิดโอกาส
ให้ นั กศึกษาสายอาชีวศึกษาได้ศึกษาถึงระดับปริญ ญาตรี ได้ย้ายจากสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไปสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ และได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาจากที่เคยรับนักศึกษาสายอาชีวศึกษา
โดยหันไปรับนักศึกษาสายสามัญมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นักศึกษาส่วนหนึ่งเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้
รับการเหลียวแลจากรัฐบาล ความไม่พอใจต่อสภาพการณ์ดังกล่าว ได้ทาให้นักศึกษาอาชีวศึกษาหลายแห่ง
หลายพันคนรวมตัวกันขึ้น และไปชุมนุมประท้วงที่ทาเนียบรัฐบาล (นายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี) และ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายอภัย จันทวิมล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2517
กระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินการ ร่าง พระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
พ.ศ. .... และประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ฉบับพิเศษ) ตอนที่ 48 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 หน้า 1
ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายสวาสดิ์ ไชยคุนา ดารงตาแหน่งอธิการบดี
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2519 และวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2523 อีกวาระหนึ่ง
การจัดการศึกษาในระยะแรก วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษามีฐานะเป็นกรมในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถาบันศึกษาและวิจัย มี วัตถุประสงค์ที่จะผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
ให้การศึกษาทั้งทางด้านอาชีพ ทั้งระดับต่ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรชั้นสูง ทาการวิจัย
ส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
การจัดการศึกษาจัดเป็น 8 คณะ 1 สานัก และ 1 สถาบัน ต่อจากนั้นมีการโอนกิจการบริหาร
บางส่วนของกรมอาชีวศึกษาไปเป็นของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 28 แห่ง
การก่อสร้างศูนย์กลางการศึกษาระดับปริญญา ในท้องที่ตาบลคลองรังสิตฝั่งเหนือ อาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี รวมเนื้อที่ทั้งหมด 720-2-45 ไร่ ในที่ดินราชพัสดุ ดาเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณ 2527
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วางศิลาฤกษ์ศูนย์กลาง
การศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2531 เวลา
16.09 น. ยังความปลื้มปิติยินดีมาสู่คณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ เป็นล้นพ้น
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นว่าในปี พ.ศ. 2530 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ และด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ที่ ทรงพระเมตตาต่อวิทยาลั ย โดยการเสด็ จมาพระราชทานปริญญาบั ตรแก่บั ณฑิ ตที่ ส าเร็จการศึ กษาจาก
วิทยาลัยด้วยพรองค์เองทุกครั้ง ยังความปลื้มปิติและซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สภาวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาจึงเห็นสมควรขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตใช้พระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเป็นชื่อของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา หรือขอพระราชทานชื่อตามแต่ที่จะทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ
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ในการนี้ สานักราชเลขาธิการ แจ้งตามหนังสือที่ รล 0003/16942 ลงวันที่ 15 กันยายน
พ.ศ. 2531 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” จากนั้นสถาบัน
จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระราชลัญกรประจาพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นเครื่องหมายราชการของสถาบัน พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอ
พระมหากรุณาตามหนังสือสานักราชเลขาธิการที่ รล 0003/986 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2532
ประเทศไทยประกาศใช้กฎหมายการศึกษาฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงดาเนินการปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2518 เป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จมาพระราชทานปริญ ญาบัตรแก่
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นปฐมฤกษ์ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันที่
29-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 เสด็จพระราชดาเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มาพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2527
ครั้งที่ 3 วันที่ 7-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534
เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ เป็นองค์ประธานในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นประจาอย่างต่อเนื่องมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน
ยังความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจแก่ชาวราชมงคลเป็นอย่างยิ่ง
พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่บัณฑิตเป็นครั้งปฐมฤกษ์ เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม
พ.ศ. 2524 ความตอนหนึ่งว่า “...บัณฑิตแต่ละคนที่สาเร็จการศึกษาแล้วจึงมีหน้าที่รับผิดชอบเกิดขึ้น ผูกพัน
ทันที ในอันที่จะต้องทาประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองตามความถนัดของตน ข้าพเจ้าใคร่จะทาความเข้าใจกับ
ทุกคนว่า ประโยชน์หรือการสร้างสรรค์ในทางที่ดีนั้น จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการลงมือทา หมายความว่าจะต้องนา
ความรู้ความสามารถที่มีอยู่นั้นมาใช้งาน ลงมือเมื่อไร เพียงใด ประโยชน์ก็เกิดขึ้นเมื่อนั้น เพียงนั้น เมื่อยัง
ไม่ลงมือทาประโยชน์ก็ยังไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ถึงหากจะมีความรู้ความสามารถ มากมายสักเพียงใด ถ้าไม่
นามาลงมือทาก็ปราศจากประโยชน์ บ้านเมืองของเราในเวลานี้อยู่ในสภาวะที่ต้องพัฒนาหรือปรับปรุงตัวเอง
อย่างรวดเร็วในทุก ๆ ทาง เพื่อให้สามารถก้าวไปทันผู้อื่นเขาได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยทุกคน โดยเฉพาะผู้มี
ความรู้จึงต้องขวนขวายทางานให้เต็มกาลัง...”
พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่บัณฑิต เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2527 ความตอนหนึ่ง
ว่า “…ผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษานั้น เป็นผู้ที่มีพื้นฐานการอบรมมาพร้อมถ้วน
ทั้งด้านวิช าการ ทั้ งด้านปฏิบัติ จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างยิ่ง สาหรับงานพัฒ นาบ้านเมืองในปัจจุบัน
ซึ่งต้องการนักปฏิบัติงานผู้มีหลักวิชาดีด้วย ต่อไปนี้จึงอยากจะขอให้ตั้งใจทางานให้ดีจริง ๆ เพื่อตนเองและ
เพื่อบ้านเมืองวิธีทางานที่ดีนั้น เบื้องต้นจะต้องพิจารณาให้เห็นจุดหมายให้ได้ โดยแจ่มแจ้งก่อน เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจและพึงใจที่จะทา ต่อไปก็ต้องกาหนดวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักวิชา ให้เหมาะสม
กับความสามารถของผู้ปฏิบัติ ให้เหมาะสมกับเวลาและความประสงค์ที่ตั้งไว้แล้วจึงลงมือปฏิบัติให้ได้ตาม
กาหนดนั้น ด้วยความหมั่นขยันโดยสม่าเสมอจนกว่าจะสาเร็จ ขณะปฏิบัติก็ต้องเอาใจใส่จดจ่อไม่วางมือละทิ้ง
เสียกลางคัน พร้อมกันนั้น ก็ต้องคอยระวังและพิจารณาตรวจตราโดยละเอียดรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง
เสีย หาย งานที่กระทาโดยอาศัยหลักวิช าที่ดีที่ถูกต้องด้วยความตั้งใจและพอใจ ด้วยความอุตสาหะ และ
ด้วยวิธีการอันแยบคายพินิจพิเคราะห์ ดังนี้ย่อมจะบรรลุผลอันเลิศ ที่พึงประสงค์ในที่สุด...”
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พระบรมราโชวาทที่พ ระราชทานแก่บัณ ฑิต เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
ความตอนหนึ่งว่า “...ผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมแก่งานต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง เพราะมีวิทยฐานะสูงและมีความสามารถ
เต็มตัวในทางลงมือปฏิบัติ บัณฑิตทั้งหลายจึงน่าจะภูมิใจตนเองพร้อมทั้งมีความสานึกในหน้าที่ของตนด้วย
ที่จะต้องช่วยกันทางานใช้ความรู้ความคิดและความสามารถที่มีอยู่สร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคง
ให้แก่บ้านเมือง โดยเต็มกาลัง...”
นับแต่นั้นมาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จึงเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิต “บัณฑิตนักปฏิบัติ”
รับใช้สังคม เป็นที่ยอมรับถึงศักยภาพของบัณฑิตตลอดมา และวันที่ 15 กันยายนของทุก ๆ ปี ได้กาหนดให้
เป็น “วันราชมงคล” ที่ชาวราชมงคลทุกคน จะได้น้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ไดรับพระราชทานนาม
จนเป็นที่รู้จักกันทุกวันนี้
ลักษณะและองค์ประกอบในตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป็นตรารูปวงกลม มีดอกบัว 8 กลีบล้อมรอบ หมายถึงทางแห่งความสาเร็จ มรรค 8 และความสดชื่น เบิกบาน
ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายในดอกบัวเป็นตราพระราชลัญกรบรรจุอยู่ อันเป็นสัญลักษณ์และ
เครื่องหมายประจาพรองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ท่านได้เป็นผู้พระราชทานนามว่า
“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” บนตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบ และมีเลข 9 บรรจุอยู่ หมายถึง
รัชกาลที่ 9 ด้านล่างของตรารูปวงกลมทาเป็นกรอบโค้งรองรับ มีชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”
คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้ทิพย์ประจายามทั้งสองข้าง (ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2532
แทนพระองค์ท รงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2531 ในการนี้
ทรงปลูกต้นบัวสวรรค์ ณ บริเวณลานปติมากรรมสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า
ล้ น กระหม่ อ มหาที่ สุ ด มิ ได้ ด้ ว ยส านึ ก ในพระมหากรุณ าธิ คุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลธัญ บุ รี
กาหนดให้ตน้ บัวสวรรค์เป็นต้นไม้มงคลประจามหาวิทยาลัย
ประติมากรรมสัญลักษณ์รูปดอกบัว เป็นเครื่องหมายแห่งความคิด ความรู้สึกร่วมในอันที่จะ
ช่วยกันพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้า รูปดอกบัวซ้อนกัน 3 ชั้น เพื่อให้เกิดความรู้สึกโปร่งเบา
มี ก ลี บ บั ว 8 เส้ น เส้ น ทั้ ง 8 หมายถึ งมรรค 8 ประการ ส่ ว นยอดแหลมแทรกขึ้ น สู่ ฟ้ า หมายถึ งผู้ จ ะพบ
ความสาเร็จได้ จะต้องใช้ความพยายามอย่างสูงสุดในการผ่านแต่ละขั้นตอนการเรียนรู้
ชาวราชมงคลทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุ ณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้พระราชทาน
พระราชลัญกรประจาพระองค์ พร้อมทั้งเครื่องหมายพระมหาพิชัยมงกุฎ ให้เป็นเครื่องหมายประจาสถาบัน
นับได้ว่าเป็นสถาบันแห่งแรกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งชาวราชมงคลจะได้สานึกไว้ตลอดกาล
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
- PowerPoint จารึกราชมงคล ย้อนรอยราชมงคล สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
จานวน 22 สไลด์

จึงเสนอต่อสภา มทร.ธัญบุรี เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
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ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะกรรมการรวบรวมความเป็นมา เป็นอยู่ และเป็นไปของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน และอนาคตในมติของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
และการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม
2. การรวบรวมขาดความเป็นมาในช่วงเริ่มต้น เช่น การเกิดคณะเกษตร
3. การบริหารงานของมหาวิทยาลัย สิ่ งสาคัญต้องศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ไปข้างหน้าอย่างมีทิศทาง รวมทั้งเป็นการสร้างความภูมิใจให้แก่บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยควรมี
การเผยแพร่ประวัติในรูปแบบต่าง ๆ
4. การเกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีที่มาเริ่มต้นจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เกิดตามพระประสงค์ของรัชกาลที่ 9 มีจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญใน พ.ศ. 2518 ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา จากความตั้งใจเดิมของการเชื่อมโยงสถาบันอาชีวศึกษา จานวน 400 แห่ง และสถาบัน
เอกชน จานวน 400 แห่ง ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ให้จัดการศึกษาภาคปฏิบัติกับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ให้จัดการศึกษาเป็นเป็นนักปฏิบัติการชั้นสูง การศึกษาประวัติแก่นแท้เดิมจะทราบกาพืด
ที่ดีเด่น มหาวิทยาลัยต้องศึกษาและปรับปรุงประวัติให้สมบูรณ์จะทราบถึงแนวคิดในการจัด การที่เน้น
การจัดการศึกษาภาคปฏิบัติ สร้างนักปฏิบัติ ในปัจจุบัน
มติสภา มทร.ธัญบุรี รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปดาเนินการ
4.1.2 รับทราบและพิจารณาการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร ในมาตรการ
ป้องกันควบคุมโควิด -19 แบบบูรณาการ ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (ศบค.) เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
การปรับ ระดับ พื้น ที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร ในมาตรการป้องกันควบคุมโควิด -19
แบบบูรณาการ ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เริ่มวันที่
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 7 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด
38 จั งหวัด พื้ นที่ ควบคุ ม 23 จั งหวัด พื้ นที่ เฝ้ าระวังสู ง 5 จังหวัด พื้ นที่ น าร่องท่ องเที่ ยว 4 จังหวัด จังหวัด
ปทุมธานี อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุ ด (สีส้ม) 38 จังหวัด
มาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19 แบบบูรณาการ ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
จังหวัดปทุมธานี อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีส้ม)
การห้ามออกนอกเคหะสถาน ไม่มีการห้ามออกนอกเคหะสถาน
การ work from home หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนดาเนินการภายใต้
ความเหมาะสม ยกเว้น กทม. และปริมณฑล อย่างน้อย 70%
การจัดกิจกรรมรมกลุ่ม กรณี เกินจานวนให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด-กทม.พิจารณา
(ห้ามจัดกิจกรรมคนมากกว่า 200 คน)
สถานศึ กษาทุ กระดั บ สถาบั น กวดวิ ชา ให้ ใช้ อาคารสถานที่ เพื่ อจัดการเรี ยนการสอน
กิจกรรมที่มีการรวมคนจานวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานดูแลผู้สูงอายุ เปิดดาเนินการตามปกติ
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สถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬา เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 23.00 น. จัดการแข่งขันได้
จากัดผู้ชม กีฬาในร่ม ผู้ชมไม่เกิน 25% กีฬากลางแจ้ง ผู้ชมไม่เกิน 50% กรณีแข่งขันให้แจ้งคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดเพื่อทราบ
โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือพื้นที่ในลักษณะเดียวกัน จากัดจานวน
ผู้ชม พื้นที่มีเครื่องปรับอากาศ 75% พืน้ ที่เปิดโล่งตามขนาดพื้นที่
ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการรวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกัน
ในห้างสรรพสินค้า และโรงแรม จัดประชุม จัดมหกรรมด้านกีฬา จัดแสดงสินค้า (ไม่มีชิมอาหาร) ไม่เกิน 500 คน
และให้เหมาสมกับขนาดพื้นที่ เพื่อไม่ให้แออัด
ศูน ย์การค้า ห้า งสรรพสิน ค้า ซิตี้ม อลล์ เปิด ได้ตามเวลาปกติ งดจัด กิจ กรรมส่ง เสริม
การขาย เปิดบริการตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม ไม่เปิด สวนสนุกและสวนน้า
ร้านสะดวกซื้อ ตลาด ตลาดนัด เปิดบริการได้ตามปกติ
ร้านอาหาร ทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร
บริโภคในร้านได้ เปิดตามเวลาปกติไม่เกิน 23.00 น. (งดการจาหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน)
ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม ร้านสัก เปิดบริการได้ตามปกติ แต่ไม่เกิน
23.00 น.
ทุกกิจกรรม กิจการต้องเน้นย้ามาตรการ universal prevention-covid free setting
และมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
- แผ่ นประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(ศบค.) จานวน 4 แผ่น
จึงเสนอต่อสภา มทร.ธัญบุรี เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้
1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ยังไม่น่าไว้วางใจ มหาวิทยาลัย
ยังต้องคงมาตราการต่าง ๆ ที่ได้ดาเนินการมาแล้ว โดยทบทวนและยกระดับการดาเนินการเดิมให้มีมาตรการ
ที่ชัดเจน ทั้งกายภาพ ต้องมีการซักซ้อม และต้องเด่นชัด เช่น ทางเข้าแต่ละอาคารแต่ละห้องประชุม รวมทั้ง
การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยดาเนินการตามการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2. ให้มหาวิทยาลัยรายงานการดาเนินการต่อสภามหาวิทยาลัยตามวงรอบ
3. มอบรองอธิ การบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ชนม์ ภู มิ กิ ตติ พิ ชญ์ ) รายงานแผน
ดาเนินการมาตรการ Covid-19 สาหรับนักศึกษา ให้สภามหาวิทยาลัยทราบเพื่อให้ความเห็น
มติสภา มทร.ธัญบุรี รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปดาเนินการ
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4.2 เรื่องเชิงบริหาร
4.2.1 พิจารณาการแต่งตั้งตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดั บตาแหน่งผู้อานวยการกอง
หัวหน้าสานักงานคณบดี และหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ จานวน 5 ราย
ด้ว ยคณะกรรมการบริห ารงานบุค คลประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
และสมรรถนะทางการบริหาร และการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามมติคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.พ.อ.กาหนด
จานวน 5 ราย ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ดารงตาแหน่ง
ตั้งแต่วันที่
หมายเหตุ
ที่
1. นางสุรีพร เป็งเงิน บุคลากรชานาญการพิเศษ ผู้อานวยการ
ไม่ก่อนวันที่สภา
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยมีมติ
อนุมัติการแต่งตั้ง
2. นางสุทิศา
นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้อานวยการ
ไม่ก่อนวันที่สภา
จันทรบุตร ชานาญการพิเศษ
กองคลัง
มหาวิทยาลัยมีมติ
กองคลัง
อนุมัติการแต่งตั้ง
3. นางกัญญาณัฐ
บุคลากรชานาญการพิเศษ หัวหน้าสานักงาน ไม่ก่อนวันที่สภา ตัดโอน
สายประสาท กองบริหารงานบุคคล
คณบดีคณะ
มหาวิทยาลัยมีมติ ตาแหน่ง
ครุศาสตร์
อนุมัติการแต่งตั้ง และอัตรา
อุตสาหกรรม
ไปกาหนดที่
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
4. นางสรินยา
บุคลากรชานาญการพิเศษ หัวหน้าสานักงาน ไม่ก่อนวันที่สภา ตัดโอน
รักษาบุญ
กองบริหารงานบุคคล
คณบดี
มหาวิทยาลัยมีมติ ตาแหน่ง
คณะเทคโนโลยี
อนุมัติการแต่งตั้ง และอัตรา
คหกรรมศาสตร์
ไปกาหนดที่
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
5. นางสาวคณธวัลย์ นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าสานักงาน ไม่ก่อนวันที่สภา
ศุภรัตนาภิรักษ์ ชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการ
มหาวิทยาลัยมีมติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัย
อนุมัติการแต่งตั้ง
และพัฒนา
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
1. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564
2. มติคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ในการประชุมครั้งที่
7/2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564
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3. มาตรฐานตาแหน่งผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม
5. หนังสือสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่ อว 0227.5(9)/1346 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563
จึงเสนอสภา มทร.ธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี หรือจะพิจารณาเป็นประการใด
2. หากอนุมัติตามข้อ 1 โปรดพิจารณาอนุมัติเงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหารให้กับ
บุคลากร ทั้ง 5 ราย ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มอบให้เป็นอานาจของสภามหาวิทยาลัย
จึงนาเสนอต่อสภา มทร.ธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณา
มติ ส ภา มทร.ธั ญ บุ รี อนุ มั ติ การแต่ งตั้ งต าแหน่ งประเภทผู้ บ ริ ห าร ระดั บ ต าแหน่ ง
ผู้อานวยการกอง หัวหน้าสานักงานคณบดี และหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ จานวน 5 ราย ดังต่อไปนี้
1. นางสุรีพร เป็งเงิน บุคลากรชานาญการพิเศษ สังกัดกองบริหารงานบุคคล ให้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
2. นางสุทิศา จันทรบุตร นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ สังกัดกองคลัง
ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง
3. นางกัญญาณัฐ สายประสาท บุคลากรชานาญการพิเศษ สังกัดกองบริหารงานบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยให้ตัดโอนตาแหน่งและอัตรา
ไปกาหนดที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4. นางสรินยา รักษาบุญ บุค ลากรชานาญการพิเศษ สังกัด กองบริหารงานบุค คล
ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยให้ตัดโอนตาแหน่งและอัตรา
ไปกาหนดที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
5. นางสาวคณธวัลย์ ศุภรัตนาภิรักษ์ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สังกัดสถาบันวิจัย
และพัฒนา ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
และมอบมหาวิทยาลัยจัดทาคาสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ดร.บุญปลูก
ชายเกตุ
ที่ปรึกษา
2. ดร.วิชา
จุ้ยชุม
ที่ปรึกษา
3. นายบุญชู
ประสพกิจถาวร
ที่ปรึกษา
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ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้
1. การพิ จารณาแต่ งตั้ งต าแหน่ งประเภทผู้ บริ หาร ระดั บต าแหน่ งผู้ อ านวยการกอง
หัวหน้าสานักงานคณบดี และหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ จานวน 5 ราย มีรายที่รักษาการในตาแหน่ง
มาก่อน ควรพิจารณาวันอนุมัติเพื่อความเป็นธรรมกับบุคลากรรายดังกล่าว
2. เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนในการนาเสนอ มหาวิทยาลัยควรสรุป
ข้อมูลเสนอเพิ่มเติม เช่น ผลงานย้อนหลัง ประวัติการประเมิน การอบรม เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม
3. การปฏิบัติงานบุคคลต้องมีตาแหน่ง เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ มหาวิทยาลัยควรพิจารณา
ดาเนินการ
- การตั้งงบประมาณรองรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
- การจัดทาแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ให้สอดคล้องกัน โดยทาแผนระยะสั้น
ระยะปานกลาง และระยะยาว
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร ไม่ควรเกิน 40% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. มีบุคลากรบางรายยังไม่ผ่านการอบรมและต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่กาหนด
ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันแต่งตั้ง ปัญหาดังกล่าวต้องมีการวางแผนปรับปรุงโดยมหาวิทยาลัย
ต้องดาเนินการจัดทาแผนคน และพิจารณาให้อ บรมในหลักสูตรเทียบเคียง
4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าส่วนราชการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทาระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการกาหนดทิศทางของส่วนราชการในการบริหารจัดการของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
โดยความในข้อ 7 ของระเบียบดังกล่าวได้มอบให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ
ทุกรอบหนึ่งปีหลังจากได้รั บแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนครบวาระการดารง
ตาแหน่งให้ดาเนินการก่อนครบวาระการดารงตาแหน่งแต่ละปีไม่น้อยกว่าสามสิบวันนั้น ในการนี้ กองบริหาร
งานบุคคลได้สารวจการดารงตาแหน่งของหัวหน้าส่วนราชการที่ครบรอบหนึ่งปีเพื่อประเมินผลการปฏิบั ติงาน
ในเดือนมกราคม 2564 พบว่ามีหัวหน้าส่วนราชการที่ครบรอบ 1 ปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน จานวน 1 ราย
อาศัยอานาจตามความในข้อ 5 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. 2564 จึงเสนอสภามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการเพื่อดาเนินการ
ตามระเบียบ ดังนี้
ตารางสรุปข้อมูลการดารงตาแหน่งของหัวหน้าส่วนราชการระดับคณะ หรือเทียบเท่า
ที่

1

สังกัด/ชื่อสกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์
(ผศ.ศิวกร อ่างทอง)

วันที่ดารงตาแหน่ง

วันที่ดารงตาแหน่ง
ครบรอบ 1 ปี

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ครบรอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ในปี 2565

16 มกราคม 2561

15 มกราคม 2565

4 ปี
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ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติ งาน
ของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. 2564
2. คาสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 41/2560 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. (ร่าง) คาสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
จึงสนอต่อสภา มทร.ธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภา มทร.ธัญบุรี ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าส่วนราชการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. พลเอก ธงชัย
เกื้อสกุล
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา ศิริกูล
กรรมการและเลขานุการ
4. ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
5. หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการต่อสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ราย Professor
Mitsuo IKEDA
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เสนอขอต่อสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ราย Professor Mitsuo IKEDA จากประเทศญี่ปุ่น ตามความต้องการของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ซึ่ง ครบสัญ ญาจ้า งตามที่กาหนด 2 ปี ในวัน ที่ 31 มกราคม 2565 และคณะเทคโนโลยีสื่อ สารมวลชน
โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัยได้ประเมินผลการปฏิบัติภาระงานที่กาหนดในสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านในปีที่ผ่านมาแล้ว เห็น ว่า Professor Mitsuo IKEDA เป็นผู้ที่ปฏิบัติภาระงานครบทั้ง 3 ด้าน
ประกอบด้วย (1) ด้านการเรียนการสอน (2) ด้านการวิจัย และ(3) ด้านการบริการวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งช่วยงานด้านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศทาให้เกิดการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Chiba University และ Meijo University
ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนางานเป็นไปอย่างต่อเนื่องเห็นสมควรขอต่อสัญญาจ้าง มีกาหนด
2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าตอบแทนในอัตราค่าจ้างเดือนละ 60,000 บาท จากเงินงบประมาณเงินรายได้สะสม
ภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
2. ค่าที่พักหรือค่าเช่าบ้านคืนละ 800 บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ส ะสม
ภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศชั้นประหยัดตามที่จ่ายจริง จากเงินงบประมาณ
เงินรายได้ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศชั่วคราว) ของคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
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คณะกรรมการบริห ารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2564
เมื่ อ วั น ที่ 20 ตุ ล าคม 2564 ได้ พิ จ ารณากลั่ น กรองการขอต่ อ สั ญ ญาจ้ างผู้ เชี่ ย วชาญเฉพาะด้ านตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอแล้ว เห็นว่า ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เฉพาะด้านของ Professor Mitsuo
IKEDA จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพันธกิจของคณะอย่างมาก จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
พ.ศ. 2561
2. มติค ณะกรรมการบริห ารงานบุค คลประจามหาวิท ยาลัย ครั้ง ที่ 10/2564 วัน ที่
20 ตุลาคม 2564
3. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
4. ร่างสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
จึงเสนอต่อสภา มทร.ธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ้าง Professor Mitsuo
IKEDA จากประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในภารกิจของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีกาหนด
2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าตอบแทนในอัตราค่าจ้างเดือนละ 60,000 บาท จากเงินงบประมาณเงินรายได้สะสม
ภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
2. ค่าที่พักหรือค่าเช่าบ้านคืนละ 800 บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้สะสม ภาคพิเศษ
ระดับปริญญาโท ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ ชั้นประหยัดตามที่จ่ายจริง จากเงินงบประมาณ
เงินรายได้ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศชั่วคราว) ของคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จึงสนอต่อสภา มทร.ธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภา มทร.ธัญบุรี ให้ความเห็นชอบการต่อสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ราย Professor
Mitsuo IKEDA โดยมีระยะเวลาการจ้าง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
โดยขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าตอบแทนในอัตราค่าจ้างเดือนละ 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) จากเงินงบประมาณ
เงินรายได้สะสม ภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
2. ค่าที่พักหรือค่าเช่าบ้านคืนละ 800.- บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายจากงบประมาณ
เงินรายได้สะสม ภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ ชั้นประหยัดตามที่จ่ายจริง จากเงินงบประมาณ
เงินรายได้ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศชั่วคราว) ของ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้
มหาวิทยาลัยควรมีหลักเกณฑ์และแนวทางของการเบิกจ่ายเฉพาะให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ เช่น
การเบิกค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่าย เพื่อให้มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
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4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ราย รองศาสตราจารย์สุรชัย โกเมนธรรมโสภณ
ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีความประสงค์ขออนุมัติจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน ราย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย โกเมนธรรมโสภณ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อทดแทนอัตราเกษียณ สอนวิชา
สารวจ รายวิชาอื่น อาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตร์โยธา และภารกิจอื่น ๆ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โดยมีกาหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 20,000.- บาท
(สองหมื่นบาทถ้วน) จากเงินรายได้สะสมของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 มีมติเห็นชอบการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยจ่ายค่าตอบแทน
รายเดือนจากเงินรายได้สะสมของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 20,000 บาท (สองหมื่น
บาทถ้วน) มีกาหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
พ.ศ. 2561
2. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริห ารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564
3. ภาระงาน/ประวัติผู้เชี่ยวชาญ
4. ร่างสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
จึงเสนอต่อสภา มทร.ธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านในภารกิจของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
มติสภา มทร.ธัญบุรี ให้ความเห็นชอบการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ราย รองศาสตราจารย์สุรชัย โกเมนธรรมโสภณ โดยมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ในอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
จากเงินรายได้สะสมของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ราย นายธานินทร์ ศรีเบญจรัตน
ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ราย นายธานินทร์
ศรีเบญจรัตน เพื่ อ ขับเคลื่อนภารกิจของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดังนี้
1. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดหาทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคณะ
2. ให้คาปรึกษาแก่นักวิจัยที่เกี่ยวกับหัวข้อ SMART CITY, ระบบเศรษฐกิจ BCG ด้านวัสดุ
การก่อสร้าง ระบบ BIM เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของคณะ
3. ร่วมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้าน BIM TECHNOLOGY เพื่อ UP SKILL, RE SKILL บุคลากร
ตามสถานประกอบการ และเพิ่มรายได้เข้าสู่คณะ
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4. ให้คาแนะนาบริการวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมในโครงการด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว
การวางผังเมือง อาคารวัฒนธรรม ท่าอากาศยาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มรายได้
ของการให้บริการของศูนย์สานักงานออกแบบสถาปัตยกรรม (COE)
5. เป็นที่ปรึกษาอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาออกแบบ เขียนแบบและก่อสร้างอาคารประเภท
ต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของภาควิชา
อุตสหกรรมและสถานประกอบการ
ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจามหาวิทยาลัย พิจารณาการเสนอขออนุมัติจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านรายดังกล่าว โดยระยะเวลาการจ้าง
คือ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ในอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2565 และเงินงบประมาณเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ 2566 ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบดาเนินงาน)
งบเงินอุดหนุน หมวดค่าตอบแทน ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญไม่ขอรับเงินเดือน ประจาเดือนกันยายน 2564 จานวน
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยจ่ายค่าตอบแทน
รายเดือนจากงบประมาณเงินรายได้ประจาปี 2565 และเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2566
ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบดาเนินงาน) งบเงินอุดหนุน หมวดค่าตอบแทน
เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
พ.ศ. 2561
2. มติที่ป ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
3. ประวัติผู้ที่จะจ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และข้อมูลประกอบการพิจารณา
4. ร่างสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
จึงเสนอต่อสภา มทร.ธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอจ้าง นายธานินทร์
ศรีเบญจรัตน เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตามภาระงานที่เสนอในอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท จากเงิน
งบประมาณรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2565 และประจาปีงบประมาณ 2566 ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบดาเนินงาน) งบเงินอุดหนุน หมวดค่าตอบแทน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มี ก าหนด 2 ปี ตั้ งแต่ วั น ที่ 1 กั น ยายน 2564 ถึ งวั นที่ 31 สิ งหาคม 2566 และไม่ ขอรั บเงิ นค่ าตอบแทน
ประจาเดือนกันยายน 2564 หรือตามที่เห็นสมควร
มติ ส ภา มทร.ธั ญ บุ รี ให้ ค วามเห็ น ชอบการจ้ า งผู้ เชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ราย นายธานินทร์ ศรีเบญจรัตน โดยมีระยะเวลาการจ้าง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน
2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ในอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
จากเงินงบประมาณรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2565 และประจาปีงบประมาณ 2566 ผลผลิต ผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบดาเนินงาน) งบเงิน อุดหนุน หมวดค่าตอบแทน คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และไม่ขอรับเงินค่าตอบแทนประจาเดือนกันยายน 2564
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4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะศิลปกรรมศาสตร์
ราย รองศาสตราจารย์อรุณ ศรีจันทร์
ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประสงค์ขออนุมัติจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ราย รองศาสตราจารย์
อรุณ ศรีจันทร์ เป็นอาจารย์ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ภายใน อาจารย์ประจาหลักสูตร อีกทั้งการคงอยู่ของผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการสอน
ทางด้านศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี โดยจะให้สอนในรายวิชาศิลปะการออกแบบ โดยขออนุมัติจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านรายดังกล่าว ในอัตราเดือนละ 18,200 บาท จากเงินรายได้สะสมปริญญาตรี ภาคปกติ
ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว และมีมติเห็นชอบการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
รองศาสตราจารย์อรุณ ศรีจันทร์ ในอัตราเดือนละ 20,000 บาท จากเงินรายได้สะสมปริญญาตรี ภาคปกติ
ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
พ.ศ. 2561
2. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่
20 ตุลาคม 2564
3. ประวัติผู้ที่จะจ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และข้อมูลประกอบการพิจารณา
4. ร่างสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
จึงเสนอต่อสภา มทร.ธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ราย รองศาสตราจารย์อรุณ ศรีจันทร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเป็นอาจารย์ภาควิชาศิลปะการออกแบบ
และเทคโนโลยี หลักสูตรศิลปบัณฑิต
มติสภา มทร.ธัญบุรี ให้ความเห็นชอบการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะศิลปกรรมศาสตร์
ราย รองศาสตราจารย์อรุณ ศรีจันทร์ โดยมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่
30 กันยายน 2565 ในอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จากเงินรายได้สะสม
ปริญญาตรี ภาคปกติของคณะศิลปกรรมศาสตร์
4.4 เรื่องหลักสูตรและการเรียนการสอน
- ไม่มี 4.5 เรื่องกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วง
- ไม่มี -
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 13/2564 วันพุธที่
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีมติกาหนดเป็นหลักการให้มีการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ทุกวันพุธในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 ข้อ 9 การประชุมให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยปกติ
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
จึงขอความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่
13/2564 วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จึงเสนอต่อสภา มทร.ธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภา มทร.ธัญบุรี ให้ความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 13/2564 วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6.2 การจัดทาแผนเกี่ยวกับวัคซีน Covid-19 สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
ตามที่ ศูนย์บ ริห ารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (ศบค.)
ได้ป รับ ระดับ พื้น ที่ส ถานการณ์ทั่ว ราชอาณาจัก ร ในมาตรการป้องกัน ควบคุม โควิด -19 แบบบูรณาการ
ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2564 และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้กาหนดแนวทางและ
หลักเกณฑ์ในการเปิดสถานที่ทาการของสถาบันอุดมศึ กษา ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ได้กาหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นั้น มหาวิทยาลัย
ต้องดาเนินการจัดทาแผนเกี่ยวกับวัคซีน Covid-19 สาหรับนักศึกษา ทั้งในเรื่องปริมาณ และจานวนวั คซีน
ที่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดหาให้เพียงพอสาหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับวัคซีน Covid-19 ซึ่งเป็นเรื่องที่สาคัญมาก
มติสภา มทร.ธัญบุรี มอบมหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
ไปดาเนินการ แล้วรายงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิตา สงวนทรัพย์)
ผู้ช่วยเลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี
ผู้จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา ศิริกูล)
เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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รายงานการประชุมลับ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 12/2564
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.
ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
--------------------ผู้มาประชุม
1. นายวีระศักดิ์
2. พลเอก ธงชัย
3. ดร.บุญปลูก
4. ดร.วิชา
5. นายบุญชู
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย
7. นายสาโรจน์

วงษ์สมบัติ
เกื้อสกุล
ชายเกตุ
จุ้ยชุม
ประสพกิจถาวร
ผิวสอาด
อนันตอวยพร

8.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ

ไก่ฟ้า

9.

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชติพงศ์

อูทอง

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนินท์

มีมนต์

13. อาจารย์นิกร

แสงงาม

14. นางสาววารุณี

กี่เอี่ยน

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา
16. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปณิตา

ศิริกูล
สงวนทรัพย์

ผู้ประชุมออนไลน์
1. ดร.ชุมพล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์
4. นายแพทย์ธงชัย

พรประภา
พรหมบุญ
ทิณพงษ์
ทวิชาชาติ

นายกสภามหาวิทยาลัย
ประธาน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
คณบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากผู้ดารงตาแหน่งคณบดี/ผู้อานวยการวิทยาลัย
ผู้อานวยการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน/
ผู้อานวยการสานัก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากข้าราชการในมหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
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ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ
นายชาติชาย
ดร.พยุง
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์
ดร.พัชรางสุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี

โสภณรณฤทธิ์
ชุติมา
ศักดาสาวิตร
รัตนเดโช
ชัยวรมุขกุล
ตันโช

11. ศาสตราจารย์ ดร.สมพร

ธุรี

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต

เชาว์วิไลย

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรลดา

ตรีสาคร

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์

พุทธกาล

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ/ติดราชการ)
1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย
ฤชุพันธุ์
เริ่มประชุมเวลา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
คณบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากผู้ดารงตาแหน่งคณบดี/ผู้อานวยการวิทยาลัย
คณบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากผู้ดารงตาแหน่งคณบดี/ผู้อานวยการวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลือกจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 พิจารณาการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้ง ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 2 ราย ดังนี้ (วาระลับ)
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย คือ นายวิภูษิต เพียรการค้า คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่
27 พฤษภาคม 2564 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ จ านวน 3 ราย ตามคาสั่ งแต่งตั้งลงวั นที่ 27 พฤษภาคม 2564 เพื่อพิ จารณา
ผลงานทางวิชาการ ของนายวิภูษิต เพียรการค้า คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ตาแหน่งอาจารย์ (พนักงาน
มหาวิทยาลัย) ตาแหน่งเลขที่ 5505150 รับเงินเดือนในอัตรา 35,330 บาท ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบพาณิชย์ศิลป์ อนุสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ตาแหน่งเลขที่และสังกัดเดิม มหาวิทยาลัย
รับเรื่องเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 และมหาวิทยาลัยรับเรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่ฉบับสมบู รณ์ เมื่อวันที่
11 พฤษภาคม 2564 (การยื่นเสนอผลงานทางวิชาการเป็นการเสนอในหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ
ฉบับ พ.ศ. 2560)
คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ งทางวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้งที่ 9/2564 เมื่ อ วั น ที่
7 ตุ ล าคม 2564 พิ จ ารณาผลการประเมิ น ดั งกล่ าวแล้ ว มี มติ เห็ น ชอบตามความเห็ น ของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบพาณิชย์ศิลป์ อนุสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ รายนายวิภูษิต เพียรการค้า ตั้งแต่วันที่
11 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่ฉบับสมบูรณ์
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ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
- มติคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 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 สาขาวิชาออกแบบ
พาณิชย์ศิลป์ อนุสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ รายนายวิภูษิต เพียรการค้า ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่ฉบับสมบูรณ์
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย คือ นางสาวนภาพร นิลาภรณ์กุล คณะบริหารธุรกิจ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่
25 พฤศจิกายน 2563 ได้พิจารณาอนุมัติการกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ รายนางสาวนภาพร นิลาภรณ์กุล
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการเงิน สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ขอให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
พิจารณารับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบกาหนดตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เป็นตาแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการแล้วนั้น ก.พ.อ.มีมติเห็นว่ากรณีแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
จานวน 1 ราย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับผลงานทางวิชาการและสาขาวิชา
ทีเ่ สนอขอกาหนดตาแหน่ง จึงมีมติให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ดังกล่าว ให้สอดคล้อง
กับผลงานทางวิชาการและสาขาวิชาที่เสนอขอกาหนดตาแหน่ง
คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ งทางวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้งที่ 9/2564 เมื่ อ วั น ที่
7 ตุ ล าคม 2564 พิ จ ารณาผลการประเมิ น ดั งกล่ าวแล้ วมี ม ติ เห็ น ชอบตามความเห็ น ของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาไม่อนุมัติการกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการเงิน รายนางสาวนภาพร นิลาภรณ์กุล
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
1. มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่
25 พฤศจิกายน 2563
2. มติคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564
3. มติคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564
จึ งเสนอต่อ สภามหาวิท ยาลั ยเพื่ อโปรดพิ จารณาไม่ อนุ มัติ การกาหนดตาแหน่ งดั งกล่ าว
ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หรือจะพิจารณาเป็นประการใด
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มติสภา มทร.ธัญบุรี ไม่อนุมัติการกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อนุสาขาวิชาการเงิน รายนางสาวนภาพร นิลาภรณ์กุล
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้
การอนุมัติการกาหนดตาแหน่งตาแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
จะสมบูรณ์สิ้นสุดกระบวนการเมื่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พิจารณา
รับทราบการแต่ งตั้ งและให้ ความเห็นชอบกาหนดต าแหน่ งข้าราชการพลเรื อนในสถาบั นอุดมศึกษาเป็ น
ตาแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ กระบวนการไม่ได้สิ้นสุดที่มติของสภามหาวิทยาลัย
3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทาหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การเสนอขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ราย
นางสุรีรัตน์ อินทร์หม้อ คณะบริหารธุรกิจ (วาระลับ)
ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
27 มกราคม 2564 ได้พิจารณาอนุมัติการกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ รายนางสุรีรัตน์ อินทร์หม้อ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการข้อมูลสารสนเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไ ด้ขอให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) พิจารณารับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบกาหนดตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เป็นตาแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการแล้ว นั้น
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ จัยและนวัตกรรมได้ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ กล่าวคือ
ผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดข้อมูลสารสนเทศ
แต่ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จานวน 3 ราย จึงขอให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเสนอให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พร้อมชี้แจง
เหตุผลความจาเป็นที่ไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาที่เสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
จากบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ.ได้
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564
ได้พิจารณาให้ความเห็ นชอบและเหตุผลความจาเป็นการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังกล่าวแล้ว เห็ นว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาใกล้เคียงที่แต่งตั้ง เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
และด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถอ่านและประเมินผลงานของผู้เสนอขอรายดังกล่าวได้ ประกอบ
กับ การตอบรับประเมินผลงานของผู้ ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นการยื นยันความเชี่ยวชาญดังกล่ าวด้วย อีกทั้งยังไม่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบทความวิจัยของผู้เสนอขอ จึงมีมติเห็นชอบยืนยัน
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จานวน 3 ราย ของผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุรีรัตน์ อินหม้อ เพื่อให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการข้อมูล
สารสนเทศ
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
1. มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
27 มกราคม 2564
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2. มติคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564
จึงเสนอต่อสภา มทร.ธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 3 ราย ดังกล่าว ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี หรือจะพิจารณาเป็นประการใด
มติสภา มทร.ธัญบุรี ให้ความเห็นชอบยืนยันการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การเสนอขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ราย นางสุรีรัตน์ อินทร์หม้อ คณะบริหารธุรกิจ
3.3 รับทราบผลการดาเนินการทางวินัย ราย นายนภดล กลิ่นทอง ตาแหน่งอาจารย์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี (วาระลับ)
มูลกรณีปรากฏขึ้นเนื่องจากสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดปทุมธานี ได้มีหนังสือลับที่ ปช 0040
(ปท) /0891 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ส่งเรื่องกล่าวหาให้ดาเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ส่งเรื่องกล่าวหาให้ดาเนินการทางวินัยกับนายนภดล กลิ่นทอง ว่ากระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ
กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีเบียดบังเวลาราชการและนาอุปกรณ์ของราชการไปใช้ในกิจการ
ส่วนตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลจังหวัดธัญบุรีทั้งที่ไม่มีหนังสือขอความ
อนุเคราะห์จากศาล
จากข้อเท็จจริงในกรณีนี้ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ตามคาสั่ง
ที่ กม.007/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 พบว่า การไปเป็น
พยานผู้เชี่ยวชาญของศาลจังหวัดธัญบุรีเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมตามคาสั่งศาลแต่ไม่ขออนุญาต
ให้ถูกต้องจึงเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรี จึงเป็นการกระทาผิดวินัยตามมาตรา 39 วรรคสี่
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ขาด
เจตนากระทาผิดโดยมุ่งประโยชน์ของสาธารณชนเป็นหลักตามคาสั่งศาล จึงทาให้ไม่ได้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา
ตามมติคณะรัฐมนตรี
ต่อมาหาวิทยาลัยได้ดาเนินการทางวินัย ตามคาสั่งที่ กม.004/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการสอบสวนตามคาสั่งข้างต้น มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าการกระทา
ของนายนภดล กลิ่นทอง ผู้ถูกกล่าวหาในการปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของศาลจังหวัดธัญบุรี ในคดีหมายเลขดา
ที่ ผบ 6757/2560 และคดีหมายเลขแดงที่ ผบ 16420/2561 เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม เป็นภาระงาน
หนึ่ งของอาจารย์ มหาวิ ทยาลั ยคื องานการให้ บริ การทางวิ ชาการ แต่ ผู้ ถู กกล่ าวหาเป็ นข้ าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบาย
ของทางราชการ ดังนั้น การไปปฏิบัติภารกิจอื่นนอกมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 แต่กรณีนี้ผู้ถูกกล่าวหามิได้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุญาต
ตามช่วงเวลากลับจัดทาเอกสารขออนุญาต และยื่นใบลาย้อนหลัง จึงถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ และทาหนังสือขออนุญาต
ย้อนหลังเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาได้รับ การตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ศาลจังหวัดธัญบุรีคดีนี้เป็นคดีแรกผู้ถูกกล่าวหา
เห็นว่าศาลจังหวัดธัญบุรีเป็นหน่วยงานราชการ จึงเข้าใจว่าศาลจังหวัดธัญบุรีจะมีหนังสือแจ้ งมายังคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม หรือมหาวิทยาลัย เมื่อมาทราบภายหลังว่าไม่มีคาสั่งแต่งตั้งจากศาล มีเพียงเอกสารตั้งผู้เชี่ยวชาญ
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ซึ่งปรากฏในสานวนเท่านั้น ผู้ถูกกล่าวหาจึงจัดทาเอกสารหลังจากที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเสร็จสิ้นแล้ว
และผู้ถูกกล่าวหายังยอมรับ ตามข้อกล่าวหาและรู้สึกสานักผิดในเหตุนี้มาโดยตลอด และมิได้ก่อให้เกิดความ
เสี ยหายต่อราชการ เป็ นการกระท าความผิดในครั้งแรก ประกอบกับผู้ ถูกกล่าวหาให้ การรับสารภาพอันเป็ น
ประโยชน์ ต่อการพิ จารณา และรู้สึ กส านึ กผิ ด ในการกระท ามาโดยตลอด โทษวินัยตามมาตรา 39 วรรคสี่
“ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ” แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเห็นสมควรงดโทษและให้มหาวิทยาลัยตักเตือนเป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ซ้าอีก มหาวิทยาลัยเห็นพ้องตามความเห็นของคณะกรรมการ
สอบสวนจึงได้มีบันทึกการว่ากล่าวตักเตือน นายนภดล กลิ่นทอง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
ในการนี้จึงขอนาเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อโปรดรับทราบ
ผลการดาเนินการดังกล่าว
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
1. สาเนาบันทึกการว่ากล่าวตักเตือน นายนภดล กลิ่นทอง จานวน 2 แผ่น
2. สาเนารายงานการสอบสวน (ตามแบบ สว .6) จานวน 14 แผ่น
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- มาตรา 39 วรรคสี่
- มาตรา 60
จึงเสนอต่อสภา มทร.ธัญบุรี เพื่อโปรดรับทราบรายงานผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัย
มติ สภา มทร.ธั ญ บุ รี รั บทราบผลการด าเนิ นการทางวิ นั ย ราย นายนภดล กลิ่ นทอง
ตาแหน่งอาจารย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือบุคลากรที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดกฎหมายอัน เนื่องมาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ (วาระลับ)
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับทราบจากอดีตผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
ว่าได้รับหนังสือจากสานักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 (จังหวัดนครราชสีมา) ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหากรณีที่เป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2549 (สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ร่วมกันอยู่ในขณะนั้น)
ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กู้เงินจากธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) เพื่อนาเงินมา
ชาระคืนให้กับผู้ลงทุนก่อสร้างหอพัก (วิทยาเขตสกลนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จากการ
สอบถามเบื้องต้นทาง ป.ป.ช. แจ้งว่าจะจัดส่ งข้อกล่าวหาให้ที่บ้านของผู้ถูกกล่าวหา กรณีที่ไม่สามารถไปรับ
ด้วยตัวเองได้
โดยสรุปว่าการกระทาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นการกระทาผิดตามพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ตามมาตรา 8 “หน่วยงานของรัฐนอกจากกระทรวงการคลัง จะกู้เงิน
หรือค้าประกันมิได้ เว้นแต่มีกฎหมายให้อานาจไว้เป็นการเฉพาะ” จึงเป็นการกระทาความผิดตามมาตรา 157
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แห่งประมวลกฎหมายอาญา “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปี
ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
โดยมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทาของอดีตผู้บริหารที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยในขณะนั้น เป็นการกระทาตามอานาจหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่ งได้กระทาไป
โดยสุจริตมิได้มีผลประโยชน์อื่นใด หรือมีเจตนาเพื่อให้บุคคลใดได้รับผลประโยชน์จากมติของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยดังกล่าว
ดังนั้น จึงเห็นควรให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองตามข้อ 8 และ ข้อ 9 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการคุ้มครองให้ความช่วยเหลือผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2562
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548

2. พระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2561
3. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548
4. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มาตรา 157
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการคุ้มครอง ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 27
จึงเสนอต่อสภา มทร.ธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติให้ความคุ้มครองช่วยเหลือบุคลากรของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ชั้นไต่สวนของ ป.ป.ช.
จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
2. จัดทาประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการ
ให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือทางคดี พ.ศ. ....
3. มอบมหาวิทยาลั ย ให้ จัดบุคลากรหรือจัดหาทนายความเพื่อให้ ความช่วยเหลื อต่อไป
จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้
1. เจตนารมย์ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการคุ้มครอง
ให้ความช่วยเหลือผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 เพื่อช่วยเหลือคุ้มครองบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. การนาเสนอข้อมูลเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาควรมีข้อมูลประกอบเพิ่มเติม
- รายละเอียดของคดี
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
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- ค่าปรับหรืออื่น ๆ หากแพ้คดี
- ความพร้อมในการจ่ายของมหาวิทยาลัย
- รายละเอียดสังกัดของบุคลากร เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
3. การเสนอเพื่อพิจารณาในครั้งนี้เป็นการพิจารณาประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือบุคลากรที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดกฎหมาย
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นประกาศทั่วไปเพื่อใช้ได้กับทุกกรณีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่เหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว ในปัจจุบันควรพิจารณาประกาศเป็นเฉพาะกรณี
4. เหตุการณ์เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งทั้ง 9 มทร. มีสภามหาวิทยาลัยเดียวกัน จะถูกต้อง
หรือไม่ที่ มทร.ธัญบุรี จะเป็นผู้ดาเนินการเพียงมหาวิทยาลัยเดียว มหาวิทยาลัยควรหารือร่วมกันทั้ง 9 มทร.
ร่วมรับผิดชอบในการดาเนินการหรือ มทร.อีสาน ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดคดีเป็นผู้ดาเนินการหลัก ส่วนค่าใช้จ่าย
9 มทร.ร่วมช่วยเหลือบุคลากร
5. มหาวิทยาลัยต้องระมัดระวังและรอบคอบในการดาเนินการ
มติสภา มทร.ธัญบุรี รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทาข้อมูลเพิ่มเติม
แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
ฯลฯ
เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิตา สงวนทรัพย์)
ผู้ช่วยเลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี
ผู้จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา ศิริกูล)
เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สรุปผลการปฏิบัตติ ามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
3
เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 พิจารณาการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 2 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
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จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเรียบร้อย
3.2

พิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบการแต่ งตั้ งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทาหน้ าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การเสนอขอ
กาหนดตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ รายนางสุรีรัตน์
อินทร์หม้อ คณะบริหารธุรกิจ (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

2
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
3.3 รับทราบผลการดาเนินการทางวินัย ราย นายนภดล
กลิ่นทอง ตาแหน่งอาจารย์ ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วาระลับ)

มติสภา มทร.ธัญบุรี
-

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
รองอธิการบดี
(รศ.ดร.สุจิระ
ขอจิตต์เมตต์)
และ
ผู้อานวยการ
กองกฎหมาย

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ รองอธิ การบดี (รศ.ดร.สุ จิระ ขอจิ ตต์ เมตต์ ) และ
ผู้อานวยการกองกฎหมายทราบ และดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

3.4

พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือบุคลากรที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิด
กฎหมายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ (วาระลับ)

-

รองอธิการบดี
(รศ.ดร.สุจิระ
ขอจิตต์เมตต์)
และ
ผู้อานวยการ
กองกฎหมาย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ รองอธิ การบดี (รศ.ดร.สุ จิระ ขอจิ ตต์ เมตต์ ) และ
ผู้อานวยการกองกฎหมายทราบ และดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

3
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.1 เรื่องเชิงนโยบาย
4.1.1 รับทราบและพิจารณาจารึกราชมงคล ย้อนรอย รั บทราบ และมอบมหาวิ ทยาลั ยรั บข้ อเสนอแนะของ ผู้บริหารระดับสูง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ราชมงคล จากหนังสือจารึกราชมงคล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดาเนินการ
ให้อธิการบดีทราบ เพื่อดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
4.1.2 รับทราบและพิจารณาการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ รั บทราบ และมอบมหาวิ ทยาลั ยรั บข้ อเสนอแนะของ ผู้บริหารระดับสูง
ทั่วราชอาณาจักร ในมาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19 กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดาเนินการ
แบบบูรณาการ ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ อธิการบดี ทราบ และมอบรองอธิ การบดี (รศ.ดร.
กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์) ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

4
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.2 เรื่องเชิงบริหาร
4.2.1 พิ จ ารณาการแต่งตั้งตาแหน่ งประเภทผู้ บ ริห าร
ระดับตาแหน่งผู้อานวยการกอง หัวหน้าสานักงาน
คณบดี และหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ จานวน
5 ราย

มติสภา มทร.ธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

อนุมัติการแต่งตั้งตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตาแหน่ง รองอธิการบดี
ผู้อานวยการกอง หัวหน้าสานักงานคณบดี และหัวหน้า (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า)
สานักงานผู้อานวยการ จานวน 5 ราย ดังต่อไปนี้
และ
1.นางสุรีพร เป็งเงิน บุคลากรช านาญการพิเศษ สังกัด ผู้อานวยการ
กองบริหารงานบุคคล ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
กองบริหาร
กองบริหารงานบุคคล
งานบุคคล
2.นางสุ ทิ ศา จั นทรบุ ตร นั กวิ ชาการเงิ นและบั ญ ชี
ช านาญการพิ เศษ สั งกั ดกองคลั ง ให้ ด ารงต าแหน่ง
ผู้อานวยการกองคลัง
3.นางกัญญาณัฐ สายประสาท บุคลากรชานาญการ
พิเศษ สังกัดกองบริหารงานบุคคล ให้ ดารงตาแหน่ ง
หัวหน้ าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โดยให้ตัดโอนตาแหน่งและอัตราไปกาหนดที่คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4.นางสรินยา รักษาบุ ญ บุ คลากรช านาญการพิเศษ
สังกัดกองบริหารงานบุคคล ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้า
ส านัก งานคณบดีค ณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์
โดยให้ ตั ดโอนต าแหน่ งและอั ตราไปก าหนดที่ ค ณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
5.นางสาวคณธวัลย์ ศุภรัตนาภิรักษ์ นักวิชาการศึกษา
ชานาญการพิเศษ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้ดารง
ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า) และผู้อานวยการ
กองบริหารงานบุคคลทราบ พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดาเนินการ
- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคาสั่งสภา มทร.ธัญบุรี
ที่ 37/2564 เรื่ อง แต่ งตั้ งที่ ปรึ กษาคณะกรรมการ
บริห ารงานบุคคลประจามหาวิทยาลั ย ลงวัน ที่
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาคาสั่งดังกล่าวประกาศ
บนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทราบ
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัย และจัดทาคาสั่ง
เรียบร้อยแล้ว

5
ระเบียบ
วาระที่
4.2.1
(ต่อ)

เรื่อง

มติสภา มทร.ธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

และมอบมหาวิทยาลัยจัดทาคาสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลั ย
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ดร.บุญปลูก ชายเกตุ
ที่ปรึกษา
2. ดร.วิชา
จุ้ยชุม
ที่ปรึกษา
3. นายบุญชู
ประสพกิจถาวร ที่ปรึกษา

4.2.2 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบแต่ งตั้ งคณะกรรมการ ให้ความเห็ นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล รองอธิการบดี - นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคาสั่งสภา มทร.ธัญบุรี
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ คณบดีคณะ (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า) ที่ 36/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายชื่อต่อไปนี้
และ
การปฏิ บั ติ งานของหั วหน้ าส่ วนราชการ คณบดี
1. พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล
ประธานกรรมการ ผู้อานวยการ
คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ ลงวันที่ 10 พฤศจิ กายน
2. ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ กรรมการ
กองบริหาร
พ.ศ. 2564
3. ผศ.เมธา
ศิริกูล
กรรมการและ
งานบุคคล
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
ให้รองอธิการบดี (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า) และผู้อานวยการ
4. ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคลทราบ และดาเนินการในส่วน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่เกี่ยวข้อง
5. หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
- เลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประกาศบนเว็บ ไซต์ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทาคาสั่งสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

6
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.2.3 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการต่ อ สั ญ ญาจ้ า ง ให้ความเห็นชอบการต่อสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ รองอธิการบดี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ราย Professor Mitsuo ด้ าน ราย Professor Mitsuo IKEDA โดยมี ระยะเวลา (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า)
IKEDA
การจ้าง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่
และ
31 มกราคม 2567 โดยขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ผู้อานวยการ
ดังนี้
กองบริหาร
1. ค่าตอบแทนในอัตราค่าจ้างเดือนละ 60,000.- บาท งานบุคคล
(หกหมื่นบาทถ้วน) จากเงินงบประมาณเงินรายได้สะสม
ภาคพิ เศษ ระดั บ ปริญ ญาโท ของคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน
2. ค่าที่พักหรือค่าเช่าบ้านคืนละ 800.- บาท (แปดร้อย
บาทถ้วน) เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้สะสม
ภาคพิ เศษ ระดั บ ปริญ ญาโท ของคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน
3. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
ตามที่จ่ายจริง จากเงินงบประมาณเงินรายได้ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ (ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ
ชั่วคราว) ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า) และผู้อานวยการ
กองบริหารงานบุคคลทราบ และดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปดาเนินการ
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

7
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.2.4 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการจ้ างผู้ เชี่ ย วชาญ ให้ความเห็นชอบการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ รองอธิการบดี
เฉพาะด้านของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ราย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ราย รองศาสตราจารย์ (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า)
รองศาสตราจารย์สุรชัย โกเมนธรรมโสภณ
สุรชัย โกเมนธรรมโสภณ โดยมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
และ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ผู้อานวยการ
ในอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 20,000.- บาท (สองหมื่น กองบริหาร
บาทถ้วน) จากเงินรายได้สะสมของคณะครุศาสตร์
งานบุคคล
อุตสาหกรรม

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

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
4.2.5 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการจ้ างผู้ เชี่ ย วชาญ ให้ความเห็นชอบการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ รองอธิการบดี
เฉพาะด้านของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราย นายธานินทร์ ศรีเบญจรัตน (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า)
นายธานินทร์ ศรีเบญจรัตน
โดยมีระยะเวลาการจ้าง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564
และ
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ในอัตราค่าตอบแทนเดือนละ ผู้อานวยการ
15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากเงิน กองบริหาร
งบประมาณรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2565 และ งานบุคคล
ประจาปีงบประมาณ 2566 ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบดาเนินงาน) งบเงิน
อุดหนุน หมวดค่าตอบแทน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และไม่ขอรับเงินค่าตอบแทนประจาเดือนกันยายน 2564

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า) และผู้อานวยการ
กองบริหารงานบุคคลทราบ และดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

8
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.2.6 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการจ้ างผู้ เชี่ ย วชาญ ให้ ความเห็ นชอบการจ้างผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านของ รองอธิการบดี
เฉพาะด้า นของคณะศิล ปกรรมศาสตร์ ราย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ราย รองศาสตราจารย์อรุณ (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า)
รองศาสตราจารย์อรุณ ศรีจันทร์
ศรีจันทร์ โดยมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ตั้งแต่วันที่
และ
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ในอัตรา ผู้อานวยการ
ค่าตอบแทนเดือนละ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) กองบริหาร
จากเงินรายได้สะสมปริญญาตรี ภาคปกติของคณะ งานบุคคล
ศิลปกรรมศาสตร์

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

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

6.1

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภา เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ปฏิ บั ติ ต ามมติ ส ภา
ครั้งที่ 13/2564 วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 13/2564 วันพุธที่ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
มังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

9
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
6.2 การจั ดท าแผนเกี่ ยวกั บวั คซี น Covid-19 ส าหรั บ มอบมหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ผู้บริหารระดับสูง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภูมิกิตติพิชญ์) ไปดาเนินการ แล้วรายงานต่อที่ประชุม
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
และทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ



เร่งด่วน

ดาเนินการแล้วเสร็จ

การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา ศิริกูล)
เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี
ผู้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุรี

