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พระราโชวาท 
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทมุธานี 
วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

  
 
 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในวันนี้ 
ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความส าเร็จ 

 

บัณฑิตทั้งหลายเมื่อส าเร็จการศึกษา ถือได้ว่าแต่ละคนพ้นจากชีวิตนักศึกษาแล้ว ต่อไปก็ถึงคราวที่
จะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ คือการออกไปประกอบอาชีพการงานสร้างตัวสร้างฐานะ งานแต่ละอย่างที่บัณฑิตที่จะต้อง
ท านั้น  ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือใหญ่  ง่ายหรือยากก็ตาม ล้วนเป็นงานที่แต่ละคนไม่เคยท ามาก่อน  ส าหรับงานเล็ก 
งานง่าย ดูจะไม่เป็นปัญหามากนัก แต่ถ้าเป็นงานใหญ่งานยาก ก็อาจจะท าให้บางคนเกิดความวิตกกังวล  
และลังเลท้อถอย  ความจริงแล้ว  ไม่ควรที่บัณฑิตจะต้องกังวลใด ๆ เลย เพราะแต่ละคนก็มีพ้ืนฐานความรู้
ความคิดท่ีด ี เพียงพอที่จะแสวงหาแนวทางปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ส าเร็จได้  แต่ถ้าเห็นว่าเป็นงานใหญ่ เกินก าลังที่
คนคนเดียวจะท าได้ส าเร็จ  ก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากผู้อ่ืนฝ่ายอ่ืน ช่วยกันคิดช่วยกันท า และถ้าเป็นงานยาก 
เกินก าลังความรู้ความสามารถของตน ก็ต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เ พ่ิมเติม หรือขอค าแนะน าจากผู้มี
ประสบการณ์มาก่อน การปฏิบัติงานตามแนวทางที่กล่าวมานี้ นอกจากจะช่วยให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้ว 
ยังท าให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้  ความช านาญ  และมีประสบการณ์เพ่ิมพูนขึ้นด้วย  จึงขอให้บัณฑิตพิจารณาให้เข้าใจชัด 
ว่าหากบุคคลตั้งใจพยายามท างานให้จริง  ก็ไม่มีงานใดที่จะเกินความสามารถไปได้ และการท างานยาก งานใหญ่ 
ก็เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการพัฒนาตนเอง 

 

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน  และทุกท่านที่มา
ประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ ประสบความสุข ความส าเร็จ ทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานโดยทั่วกัน 

 
 



                            

 

 

 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ ก าหนดให้
มหาวิทยาลัย มีสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งการวางระเบียบ ออกข้อบังคับ
และประกาศของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมพัฒนางานด้านวิชาการและก ากับมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ให้ค าปรึกษา
และให้ความเห็นในกิจการของมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีบทบาทส าคัญในการเสนอแนะ  
และชี้น าให้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาและปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพ
และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 

 ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ปฏิบัติหน้าที่ ครบ ๑ ปีการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 
๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ฝ่ายงานประชุมสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมรายงานการประชุม 
การออกข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่สภามหาวิทยาลัย     
ได้ประชุมแต่ละครั้ง และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

 มหาวิทยาลัยรู้สึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เสียสละเวลามาประชุมโดย
สม่ าเสมอและร่วมกิจกรรมที่ส าคัญๆ ของมหาวิทยาลัยเสมอมา ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนและแนะแนวทางให้
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นเป็นล าดับ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์น ายุทธ   สงค์ธนาพิทักษ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
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หน้า 
- ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ๑  

  

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ๕ 
   

- ประวัตินายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๘ 
  

- ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๑ 
  

- ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ๒๘ 
  

- ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร ๓๐ 
  

- ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการประจ า ๓๖ 
  

- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ๔๒ 
  

- สภามหาวิทยาลัยก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย แผนการด าเนินงาน  รวมทั้ง ก ากับ ติดตาม          
การด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๗๑ 

  

- สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ ถึง  
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 

๗๓ 

  

- ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๔๓ 

  

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๔๔ 

  

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารจัดการวัสดุรีไซเคิล พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๔๖ 
  

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย การบริหารและจัดการกิจการหอพักนักศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๔๙ 

  

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็น
ข้าราชการ (เพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๕๕ 

 

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีจัดหาประโยชน์จากเงิน
รายได้ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๕๖ 

  

- ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๖๐ 

  

- ประมวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๑๖๑ 
 

สารบัญ 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ประวัติความเป็นมา 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        รายงานประจ าปี สภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๑ 
 

 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็น

สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ให้บริการการศึกษา 
และผลิตทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณค่าให้กับสังคมไทยเป็น
ระยะเวลายาวนาน นับย้อนจากการสถาปนาในนาม 
“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา”เมื่อวันที่  ๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และมีผ ลบังคับใช้เพื่อผลิตครู
อาชีวศึกษาระดับปริญญาตร ี ให ้การศึกษาทางด้าน
อาชีพทั้งระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  ระดับปริญญาตรี และ
ประกาศนียบัตรช้ันสูง ท าการวิจัยส่งเสริมการศึกษาทางด้าน
วิชาชีพ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาได้พัฒนาระบบการเรยีนการสอน
ให้ได้มาตรฐานการศึกษา ที่มีคุณภาพและศักยภาพมีความ
พร้อมในหลาย ๆ ด้าน ต่อมาในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๑ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานช่ือใหม่ว่า “สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล” 

สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มุ่งเน้น
การกระจายอ านาจ การบริหารจัดการสู่สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐด าเนินการโดย
อิสระ และมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้การ
ก ากับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล จึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิม และ
ยกร่างเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
โดยมีการรวมกลุ่มวิทยาเขตจัดตั้ ง เป็นมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล จ านวน ๙ แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถ
จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทั้ง
ในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อรองรับการศึกษาต่อ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเป็นหลัก 
รวมถึงให้โอกาสแก่ผู้จบการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชุนและ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในการศึกษาต่อวิชาชีพระดับปริญญา 
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ได้ทรงลง
พระประมาภิไธยในพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
ใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.  ๒๕๔๘  
เป็นต้นมา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง 
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 

 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี  

มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ให้มีทักษะความช านาญด้านวิชาชีพ  เสริมสร้างทุนมนุษย์ที่
มีมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทย  และภูมิภาค” 

รัา (Philosophy) 

ปณิธาน (Determination) 
 

“มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็น
มหาวิ ทยาลั ย ช้ั นน าทางวิ ช า ชี พด้ านวิ ทยาศาสตร์               
และเทคโนโลยีในระดับสากล” 

 

ค่านิยมองค์กร (Core values) 
 

“ร่วมกันสร้างช่ือเสียง ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม 
สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว พัฒนาเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน า
อย่างมีคุณภาพ สังคมให้ความเช่ือถือ” 

 

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 
 

“ภักดีต่อองค์กร  ท างานเป็นทีม  มีจิตสาธารณะ” 
 
 

อัตลักษณ์ (Identity) 
 

“บัณฑิตนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี” 

 
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 

 “ม ห า ว ิท ย า ล ัย ชั ้น น า ท า ง ว ิช า ช ีพ ด ้า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติของมหาวิทยาลัย ปรัชญา (Philosophy) 
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๑. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบน
พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ 

๒. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

๓. ให้บริการวิชาการ ที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ 
เพื ่อการมีอาช ีพอ ิสระและพัฒนาอาชีพ  สู ่การ เพิ ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน 

๔. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 

๕. จัดระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategic Issue) 
 

๑. การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และ ด้านสังคมศาสตร์ สร้างคนดี  คนเก่งให้
เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล 

๒. การพัฒนาศักยภาพการวิจั ย สิ่ งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ บนพื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี 

๓. การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง  ให้กับชุมชน
และสังคม  บนพื้นฐานความรู้ 

๔. การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 

๕. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
 

 

เป้าประสงค์ (Goal) 
 

๑. บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ด้านสังคมศาสตร์ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

๒. มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ ท่ีน าไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาค 

๓. หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม
ได้รับการบริการวิชาการให้มีความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

๔. นักเรียน นักศึกษา และชุมชน มีความตระหนักใน
การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 

๕. มีโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

พันธกิจ (Mission) 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

๑. ทักษะความเป็นผู้น า (Leadership skills) คือ 
การพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในการเผชิญกับ
ภาวะการเปลี่ยนแปลงได้ ประกอบด้วย ความมีพลังและมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ (Energy and achievement) ความปรารถนา
ที่จะน าผู้อื่น (The desire to lead) ความซื่อสัตย์มีจริยธรรม
ยึดมั่นหลักการ (Honesty and integrity) ความเช่ือมั่นและการ
สร้างแรงจูงใจในตนเอง (Self-confidence and motivation) 
ความเฉลียวฉลาด (Intelligence) ความรอบรู้ในงาน (Job-relevant 
knowledge) และความสามารถที่จะจัดการกับความขัดแย้ง และ
คลี่คลายปัญหา (Conflict management)  

๒. ทั ก ษ ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ แ ก้ ปั ญ ห า 
(Problem-solving skills) คือ การพัฒนาบัณฑิตให้รู้จักการคิด
เชิงระบบ (System thinking) มีทักษะการวิเคราะห์ มองเหตุผล และ
มองเห็นหรือคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และ
สามารถสังเคราะห์กระบวนการที่สามารถน าไปสู่ความส าเร็จที่
ต้องการได้ 

๓. การมุ่งเน้นรายละเอียดเชิงวิชาชีพ (Detail-
oriented professional skills) คือ การพัฒนาบัณฑิตให้มี
ความรอบรู้ในเชิงรายละเอียดของแต่ละวิชาชีพ สามารถน า
องค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

๔. ความสามารถเรียนรู้งานที่หลากหลาย 
(Ability to learn both their own fields and 
other related fields) คือ การพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถทั้งในวิชาชีพของตนและวิชาชีพต่าง ๆ   ที่
เกี่ยวข้อง และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาบูรณาการกับการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. ก า ร ใ ฝ่ เ รี ย น รู้ ต ล อ ด ชี วิ ต  (Lifelong 
Learning) ประกอบด้วย การพัฒนาบัณฑิตให้ตระหนักถึงความ
เป็นผู้ใฝ่รู้ ค้นหา ติดตามความรู้โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพ และการด ารงชีวิตในแต่ละเรื่องอย่างแท้จริง และ
สามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง 
ถูกเวลา และเหมาะสม และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อันเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง 
รวดเร็ว และไม่สิ้นสุด  
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อ านาจและหน้าที่ 
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและ
หน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และ
โดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าท่ี ดังนี ้ 

(๑) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพช้ันสูงท่ีเน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิต
ครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

(๒) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของ
มหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย
เป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศส าหรับส่วน
ราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้  

(๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

(๔) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  

(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  

(๖) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก 
ส านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน ส านัก 
วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการ
ดังกล่าว  

(๗) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร  

(๘) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาช้ันสูง และ
สถาบันอื่นเข้าสมทบ หรือการยกเลิกการสมทบ  

(๙) พิจารณาเสนอเรื ่องเพื ่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์พิเศษ หน้า ๒๕ เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก 
ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘  

 
 
 
 
 
 
 

 
(๑๐) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี 

ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการ
วิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทยีบเท่าคณะ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ รองศาสตราจารย์
พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ  

(๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย  

(๑๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และการ
จัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย 

(๑๓) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

(๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นใน
เรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย 

(๑๕) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่
เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ และ
อาจมอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่
ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้ 

(๑๖) ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ 
เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  

(๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่น เกี่ยวกับกิจการของ
มหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุร ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๕ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
 

  นายกสภามหาวิทยาลัย   
 

 
 

นายกสภา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุร ี

   

  นายสุนทร  อรุณานนท์ชัย   
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย 

   

  นายสู่บุญ  วุฒิวงศ์   
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
 

 
 

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย 

   

  ผศ.ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วง   



                           รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๖ 
 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 รศ.ดร.สมชอบ  ไชยเวช  ศ.(พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ ์  ศ.ดร.เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ 
      
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 นายชุมพล  พรประภา  พลเอก ธงชัย  เกื้อสกุล  นายชุมพล  เท่ียงธรรม 
      
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี  จุฬาวัฒนทล  รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัต ิ
      
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 พลเรือเอก ฐนิธ  กิตติอ าพน  นายขรรค ์ ประจวบเหมาะ  ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 
      

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

   รศ.ดร.พินิติ  รตะนานุกูล   



                           รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๗ 
 

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

 

 

 
 

 

 

  รศ.ดร.น ายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ ์   ผศ.ดร.ศิวกร  อ่างทอง   
       

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

  นายสมภพ  เพชรรัตน์   ผศ.ดร.ปานเพชร  ชินินทร   รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  
         
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 ดร.วิชัย   พยัคฆโส   ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด  นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา     
     

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากสภาคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ  
   
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 นางสาวปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร  ผศ.วิชัย ผดุงศิลป์      นายนิกร แสงงาม     
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 ผศ. เมธา ศิริกูล      ผศ.ศิริชัย แดงเอม   นางสาวเตือนใจ สุตตาชัย  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประวัตินายกสภามหาวิทยาลัย   
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

และ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 



                           รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๘ 
 

 
 
 

 
 

๑. ชื่อ – นามสกุล นายสุนทร  อรุณานนท์ชัย  
 

๒. วัน เดือน ปี เกิด ๑๐ เมษายน ๒๔๘๕  อายุ ๗๑ ปี  
 

๓. ประวัติการศึกษา  
 

คุณวุฒิ     พ.ศ.    มหาวิทยาลัย  
ปริญญาโท     ๒๕๑๒   University of Arkansas, USA  
หลักสูตรการบริหารชั้นสูง   ๒๕๒๕   Harvard University, USA  
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ๒๕๓๖   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรร่วมเอกชน รุ่นที่ ๖  
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ  ๒๕๔๔   สถาบันพระปกเกล้า ประชาธิปไตยส าหรบันักบริหาร  

ระดับสูง รุ่นที ่๕  
 

๔. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  
 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  
 ประธานกรรมการอ านวยการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 Member of the Advisory Board of The Sam M. Walton College of Business Administration,      
 University of Arkansas, USA  
 รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด  

 

๕. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต  
 

 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. ๒๕๓๙ – พ.ศ. ๒๕๔๗)  
 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๔๑ – พ.ศ. ๒๕๔๓)  
 กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ (สาขาเศรษฐศาสตร์) (พ.ศ. ๒๕๔๒ – พ.ศ. ๒๕๔๘)  
 รองประธานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๑๘ – พ.ศ. ๒๕๒๓)  
 ประธานกรรมการสมาคมสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๑๘ – พ.ศ. ๒๕๒๓)  

 

๖. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงท่ีได้รับ  
 

 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๕ ธันวาคม ๒๕๕๑)  
 

๗. เหตุผลส าคัญท่ีได้รับการแต่งตั้ง  
 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 



                           รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๙ 
 

 
 
 

 

๑. ชื่อ - นามสกุล  นายสู่บุญ  วุฒิวงศ ์ 
 
๒. วัน เดือน ปี เกิด  ๒๔ ตุลาคม ๒๔๙๗  อายุ  ๕๙  ปี  
 
๓. ประวัติการศึกษา  
 

คุณวุฒิ      พ.ศ.       มหาวิทยาลัย  
นิติศาสตร์บัณฑิต    ๒๕๑๘    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เนติบัณฑิตไทย    ๒๕๑๙    ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
M.C.L. (Master of Comparative law)  ๒๕๒๑    George Washington University สหรฐัอเมริกา  
LL.M (Master of Laws)   ๒๕๒๒    Tulane University สหรัฐอเมริกา  

 
๔. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  
 

 อธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๓  
 

๕. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต  
 

 รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕     (พ.ศ. ๒๕๔๒ – พ.ศ. ๒๕๔๔)  
 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๕   (พ.ศ. ๒๕๔๘ – พ.ศ. ๒๕๕๐)  
 รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕     (พ.ศ. ๒๕๕๐ – พ.ศ. ๒๕๕๒)  
 ผู้พิพากษาศาลฎีกา      (พ.ศ. ๒๕๕๒ – พ.ศ. ๒๕๕๓)  

 

๖. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงท่ีได้รับ  
 

 มหาวชิรมงกุฎ   (๕ ธันวาคม ๒๕๔๓)  
 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๕ ธันวาคม ๒๕๔๖)  
 เหรียญจักรพรรดิมาลา  (๕ ธันวาคม ๒๕๔๙)  

 

๗. เหตุผลส าคัญท่ีได้รับการแต่งตั้ง  
 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ด้านกฎหมาย 

 
 
 
 

อุปนายกสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 



                           รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๑๐ 
 

 
 
 

 
 

๑. ชื่อ – นามสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วง 
 
๒. วัน เดือน ปี เกิด  ๒๓ ธันวาคม ๒๔๙๙  อายุ ๕๗ ปี 
 
๓. ประวัติการศึกษา  
 

คุณวุฒิ      พ.ศ.           มหาวิทยาลัย 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อินทรียเคมี)         ๒๕๓๔  มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี)          ๒๕๒๒  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
๔. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในปัจจุบัน 
 

 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
๕.   ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
 
 ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 ผู้อ านวยการกองกลาง 
 ผู้ช่วยอธิการบดี 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
๖. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงท่ีได้รับ 
 
 ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)  (๕ ธันวาคม ๒๕๔๔) 
 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)  (๕ ธันวาคม ๒๕๔๙) 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๑๑ 
 

 

 
 

 
๑. ชื่อ - นามสกุล  รองศาสตราจารย์ ดร.สมชอบ  ไชยเวช  

 

๒. วัน เดือน ปี เกิด  ๒๕ มิถุนายน ๒๔๗๙  อายุ ๗๗ ปี  
 

๓. ประวัติการศึกษา  
  

คุณวุฒิ       พ.ศ.     มหาวิทยาลัย  
BS.ME     ๒๕๐๒    Purdue University, สหรัฐอเมริกา  
MS.ME     ๒๕๐๕    Purdue University, สหรัฐอเมริกา  
Ph.D.     ๒๕๐๘    Purdue University, สหรัฐอเมริกา 

 

 ๔. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  
 

 ข้าราชการบ านาญ      (พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงปัจจุบัน)  
 นายกสภามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ    (พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงปัจจุบัน)  
 ประธานบริษัท (มหาชน) พัฒน์กล จ ากัด    (พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงปจัจุบัน)  
 ประธานบริษัท (มหาชน) QTC Energy จ ากัด   (พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน)  

 
 ๕. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต  
 
 อธิการบดี (พ.ศ. ๒๕๒๙ – พ.ศ. ๒๕๓๒)  
 กรรมการทบวงมหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๔ – พ.ศ. ๒๕๔๘)  
 กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (พ.ศ. ๒๕๔๔ – พ.ศ. ๒๕๔๘)  
 กรรมการข้าราชการรัฐสภา (พ.ศ. ๒๕๓๘ – พ.ศ. ๒๕๔๓)  
 กรรมการสภาวิจัยสาขาอุตสาหกรรมวิจัย (พ.ศ. ๒๕๕๐)  

 
 ๖. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงท่ีได้รับ  
 

 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  (๕ ธันวาคม ๒๕๓๘)  
 มหาวชิรมงกุฎ    (๕ ธันวาคม ๒๕๓๓)  

 

๗. เหตุผลส าคัญท่ีได้รับการแต่งตั้ง  
 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 



                             รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๑๒ 
 

 
 
 
 

๑. ชือ่ - นามสกุล  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์  
 

๒. วัน เดือน ปี เกิด  ๕ ธันวาคม ๒๔๘๑  อายุ ๗๕ ปี  
 
๓. ประวัติการศึกษา  
 

คุณวุฒิ      พ.ศ.         มหาวิทยาลัย  
เศรษฐศาสตรบัณฑิต    ๒๕๐๗    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
M.A.(เศรษฐศาสตร์)    ๒๕๑๔    มหาวิทยาลัยฟอริดา สหรัฐอเมริกา  
Ph.D.(เศรษฐศาสตร์)    ๒๕๑๗    มหาวิทยาลัยฟอริดา สหรัฐอเมริกา  
 

๔. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  
 

 กรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา      (พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงปัจจุบัน) 
 กรรมการวินจิฉัยอุทธรณ ์ของคณะกรรมการก ากับการซื้อขายสนิค้า  (พ.ศ.  ๒๕๕๐ ถึงปัจจุบัน) 

เกษตรลว่งหน้า  
 กรรมการกฤษฎีกา       (พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน) 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ กระทรวงการคลัง  (พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน) 

 

๕. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต  
 

 นักเศรษฐศาสตร์ประจ ากองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)  (พ.ศ. ๒๕๒๔ - พ.ศ. ๒๕๒๖) 
 อธิบดีกรมสรรพสามิต       (พ.ศ. ๒๕๓๙ - พ.ศ. ๒๕๔๒) 
 กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย     (พ.ศ. ๒๕๓๙ - พ.ศ. ๒๕๔๒) 
 ประธานกรรมการธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๓๙ - พ.ศ. ๒๕๔๔)  
 ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์     (พ.ศ. ๒๕๓๙ - พ.ศ. ๒๕๔๕) 
 ประธานกรรมการบริษัทบางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)   (พ.ศ. ๒๕๔๒ - พ.ศ. ๒๕๔๓) 
 ประธานกรรมการศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย    (พ.ศ. ๒๕๔๓ - พ.ศ. ๒๕๔๘) 
 กรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.)    (พ.ศ. ๒๕๔๙ - พ.ศ. ๒๕๕๒) 
 กรรมการในคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 หัวหน้าฝ่ายนโยบายภาษีสัมพันธ์ กรมสรรพากร    (พ.ศ. ๒๕๔๙ - พ.ศ. ๒๕๕๒) 
 กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.๕๐)     (พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 ประธานกรรมการ กฟผ.       (พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๒) 
 ผอ.สศค. กระทรวงการคลัง      (พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๒) 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 



                             รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๑๓ 
 

 
 ๖. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงท่ีได้รับ  
 
 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก    (๕ ธันวาคม ๒๕๔๒)  
 มหาวชิรมงกุฎ     (๕ ธันวาคม ๒๕๓๘)  

 
๗. เหตุผลส าคัญท่ีได้รับการแต่งตั้ง  
 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ด้านเศรษฐศาสตร์และด้านการงบประมาณและการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๑๔ 
 

 

 

 

 
 

๑. ชื่อ - นามสกุล  ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์  
 

๒. วัน เดือน ปี เกิด  ๓๑ สิงหาคม ๒๔๘๓  อายุ ๗๓ ปี  
 

๓. ประวัติการศึกษา  
 

คุณวุฒิ      พ.ศ.    มหาวิทยาลัย 
การศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยม)  ๒๕๐๓   มหาวิทยาลัยบูรพา  
M.S. (Math.)    ๒๕๐๗    lllinois State University  
Ph.D. (Educational Adminstration) ๒๕๑๓    lllinois State University 

 

 ๔. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  
 

 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา     (พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน)  
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  

ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)      (พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน)  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยทักษิณ   (พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน)  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอัสสัมชัญ    (พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน)  
 กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)   (พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๕๓)  

 

๕. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต  
 

 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา   (พ.ศ. ๒๕๒๑ – พ.ศ. ๒๕๒๖) 
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและต่างประเทศ    (พ.ศ. ๒๕๒๖ – พ.ศ. ๒๕๓๐) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   (พ.ศ. ๒๕๔๐ – พ.ศ. ๒๕๔๔) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (พ.ศ. ๒๕๔๔ – พ.ศ. ๒๕๔๖) 
 ประธานกรรมการคุรุสภา       (พ.ศ. ๒๕๔๗ – พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 

 ๖. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงท่ีได้รับ  
 

 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๕ ธนัวาคม ๒๕๓๗)  
 

๗. เหตุผลส าคัญท่ีได้รับการแต่งตั้ง  
 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ด้านการศึกษา 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 



                             รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๑๕ 
 

 
 
 
 

๑. ชื่อ - นามสกุล  นายชุมพล  พรประภา  
 
๒. วัน เดือน ปี เกิด  ๑๒ ตุลาคม ๒๔๘๔  อายุ ๗๒  ปี  
 
๓. ประวัติการศึกษา  
 

คุณวุฒิ        พ.ศ.          มหาวิทยาลัย  
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    ๒๕๒๙   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ ๑ ๒๕๓๒   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษา   ๒๕๓๙   Juniata College, สหรัฐอเมริกา  
พัฒนาบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ๒๕๔๐   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   ๒๕๔๖   มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  

 
๔. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  

 
 ประธานกรรมการบริษัท เอส พี อินเตอร์แนชั่นแนล จ ากัด และบริษัทในเครือ (พ.ศ. ๒๕๒๓ ถึงปัจจุบัน)  
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน)  

 
๕. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต  
 
 นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    (พ.ศ. ๒๕๒๙ – พ.ศ. ๒๕๓๑)  
 นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ๕ สมัย     (พ.ศ. ๒๕๓๓ – พ.ศ. ๒๕๔๘)  
 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    (พ.ศ. ๒๕๔๔ – พ.ศ. ๒๕๔๗)  
 รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คนที ่๑)  (พ.ศ. ๒๕๔๔ – พ.ศ. ๒๕๔๗)  

 
๖. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงท่ีได้รับ  
 
 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (๕ ธันวาคม ๒๕๔๗)  

 
๗. เหตุผลส าคัญท่ีได้รับการแต่งตั้ง  
 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ด้านการศึกษา 

 
 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 



                             รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๑๖ 
 

 
 
 
 
 

 
๑. ชื่อ - นามสกุล  พลเอก ธงชัย  เกื้อสกุล  
 

๒. วัน เดือน ปี เกิด  ๑๐ กันยายน ๒๔๘๔  อายุ ๗๒ ปี  
 

๓. ประวัติการศึกษา  
 

คุณวุฒิ       พ.ศ.     มหาวิทยาลัย  
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) (วทบ.)   ๒๕๐๙    โรงเรียนนายร้อย จปร.  
ประโยคพิเศษครูมัธยม (พม.)    ๒๕๑๑    กระทรวงศึกษาธิการ  
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   ๒๕๓๕    วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  

 

๔. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  
 

 นายกสภามหาวิทยาลัยโยนก      (พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงปัจจุบัน)  
 นายกสมาคมผู้ท าคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน)  
 รองประธานมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย  (พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน)  
 ประธานคณะกรรมการประสานงานการบริหารความถ่ี   (พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน)  

เพ่ือความมั่นคงของรัฐ (แต่งตั้งโดย กทช.) 
 

๕. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต  
 

 กรรมการบริหารสถานีโทรทัศน์กองทัพบก    (พ.ศ. ๒๕๒๘, ๒๕๓๔, ๒๕๔๑ - ๒๕๔๔)  
ช่อง ๕ ช่อง ๗ หลายสมัย  

 เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก     (พ.ศ. ๒๕๓๔)  
 เสนาธิการกรมการรักษาดินแดน     (พ.ศ. ๒๕๓๕)  
 ผู้อ านวยการสถานีวิทยุในกองทัพบก ๗ สถานี  (พ.ศ. ๒๕๓๕)  
 ที่ปรึกษากองทัพบก      (พ.ศ. ๒๕๔๐)  
 ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก     (พ.ศ. ๒๕๔๑)  
 หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บัญชาการทหารบก  (พ.ศ. ๒๕๔๒)  
 หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บังคับบัญชา   (พ.ศ. ๒๕๔๓)  

 

๖. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ  
 

 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก   (๕ ธันวาคม ๒๕๔๓)  
 

๗. เหตุผลส าคัญท่ีได้รับการแต่งตั้ง  
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ด้านสังคมศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 



                             รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๑๗ 
 

 

 
 
 
 

๑. ชื่อ - นามสกุล  นายชุมพล  เที่ยงธรรม 
 

๒. วัน เดือน ปี เกิด  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๔  อายุ ๗๒ ปี 
 

๓. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ    พ.ศ.    มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี  ๒๕๐๗  Wuerzburg, Germany 
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ๒๕๔๕  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สาขาการบริหารจัดการอุตสาหกรรม  
 

๔. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
 รองประธานกรรมการพัฒนากิจการสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (CP ALL บมจ.) 
 กรรมการพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุร ี
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ประธานโครงการ Bavarian Thai Academic Cooperation Center (BTACC, Germany) 

 
๕. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  (พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๗) 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภา  (พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๕๕) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ      
   

๖. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ 
 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย  (๕ ธันวาคม ๒๕๔๒) 
 BUNDESVERDIENSTKREUZ  (๒๐๐๗) 

 
๗. เหตุผลส าคัญท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

 

เป ็นผู ้ที ่ม ีค ุณสมบ ัต ิต ามหล ัก เกณฑ์และว ิธ ีก าร ได ้ม าซึ ่ง กรรมการสภา มหาว ิทยาล ัย
ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ด้านสังคมศาสตร์ 

 
 
 
 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 



                             รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๑๘ 
 

 
 
 
 
 

 

๑. ชื่อ - นามสกุล  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี  จุฬาวัฒนทล  
 

๒. วัน เดือน ปี เกิด  ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๘๕  อายุ ๗๑ ปี  
 

๓. ประวัติการศึกษา  
 

คุณวุฒิ       พ.ศ.    มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๑  ๒๕๐๙   University of New South Wales ออสเตรเลีย 
สาขาชีวเคมี         
ปริญญาโท สาขาชีวเคมี   ๒๕๑๐   University of California at Los Angeles  

สหรัฐอเมริกา  
ปริญญาเอก สาขาชีวเคมี  ๒๕๑๔   University of California at Los Angeles  

สหรัฐอเมริกา 
  

๔. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  
 

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  (พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงปัจจุบัน)  
 ประธานสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช    (พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน)  

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
 ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    (พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงปัจจุบัน)  
 อุปนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   (พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน)  

 

๖. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต  
 

 หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  (พ.ศ. ๒๕๑๙ - พ.ศ. ๒๕๒๓)  
 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล      (พ.ศ. ๒๕๓๗ - พ.ศ. ๒๕๓๘)  
 นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ    (พ.ศ. ๒๕๓๗ - พ.ศ. ๒๕๔๐)  
 ประธานสภาวิทยาศาสตร์แห่งเอเชีย (President, Science   (พ.ศ. ๒๕๔๓ - พ.ศ. ๒๕๔๔)  

Council of Asia)  
 ประธานอ านวยการสถาบันคีนันแห่งเอเชีย     (พ.ศ. ๒๕๔๔ - พ.ศ. ๒๕๔๗)  

(President, Kenan Institute Asia)  
 ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร    (พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๕๐)  

(องค์กรมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 

๗. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ  
 

 มหาวชิรมงกุฎ  (๕ ธันวาคม ๒๕๓๔)  
 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๕ ธันวาคม ๒๕๓๗)  

 

๘. เหตุผลส าคัญท่ีได้รับการแต่งตั้ง  
 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 



                             รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๑๙ 
 

 
 
 

 

๑. ชื่อ - นามสกุล  รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  
 

๒. วัน เดือน ปี เกิด  ๒๗ มีนาคม ๒๔๘๙  อายุ ๖๗ ปี  
 

๓. ประวัติการศึกษา  
 

คุณวุฒิ      พ.ศ.    มหาวิทยาลัย  
B.A.(Zoology)    ๒๕๑๒   University of Wisconsin, สหรัฐอเมริกา  
M.S.(Genetics)    ๒๕๑๔   University of Wisconsin, สหรัฐอเมริกา  
Ph.D.(Genetics)    ๒๕๒๒   University of Hawaii, สหรฐัอเมริกา 

 

๔. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  
 

 กรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิควิชาการและพัฒนาวิทยาศาสตรศึกษา (พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึงปัจจุบัน)  
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  

 ประธานอนุกรรมการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงปัจจุบัน)  
ของคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

 กรรมการสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช สภาวิจัยแห่งชาติ   (พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน)  
 กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา    (พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงปัจจุบัน)  
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมการสอน  (พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน)  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   (พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน)  
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการอุดมศึกษา กกอ.   (พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน)  

 

 ๕. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต  
 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     (พ.ศ. ๒๕๔๐ - พ.ศ. ๒๕๔๖)  
 ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ)    (พ.ศ. ๒๕๔๐ - พ.ศ. ๒๕๔๖)  
 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง    (พ.ศ. ๒๕๔๐ - พ.ศ. ๒๕๔๘)  
 นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  (พ.ศ. ๒๕๒๗ - พ.ศ. ๒๕๓๕)  
 นายกสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย     (พ.ศ. ๒๕๔๕ - พ.ศ. ๒๕๔๙)  

 

๖. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงท่ีได้รับ  
 

 มหาวชิรมงกุฎ   (๕ ธันวาคม ๒๕๔๑)  
 จตุตถจุลจอมเกล้า  (๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖)  
 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  (๕ ธันวาคม ๒๕๔๖)  

๘. เหตุผลส าคัญท่ีได้รับการแต่งตั้ง  
 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ด้านการศึกษา / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 



                             รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๒๐ 
 

 
 
 
 

๑. ชื่อ - นามสกุล  นายวีระศักดิ ์ วงษ์สมบัติ  
 

๒. วัน เดือน ปี เกิด  ๖ พฤษภาคม ๒๔๙๑  อายุ ๖๕ ปี  
 

๓. ประวัติการศึกษา  
 

คุณวุฒิ        พ.ศ.     มหาวิทยาลัย 
วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)     ๒๕๑๕  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
Master of Agriculture (Agricultural Education)   ๒๕๒๒   University of the Philippines  
UTCC MINI MBA รุ่นที่ ๕       ๒๕๓๐   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๔๓  ๒๕๔๓  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ ๓   ๒๕๕๐  สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่๑๐๘   ๒๕๕๐  สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

 

๔. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  
 

 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน) 
 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการนโยบาย การบริหารจัดการ และคุณภาพ (พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงปัจจุบัน) 

มาตรฐานการศึกษาของประเทศ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงปัจจุบัน) 
 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา  
 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  (พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน) 
 ข้าราชการบ านาญ       (พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน) 
 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    (พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน) 

(นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัฒน์)  
 ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จ ากัด   (พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน) 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสับปะรดไทย    (พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน) 
 กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดแม่ฮ่องสอน    (พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน) 
 อุปนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย     (พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน) 

 

๕. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต  
 

 รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา    (พ.ศ. ๒๕๓๙ - พ.ศ. ๒๕๔๕) 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   (พ.ศ. ๒๕๔๓ - พ.ศ. ๒๕๕๐) 
 อธิบดีกรมพลศึกษา     (พ.ศ. ๒๕๔๔ - พ.ศ. ๒๕๔๖) 
 เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (พ.ศ. ๒๕๔๖ - พ.ศ. ๒๕๕๐) 
 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   (พ.ศ. ๒๕๔๖ - พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 



                             รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๒๑ 
 

 

 ๗. เหตุผลส าคัญที่ได้รับการแต่งตั้ง  
 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ด้านการศึกษา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๒๒ 
 

 

 
 

 

๑. ชื่อ - นามสกุล  พลเรือเอก ฐนิธ  กิตติอ าพน  
 

๒. วัน เดือน ปี เกิด  ๑  กันยายน ๒๔๙๒  อายุ ๖๔ ปี  
 

๓. ประวัติการศึกษา  
 

คุณวุฒิ     พ.ศ.    มหาวิทยาลัย  
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต   ๒๕๑๕   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
Master of Architecture   ๒๕๑๗   University of Michigan  

 

๔. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  
 

 ผู้อ านวยการส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้   (พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน)  
 นายกสภาสถาปนิก      (พ.ศ. ๒๕๕๐ – พ.ศ. ๒๕๕๓)  

 

 ๕. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต  
 

 เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ    (พ.ศ. ๒๕๔๖ – พ.ศ. ๒๕๔๙)  
 ที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม     (พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. ๒๕๕๐)  
 นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์   (พ.ศ. ๒๕๔๗ – พ.ศ. ๒๕๔๙)  
 สมาชิกกิตติมศักดิ์ของสถาบันสถาปนิกญี่ปุ่น   (พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. ๒๕๕๐)  

The Japan Institute of Architects, JIA  
 

๖. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงท่ีได้รับ  
 

 มหาวชิรมงกุฎ (๕ ธันวาคม ๒๕๔๖)  
 

 ๗. เหตุผลส าคัญที่ได้รับการแต่งตั้ง  
 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ด้านกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 



                             รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๒๓ 
 

 
 
 

 

๑. ชื่อ - นามสกุล  นายขรรค์  ประจวบเหมาะ  
 

๒. วัน เดือน ปี เกิด  ๑๙ มกราคม ๒๔๙๖  อายุ ๖๐ ปี  
 

๓. ประวัติการศึกษา 
 

คุณวุฒิ        พ.ศ.   มหาวิทยาลัย 
มหาบัณฑิตเกียรตินิยม      ๒๕๑๙  UNIVERSITY OF DUNDEE, SCOTLAND 
สาขาเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์  
(M.A. HONOURS, ECONOMICS AND  
POLITICAL SCIENCES)  
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  ๒๕๓๙  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง    ๒๕๕๒  วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนา  
(บ.ย.ส.)” รุ่นที่ ๑๓      ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 

 

๔. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  
 

 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์    (พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงปัจจุบัน) 
 รองประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด  (พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงปัจจุบัน) 
 กรรมการบริหารราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย   (พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน) 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  (พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน)   

 

๕. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
 

 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง     (พ.ศ. ๒๕๓๗ – พ.ศ. ๒๕๓๘) 
 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารดีบีเอส    (พ.ศ. ๒๕๓๖ – พ.ศ. ๒๕๔๓) 

ไทยทนุ จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (พ.ศ. ๒๕๕๐ – พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 ประธานที่ปรึกษาคณะท างานกลุ่มย่อย เพ่ือพิจารณาศึกษาปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๐ – พ.ศ. ๒๕๕๑) 

นโยบายที่อยู่อาศัยเพ่ือผู้มีรายได้น้อย ในคณะกรรมาธิการการคลัง 
การธนาคารและสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบ าเหน็จ  (พ.ศ. ๒๕๓๖ – พ.ศ. ๒๕๕๒) 
บ านาญข้าราชการ   
 

๖. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงท่ีได้รับ  
 

 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (๕ ธันวาคม ๒๕๔๗)  
 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (๕ ธันวาคม ๒๕๔๘)  

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 



                             รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๒๔ 
 

 

๗. เหตุผลส าคัญท่ีได้รับการแต่งตั้ง  
 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ด้านเศรษฐกิจและด้านการงบประมาณและการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๒๕ 
 

 
 
 
 

๑. ชื่อ - นามสกุล  ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน ์ 
 

๒. วัน เดือน ปี เกิด  ๗ กันยายน ๒๔๙๘  อายุ ๕๘ ปี  
 

๓. ประวัติการศึกษา  
 

คุณวุฒิ       พ.ศ.    มหาวิทยาลัย  
B.E. (Electrical Engineering)   ๒๕๒๒  University of New South Wales 

เครือรัฐออสเตรเลีย  
M.Sc. (Applied Solar Energy)   ๒๕๒๗   Trinity University, สหรัฐอเมริกา  
M.Sc. (Public Policy and Management)  ๒๕๓๑   University of Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา  
Ph.D. (Public Policy and Management)  ๒๕๓๓   University of Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา 

 

๔. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  
 

 เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
 

๕. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต  
 

 ผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ   (พ.ศ. ๒๕๓๖ - พ.ศ. ๒๕๔๐)  
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ  

 ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   (พ.ศ. ๒๕๔๒ - พ.ศ. ๒๕๔๔)  
 ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมนโยบาย    (พ.ศ. ๒๕๔๗ - พ.ศ. ๒๕๔๘)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 ผู้อ านวยการสถาบันคลังสมองของชาติ    (พ.ศ. ๒๕๔๖ - พ.ศ. ๒๕๕๒)  

 

๖.  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงท่ีได้รับ  
 

 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (๕ ธันวาคม ๒๕๓๕)  
 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  (๕ ธันวาคม ๒๕๒๘)  

 

๗.  เหตุผลส าคัญท่ีได้รับการแต่งตั้ง  
 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม
ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 



                             รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๒๖ 
 

 
 
 
 

๑. ชื่อ - นามสกุล  รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล  
 

๒. วัน เดือน ปี เกิด  ๑๗ มิถุนายน ๒๔๙๘  อายุ ๕๘ ปี  
 

๓. ประวัติการศึกษา  
 

คุณวุฒิ    พ.ศ.    มหาวิทยาลัย 
วท.บ. (เคมี)   ๒๕๒๐   มหาวิทยาลัยมหิดล 
วท.ม.(เคมีอินทรีย์)  ๒๕๒๒   มหาวิทยาลัยมหิดล  
Ph.D.(Organic Chemistry) ๒๕๒๖   The National University of Ireland,  

University College Cork, Ireland 
 

 ๔. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  
 

 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา   (พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน)  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 ๕. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต  
 

 หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  (พ.ศ. ๒๕๒๖ – พ.ศ. ๒๕๒๙)  
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร    (พ.ศ. ๒๕๓๓ – พ.ศ. ๒๕๓๗)  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   (พ.ศ. ๒๕๓๔ – พ.ศ. ๒๕๓๗)  
 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   (พ. ศ. ๒๕๓๗ – พ.ศ. ๒๕๓๗)  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร    (พ.ศ. ๒๕๓๗ – พ.ศ. ๒๕๓๙)  
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร    (พ.ศ. ๒๕๓๗ – พ.ศ. ๒๕๓๙)  
 รองผู้อ านวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร     (พ.ศ. ๒๕๓๙ – พ.ศ. ๒๕๔๐)  

(ส่วนงานนอกระบบราชการปัจจุบันเป็นองค์กรมหาชน)  
 รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน     (พ.ศ. ๒๕๔๐ – พ.ศ. ๒๕๔๒)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    (พ.ศ. ๒๕๔๒ – พ.ศ. ๒๕๔๖)  
 รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร     (พ.ศ. ๒๕๔๒ – พ.ศ. ๒๕๔๖)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 ผู้อ านวยการบริหารส านักงานเลขานุการเครือข่าย    (พ.ศ. ๒๕๔๘ – พ.ศ. ๒๕๕๑)  

มหาวิทยาลัยอาเซียน 
 

 ๖. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงท่ีได้รับ  
 

 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (๕ ธันวาคม ๒๕๔๕)  
 ประถมาภรณ์ช้างเผือก  (๕ ธันวาคม ๒๕๔๘)  
 มหาวชิรมงกุฎ   (๕ ธันวาคม ๒๕๕๒)  

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 



                             รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๒๗ 
 

 

๗. เหตุผลส าคัญท่ีได้รับการแต่งตั้ง  
 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ด้านการบริหารงานบุคคล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัโดยต าแหน่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๒๘ 
 

 
 
 

 
 

๑. ชื่อ – นามสกุล  รองศาสตราจารย์ ดร.น ายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  
 

๒. วัน เดือน ปี เกิด  ๑๓ มีนาคม ๒๔๙๐  อายุ ๖๖ ปี  
 

๓. ประวัติการศึกษา  
 

คุณวุฒิ     พ.ศ.     มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  ๒๕๑๔    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
M.Sc. (Electrical Engineering)  ๒๕๒๑    Macquarie University  
Ph.D. (Technology Management)  ๒๕๔๓    Technological University  

of the Philippines ประเทศฟิลิปปินส์ 
 
 ๔. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  
 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
 นายกสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  
 คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง  

 
๕. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต  
 
 คณะอนุกรรมการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  

ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ๓๐ ประเทศ (UMAP)  
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

 
๖. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงท่ีได้รับ  
 
 ประถมาภรณช์้างเผือก (ป.ช.) 

 
 
 
 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 



                           รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๒๙ 
 

 
 
 

๑. ชื่อ – นามสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง  
 
๒. วัน เดือน ปี เกิด  ๓๑ มีนาคม ๒๕๐๘ อายุ ๔๘ ปี  
 
๓. ประวัติการศึกษา  
 

คุณวุฒิ       พ.ศ.   มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ   ๒๕๓๑  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิชาเอก ออกแบบการผลิต  
Master of Engineering Advanced   ๒๕๓๗   University of South Austria Australia  
Manufacturing Technology  
Doctor of Philosophy Engineering   ๒๕๔๕   Northumbria University England 

 
๔. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  
 
 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
๕. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต  
 

 อาจารย์ประจ าแผนกเขียนแบบ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล    (พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๔) 
วิทยาเขตพระนครเหนือ  

 อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   (พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึง ปัจจุบัน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 กรรมการวิชาการ งานขึ้นรูปโลหะแผ่น สถาบันยานยนต์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง ปัจจุบัน) 
Examiner          

 
๖. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ  

 

 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากผู้บริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๓๐ 
 

 
 
 

 
 

๑. ชื่อ – นามสกุล  นายสมภพ  เพชรรัตน์  
 
๒. วัน เดือน ปี เกิด  ๑๖ ตุลาคม ๒๔๙๔  อายุ ๖๒ ปี  
 
๓. ประวัติการศึกษา  
 

คุณวุฒิ        พ.ศ.    มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี วท.บ. (ศึกษาศาสตร์เกษตร)  ๒๕๑๗   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปริญญาโท วท.ม. (เกษตรศาสตร์)  ๒๕๒๓    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
๔. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  
 
 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  
 คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เกี่ยวกับอุทธรณ์ร้องทุกข์และจรรยาบรรณ  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
๕. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต  
 
 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร วิทยาเขตล าปาง  
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร  
 ผู้อ านวยการกองบริการ  
 ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  
 ผู้ช่วยอธิการบดี 
 เลขานุการกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
๖. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงท่ีได้รับ  
 
 ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 

 
 
 
 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 



                           รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๓๑ 
 

 
 
 
 
 

๑. ชื่อ – นามสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร ชินินทร  
 
๒. วัน เดือน ปี เกิด  ๘ กรกฎาคม ๒๔๙๕ อายุ ๖๑ ปี  
 
๓. ประวัติการศึกษา  
 

คุณวุฒิ       พ.ศ.    มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรี ค.อ.บ. เครื่องกล   ๒๕๒๔   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ปริญญาโท ค.อ.ม. บริหารอาชีวะ  ๒๕๓๕  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
และเทคนิคศึกษา  
ปริญญาเอก Ph.D Technology  ๒๕๔๑   Technological University of the Philippines  
Management  

 
๔. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  
 
 รองอธิการบดี  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

  
 

 ๕. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต  
 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
 คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
 ที่ปรึกษาบริษัท ที่ด าเนินธุรกิจทางด้าน ไฮดรอลิก นิวแมติก หลายบริษัท  
 วิทยากรฝึกอบรมอาจารย์ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในการสอนวิชาไฮดรอลิกอุตสาหกรรม  

 
๖. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงท่ีได้รับ  
 
 ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) (๕ ธันวาคม ๒๕๔๕) 

 
 
 
 
 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 



                           รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๓๒ 
 

 
 
 

 
๑. ชื่อ – นามสกุล  รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  
 

๒. วัน เดือน ปี เกิด ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๔  อายุ ๕๒ ปี  
 
๓. ประวัติการศึกษา 
 
 

คุณวุฒิ พ.ศ. มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี  สาขาไฟฟ้าก าลัง   - มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ปริญญาโท  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
DPA (Doctor of Public Administration) - University of  Northern Philippines 

 

 ๔. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  
 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 กรรมการบริหารองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
 คณะกรรมการบริหารสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย  

 

 ๕. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต  
 

 ผู้อ านวยการวิทยาเขตศาลายา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   (พ.ศ. 2543-2546)  
 ผู้อ านวยการกองแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   (พ.ศ. 2544-2546)  
 ผู้อ านวยการวิทยาเขตวังไกลกังวล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  (พ.ศ. 2546-2548)  
 รักษาราชการในต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    (พ.ศ. 2548-2549)  
 ผู้อ านวยการศูนย์ผลิตสื่อการศึกษาทางไกล     (พ.ศ. 2548-2549)  
 ผู้อ านวยการวิทยาเขตปทุมธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (พ.ศ. 2548-2549)  
 รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร    (พ.ศ. 2549-2550) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย    (พ.ศ. 2550-ก.พ. 2554) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 ผู้ช่วยผู้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   (พ.ศ. 2551-2553)  
 รักษาการผู้อ านวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย   (พ.ศ. 2552-2553)  
 ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2553-2554)  

 

๖. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ  
 

 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 



                           รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๓๓ 
 

 
 
 
 

๑. ชื่อ – นามสกุล  ดร.วิชัย  พยัคฆโส  
 
๒. วัน เดือน ปี เกิด  ๔ พฤษภาคม ๒๔๘๕  อายุ ๗๑  ปี  
 
๓. ประวัติการศึกษา  
 

คุณวุฒิ      พ.ศ.   มหาวิทยาลัย 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงการพิมพ์   ๒๕๐๗   วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 
ปริญญาตรีวิศวกรรมการพิมพ์    ๒๕๑๔   Tokyo College of Photography  
ปริญญาโทการจัดการ     ๒๕๓๒   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ    ๒๕๓๕  Kenaington University  

   
 ๔. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  
 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์  

 
๕. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต  
 
 ผู้อ านวยการองค์การค้าของคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๑๔ – พ.ศ. ๒๕๔๕  
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  
 ประธานนายกสมาคมองค์กรและมูลนิธิการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๑๔ – พ.ศ. ๒๕๕๐  

 
๖. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงท่ีได้รับ  
 
 ตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 



                           รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๓๔ 
 

 
 
 
 
๑. ชื่อ – นามสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  
 
๒. วันเดือนปีเกิด  ๑๖ มีนาคม ๒๕๐๔  อายุ ๕๒ ปี  
 
๓. ประวัติการศึกษา  
 

คุณวุฒิ      พ.ศ.          มหาวิทยาลัย  
ระดับปริญญาเอก วุฒิ Ph.D. in Engineering  ๒๕๔๑   ประเทศญี่ปุ่น  
(Chemical Engineering), Faculty of  
Engineering, Osaka University  
ระดับปริญญาโท วุฒิ M. Eng.    ๒๕๓๖   ประเทศญี่ปุ่น  
(Chemical Engineering), Faculty of  
Engineering, Osaka University  
ระดับปริญญาตรี วุฒิ ศษ.บ. (เคมี)  ๒๕๒๗   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 
๔. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน (ต าแหน่งทางวิชาการ, ต าแหน่งทางบริหาร)  
 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  

 
๕. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต  
 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 รักษาราชการในต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๔  
 ผู้อ านวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยและการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน (ไทย-ญี่ปุ่น)  
 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐  

 

๖. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงท่ีได้รับ  
 
 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)  

 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 



                           รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๓๕ 
 

 
 
 
 

 
๑. ชื่อ – นามสกุล  นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา  
 
๒. วัน เดือน ปี เกิด  ๖ กันยายน ๒๕๑๘  อายุ ๓๘ ปี  
 

๓. ประวัติการศึกษา  
 

คุณวุฒิ      พ.ศ.   มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ๒๕๔๕  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ๒๕๔๐  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
(เครื่องกล) 
 

 ๔. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  
 

 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 

๕. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต  
 

 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและพัฒนา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 กรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
 กรรมการศูนย์บริการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากรตามระบบสมรรถนะ(Competency Base) มทร.ธัญบุรี  
 กรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 กรรมการบริหารโครงการบริการสังคม ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
 QMR ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
 หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่ หัวหน้าแผนกเอกสารการพิมพ์                  

คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร  
 รองหัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการตามมาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน (มจก.)      

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
 วิทยากร บรรยายหัวข้อ การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดแห่งชาติ  
 รองหัวหน้าโครงการ บริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ส านักสารสนเทศการค้าในประเทศ กรมการค้าภายใน 

กระทรวงพาณิชย์  
 เลขานุการ โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

กรุงเทพมหานคร (ศตส. กทม.) กรุงเทพมหานคร  
 

๖. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ 
 

 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
จากคณาจารย์และข้าราชการประจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๓๖ 
 

 
 
 

 
 

๑. ชื่อ – นามสกุล  นางสาวปิยนาถ  ศรีสมเพ็ชร  
 

๒. วันเดือนปีเกิด  ๒๓ ตุลาคม ๒๕๐๓  อายุ ๕๓  ปี  
 

๓. ประวัติการศึกษา  
 

คุณวุฒิ        พ.ศ.    มหาวิทยาลัย  
บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) ๒๕๓๗   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ  
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม.   ๒๕๔๖   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
๔. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน (ต าแหน่งทางวิชาการ, ต าแหน่งทางบริหาร)  
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
 ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 กรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 กรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 กรรมการสวัสดิการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 

 ๕. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต  
 หัวหน้าส านักงาน สถาบันวิจัยเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 หัวหน้าแผนกการเงิน สถาบันวิจัยเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 หัวหน้าแผนกพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 หัวหน้าส านักงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 
๖. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงท่ีได้รับ  
 
 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ 



                             รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๓๗ 
 

 
 
 
 
 
๑. ชื่อ – นามสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  ผดุงศิลป์                                
 

๒. วัน เดือน ปี เกิด  ๑๒ ตุลาคม ๒๔๙๙  อายุ ๕๗  ปี  
 

๓. ประวัติการศึกษา  
 

คุณวุฒิ     พ.ศ.   มหาวิทยาลัย 
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ๒๕๔๐  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  ๒๕๓๙   วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

 
๔. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน (ต าแหน่งทางวิชาการ, ต าแหน่งทางบริหาร)  
 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 กรรมการข้าราชการพลเรือน สมัยที่ ๓ 
 ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 

๕. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต  
 

๖. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงท่ีได้รับ  
 
 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ 



                             รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๓๘ 
 

 
 
 
 
 

๑. ชื่อ – นามสกุล  นายนิกร  แสงงาม  
 
๒. วันเดือนปีเกิด  ๒๑ มกราคม ๒๕๑๘  อายุ  ๓๘  ปี  
 
๓. ประวัติการศึกษา  
 

คุณวุฒิ        พ.ศ.     มหาวิทยาลัย  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    ๒๕๔๙   มหาวิทยาลัยรังสิต  
โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์  
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า  ๒๕๔๑   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

 
๔. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน (ต าแหน่งทางวิชาการ, ต าแหน่งทางบริหาร)  
 
 อาจารย์ระดับ ๗ อาจารย์ประจ าสาขาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
 หัวหน้างานงบประมาณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

 
๕. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต  
 
 หัวหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี  
 หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 
๖. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงท่ีได้รับ  
 
 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ 



                             รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๓๙ 
 

 
 
 
 
 
 

๑. ชื่อ – นามสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา  ศิริกูล  
 
๒. วัน เดือน ปี เกิด  ๕ เมษายน ๒๕๐๔  อายุ ๕๒ ปี  
 
๓. ประวัติการศึกษา  
 

คุณวุฒิ      พ.ศ.          มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์   ๒๕๒๗  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต์   ๒๕๓๙  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 ๔. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  
 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 
๕. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต  
 
 
๖. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงท่ีได้รับ  
 
 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) (๕ ธันวาคม ๒๕๔๗) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ 



                             รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๔๐ 
 

 
 
 
 
 
 

๑. ชื่อ – นามสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย  แดงเอม  
 

๒. วัน เดือน ปี เกิด  ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๖  อายุ  ๓๙ ปี  
 

๓. ประวัติการศึกษา  
คุณวุฒิ       พ.ศ.    มหาวิทยาลัย  

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ๒๕๔๖   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ๒๕๓๘   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 

๔. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 

 ๕. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต  
 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย      (พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน)  
 อนุกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา     (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฝ่ายวิชาการและวิจัย   (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)  
 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า      (พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑)  
 อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  (พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึงปัจจุบัน)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 

๖. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงท่ีได้รับ  
 

 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ 



                             รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 

๑. ชื่อ – นามสกุล  นางสาวเตือนใจ  สุตตาชัย  
 

๒. วันเดือนปีเกิด  ๑๕ เมษายน ๒๕๐๖  อายุ  ๕๐  ปี  
 

๓. ประวัติการศึกษา  
 

คุณวุฒิ      พ.ศ.    มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์-การบริหารรัฐกิจ)  ๒๕๓๑   มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
ปริญญาโท บธ.ม.     ๒๕๔๙   มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

 
๔. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน (ต าแหน่งทางวิชาการ, ต าแหน่งทางบริหาร)  
 

 บุคลากรช านาญการ ๘ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 
๕. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต  
 

 กรรมการประเมินผลงานความเป็นผู้ช านาญการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ถึงปัจจุบัน  
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

ถึงปัจจุบัน  
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    

ถึงปจัจุบัน  
 เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
 ผู้ช่วยเลขานุการเกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใน กพอ. ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 
๖. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงท่ีได้รับ  
 
 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 

 
 
 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

พระราชบญัญตัิมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





























































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สภามหาวิทยาลัยก าหนดยุทธศาสตร ์ทิศทาง นโยบาย  แผนการด าเนินการ 

รวมทั้งก ากับ และ ตดิตามการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี ในปีการศึกษา 2555 
 

 



                           รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๗๑ 
 

 

สภามหาวิทยาลัยก าหนดยุทธศาสตร์ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน รวมทั้งก ากับ
ติดตามการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ – พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
สภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการกิจกรรมต่อไปนี้ 

 
๑. มีการประชุมร่วมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง นัดพิเศษ (Retreat) และขอรับทราบ

ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่  ๒๒ - ๒๓ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแม่น  า รามาดา พลาซา กรุงเทพฯ 

๒. มีการจัดประชุมสัมมนาโครงการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 
ครั งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง           
จ. เชียงราย 

๓. พิจารณากรอบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ก าหนดระยะเวลา ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

๔. พิจารณาแบบการประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งศึกษาต้นแบบจากการ
ประเมินรัฐวิสาหกิจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  พรรณวิเชียร   

๕. พิจารณาแบบรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report (SAR)) ของสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

๖. พิจารณารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และระดับ
คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

๗. พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาส ๓ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

๘. พิจารณาการรายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี โดยประธานคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

๙. สรุปผลโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ครั งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

๑๐. พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
๑๑. พิจารณาสรุปผลการประชุม ๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประเด็นกลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ และ

กลุ่ม ๓ เพื่อน าเสนอในการ Retreat 9 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วันที่ ๒๒ – ๒๓ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๒. พิจารณาการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

๑๓. พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับคณะ 
และมหาวิทยาลัย 
 
 



                           รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๗๒ 
 

 
๑๔. พิจารณาอนุมัติหลักการในการให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(Private Fund)  ในวงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท 
๑๕. พิจารณารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณ เงินรายได้ และผลการ

ด าเนินงานตามตัวชี วัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาส ๔ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 

๑๖. พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

๑๗. รายงานการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Common Action Plan) การ Retreat 9 สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน และวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปผลการปฏิบัตติามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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สรุปผลการปฏิบัติตามมตสิภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ครั้งที่ 6/2555  วันที่  21  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2555 

ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุร ี
3 
 

เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุม
ครั้งก่อน 

 
 

 

3.1 พิจารณาร่างก าหนดการจัดโครงการ
ทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) 
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2555 

ให้ความเห็นชอบร่างก าหนดการ
จัดโครงการทบทวนงานด้าน
นโยบาย (Retreat) ของสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2555 
โดยให้ปรับเปลี่ยนช่วงวันที่จัด
ป ร ะ ชุ ม จ า กวั นที่  23 – 25 
สิงหาคม 2555 เป็นวันที่ 7 – 9 
กันยายน 2555 
 

เลขานุการด าเนินการตามมติ
สภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

3.2 รายงานภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2553 

รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัย
พิจารณาทบทวนกระบวนการ
ช่วยเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษาให้
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพ่ือให้
นักศึกษาประสบความส าเร็จใน
การมีงานท าตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน โดยมีอาจารย์
ร่ วมปรึกษาหารือช่วย เสริม
ศักยภาพให้นั กศึกษาประสบ
ความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัย 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

3.3 รายงานผลการด าเนินการโรงเรียนสาธิต
นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

รับทราบรายงานผลการด าเนินการ
โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี  และรับข้อสังเกตจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เก่ียวข้อง 
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3.4 รายงานความคืบหน้าการประชุมร่วม

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
9 แห่ง นัดพิเศษ (Retreat) 
 

รับทราบรายงานความคืบหน้าการ
ประชุ มร่ วมสภามหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง นัด
พิ เ ศษ  (Retreat) และขอรั บ
ทราบข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น 
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย
จั ด ส่ ง ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ที่ ฝ่ า ย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ซึ่ง
นายกสภามหาวิทยาลั ยและ
อธิการบดี จะน า เสนอในการ
ประชุมร่ างก าหนดการ และ
ร า ย ง า น ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

เลขานุการด าเนินการตามมติ
สภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

4. เรื่องเชิงนโยบาย   
4.1.1 พิจารณารายงานการประชุมของ

คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา
ของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555 
วันที่ 5 มิถุนายน 2555 

รับทราบรายงานการประชุม
ขอ งคณะกรรมการด้ านการ
พั ฒนาน ัก ศ ึก ษ า ข อ ง ส ภ า
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555 
วันที่ 5 มิถุนายน 2555 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง
ม ติ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

4.1.2 พิจารณารายงานผลการประชุมของ
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 11 
มิถุนายน พ.ศ. 2555 
 

รับทราบรายงานผลการประชุมของ
คณะกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555 
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.1.3 พิจารณารายงานผลการประชุมของ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 15 
มิถุนายน พ.ศ. 2555 
 
 

รับทราบรายงานผลการประชุม
ของคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
5/2555 วันที่  15 มิถุนายน 
พ . ศ .  2 55 5  แ ล ะ ให้ ค ว า ม
เห็นชอบการยกร่างระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
การ เ งิ นและทรั พย์ สิ น ขอ ง
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....       

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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4.2 
 

4.2.1 
เรื่องเชิงบริหาร   
พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
เพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
 

อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแต่งตั ้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ต่อไป 

4.2.2 รายงานประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้ง
ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2555 

รับทราบและมอบมหาวิทยาลัย
ด าเนินการจัดตั้งหน่วยงานให้
ถ ูกต ้องตามเหลักเกณฑ์การ
จ ัด ตั ้ง ส ่ว นงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 

 

4.2.4 พิจารณากรอบและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี พ.ศ. 2555 
ก าหนดระยะเวลา 1 มิถุนายน 2555 – 30 
พฤษภาคม 2556 

ให้ความเห็นชอบกรอบและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ปี พ.ศ. 2555 
ก าหนดระยะเวลา 1 มิถุนายน 
2555 – 30 พฤษภาคม 2556 
 

เลขานุการด าเนินการตามมติ
สภามหาวิทยาลัย 
 

4.2.5 พิ จ า รณ าแบ บก า รป ระ เ มิ น สภ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ซึ่ งศึ กษาต้นแบบจากการประ เมิ น
รัฐวิสาหกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปรานี พรรณวิเชียร 

ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ  ( ร่ า ง ) 
แบบสอบถามเพ่ือประเมินตนเอง
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ด้านประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของสภามหาวิทยาลัย 

 
 

4.2.6 พิจารณาแบบรายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report (SAR)) ของสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี
การศึกษา 2554  

ให้ความเห็นชอบรายงานผล
การประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ปีการศึกษา 2554 ซึ่งได้
คะแนนประเมินเท่ากับ 4.90 
จากเกณฑ์ประเมินคะแนนเต็ม 5 
คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  

4.2.7 พิจารณาการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว ด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
(เงินนอกงบประมาณ) 

อนุม ัต ิการปร ับอ ัตราค ่าจ ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้ของ
ม ห า ว ิท ย า ล ัย  ( เ งิ น น อ ก
งบประมาณ) ณ 1 เมษายน 2555 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกีย่วข้องทราบและด าเนินการ
ต่อไป 
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4.2.8 พิจารณาอนุมัติให้เบิกเงินค่าใช้จ่ายใน

โครงการผู้น านักศึกษาร่วมกิจกรรม 
“3rd University Scholars Leadership 
Symposium 2012” 
 
 

อนุมัติให้เบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการ
ผู้น านักศึกษาร่วมกิจกรรม “3rd 
University Scholars Leadership 
Symposium 2012” จ านวน 
476,450.- บาท (สี ่แสนเจ็ดหมื่น
หกพันสี ่ร ้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงิน
รายได้  ประจ าปี  2555 ของ
มหาวิทยาลัย และมีอธิการบดี
ควบคุมดูแลการใช้จ ่ายอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ต่อไป 

4.3 เ รื่ อ ง อ นุ มั ติ ใ ห้ ปริ ญญาผู้ ส า เร็ จ
การศึกษา 

  

4.3.1 พิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญาผู้ส าเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ประจ าเดือน 
พฤษภาคม 2555 โดยส าเร็จการศึกษาใน
วันที่ 18 มีนาคม 2555 จ านวน 36 ราย 

 

อนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญญา ผู้ ส า เ ร็ จ
การศึกษา ระดับปริญญาโท ภาค
การศกึษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2555 
โดยส าเร็จการศึกษาในวันที่ 18 
มีนาคม 2555 จ านวน 36 ราย 
และมอบรองอธิการบดี (ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร  ชินินทร) 
แจ้งข้อสั งเกตของกรรมการสภา
มหาวิ ทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุฒิ ต่ อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 
และด า เนิ น กา ร ในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

4.3.2 พิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญาผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ า
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2555 จ านวน 3 ราย 
โดยส า เ ร็ จการศึ กษา ในวั นที่  2 0 
มีนาคม  2555 

อนุมัติให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ประจ าภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2555 
จ านวน 3 ราย โดยส าเร็จการศึกษา
ในวันที่ 20 มีนาคม 2555 และ
มอบมหาวิทยาลัยก ากับติดตาม
ในการพิจารณาเรื่องเกรดนักศึกษา 
ให้เกิดความเหมาะสมและเป็น
ปกติ ตามข้อสังเกตของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ
และด าเนินการแจ้งส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ต่อไป 

 



                           รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๗๗ 
 

  

 

ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี ผลการปฏิบัติตามมติ 
สภา มทร.ธัญบุรี 

4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน   
4.4.1 พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบการ

ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี 
พ.ศ. 2553  
 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ ไขหลั กสู ตรบริ หารธุ รกิ จ
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
ฉบับปี พ.ศ. 2553   

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ
และด าเนินการแจ้งส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ต่อไป 

4.4.2 พิจ า ร ณ า ใ ห ้ค ว า ม เ ห ็น ช อบ ก า ร
ปร ับปรุงแก้ไขหลักส ูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
ฉบับปี พ.ศ. 2553 
 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
ฉบับปี พ.ศ. 2553 

 

4.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ฉบับปี 
พ.ศ. 2553 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
ฉบับปี พ.ศ. 2553 

 

6 เรื่องอ่ืนๆ   
6.1 
 
 
 

พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ว่าด้วย
การจ่ายค่าตอบแทนการปฎิบัติงานของ
นักศึกษา พ.ศ. .... 
 

อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
ก า ร จ่ า ย ค่ า ต อ บ แ ท น ก า ร
ปฎิบัติงานของนักศึกษา พ.ศ. .... 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
แจ้ งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกีย่วข้องทราบและด าเนินการ
ต่อไป 

6.2 
 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุ รี  ครั้ งที่  7 /2555        
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
 

ให้ความเห็นชอบ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 

 

 
 

 
 
          

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วง) 
     เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี 

ผู้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุรี 
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สรุปผลการปฏิบัติตามมตสิภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ครั้งที่ 7/2555  วันที่  26  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2555 

ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุรี 
3 
 

เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุม
ครั้งก่อน 

 
 

3.1 รายงานความคืบหน้าการประช ุม
ร่วมสภามหาว ิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคล 9 แห่ง นัดพิเศษ (Retreat) 

รับทราบก าหนดการจัดประชุม
ร่วมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ร าชมงคล 9 แห่ ง นั ดพิ เศษ 
(Retreat) วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 
พ.ศ. 2555 

เลขานุการด าเนินการตามมติสภา
มหาวิทยาลัย 
 
 

3.2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
(สิงห์บุรี) ในปีการศึกษา 2553 – 2554 
 

รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์  (สิ งห์บุ รี ) ในปี
การศึกษา 2553 – 2554 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

3.3 พิจารณารายงานผลการด าเนินการจัด
การพลังงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ประจ าปี 2555 
 

รับทราบและขอแสดงความยินดี 
มหาวิทยาลัยสามารถจัดการลดการ
ประหยัดพลังงานได้  และมอบ
มหาวิทยาลัยปรับแก้ไขข้อมูลให้
ถูกต้อง 

 

4. เรื่องเชิงนโยบาย   
4.1.1 พิจารณารายงานการประชุ มของ

คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา
ของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555 
วันที่ 28 มิถุนายน 2555   
 

รับทราบรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการด้านการพัฒนา
นักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย 
ค รั้ ง ที่  5 / 2 5 5 5  วั น ที่  2 8 
มิถุนายน 2555   

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุรี 
4.1.4 พิจารณารายงานผลการประชุมของ

คณะกรรมการจัดหาพ้ืนที่ถาวรเพ่ือ
จัดตั้ งสถานีวิทยุกระจายเสียงและ
จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

พิจารณาให้ความเห็นชอบใน
หลั กการซื้ อที่ ดิ น เ พ่ือจั ดตั้ ง
สถานีวิทยุของมหาวิทยาลัย 
โดยใช้เงินรายได้สะสม (สถานี
วิทยุ) ของมหาวิทยาลัย ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ และมอบ
มหาวิทยาลัย ไปด า เนินการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง ตามกฎระเบียบ
ที่ เกี่ยวข้องโดยรับข้อสัง เกต
เสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาต่อไป 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.1.5 พิจารณารายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และระดับคณะวิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 
 

รับทราบและมอบมหาวิทยาลัย
ปรับปรุงคุณภาพภายในระดับ
ภาควิชา และระดับคณะวิชา
หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า โดย
รับข้อเสนอแนะจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประกอบการปรับปรุงคุณภาพ 

 

4.1.6 พิ จ า ร ณ า ก ลั่ น ก ร อ ง ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 
 

อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย
ที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ที่มีประสบการณ์และสามารถ
ให้ความเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัย (ระหว่าง
วันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2555) 

 

4.1.7 พิจารณาผลการประเมินตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 
 
 
 

รับทราบ และร่วมแสดงความ
ยินดี 
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ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุรี 
4.2 เรื่องเชิงบริหาร   
4.2.1 พิจารณามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
 
 
 
 
 

ให้ความเห็นชอบ 
1. มาตรฐานก าหนดต าแหนง่

พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุ รี 
ต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งประเภท
ทั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ และต าแหน่งประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ รวม 27 ต าแหน่ง 

2. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการ
ประกาศก ำหนดมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีต่อไป 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

4.2.2 พิจารณา (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมและติดตามจรรยาบรรณของ
ข้าราชการ 

อนุมั ติ  ( ร่ า ง )  ค า สั่ ง แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการส่งเสริมและติดตาม
จรรยาบรรณของข้าราชการ 

 

 

4.2.3 พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน 
และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
และงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
ง บ ป ร ะม า ณ  2 5 5 5  ไ ต ร ม า ส  3 
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 
30 มิถุนายน 2555 

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
และงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าป ีงบประมาณ 2555 
ไตรมาส  3 ระหว่างวันที่  1 
เมษายน 2555 ถึ งวันที่  30 
มิถุนายน 2555 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ้ าง
ผู้ เ ชี่ ย ว ชาญด้ านกฎหมาย  ( ด้ า น
กฎระเบี ยบในการบริ หารจั ดการ
มหาวิทยาลัย) 

มอบมหาวิทยาลั ยน ากลั บไป
ทบทวน โดยรับข้อสั งเกตจาก
กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบการพิจารณา
การจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกีย่วข้องทราบและด าเนินการ
ต่อไป 
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4.2.6 พิจารณาอนุมัติปรับค่าจ้างพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

 

อนุมั ติปรับค่ าจ้ า งพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2555 และส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้ าง
ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 ให้
ได้รับการชดเชยอัตราค่าจ้าง 
โดยใช้อัตราชดเชย 0.57  
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกีย่วข้องทราบและด าเนินการ
ต่อไป 

4.3 เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา   

4.3.1 พิจารณาอนุ มั ติ ให้ ปริญญาผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา ระดับปริญญ า ต ร ี ภ า ค
การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2555 จ านวน 
1,385 ราย โดยส าเร็จการศึกษา ใน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2555 

อนุมัต ิ
1. ให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา

ในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน ปีการ ศึกษา 2554 จ านวน 
1,385 ราย โดยวันที่ส าเร็จการศึกษา 
คือวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 

2. ให้ ปริ ญญาเกี ยรติ นิ ยม 
ประจ าภาคการศึกษาฤดูร ้อน  
ปีการศึกษา 2554 จ านวน 58 ราย 
เป็นปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 
จ านวน 33 ราย และปริญญา
เกียรตินิยมอันดับ 2 จ านวน 25 ราย 

3. ให้เหรียญเกียรตินิยม แก่
ผู ้ส า เ ร ็จการศ ึกษาประจ าปี
การศึกษา 2554 จ านวน 23 ราย 
เป็ นเกี ยรติ นิ ยมเหรี ยญทอง 
จ านวน 10 ราย และเกียรตินิยม
เหรียญเงิน จ านวน 13 ราย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนทราบ และด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 

4.3.2 พิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญาผู้ส าเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาโท ภาค
การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2555 โดยส าเร็จ
การศึกษาในวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 
จ านวน 62 ราย 

อนุมัติรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษา
ฤดู ร้ อน  ปีการศึกษา 2554 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2555 
โดยส าเร็จการศึกษาในวันที่ 20 
พฤษภาคม 2555 จ านวน 62 ราย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 
และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
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4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน   

4.4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ ฉบับปี พ.ศ. 2550 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ส ารวจ ฉบับปี พ.ศ. 2550 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ
และด าเนินการแจ้งส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ต่อไป 

4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับปี พ.ศ. 2550 
 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ฉบับปี พ.ศ. 2550  

4.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ ฉบับปี พ.ศ. 2553 
 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ 
ฉบับปี พ.ศ. 2553  

4.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับปี พ.ศ. 2553 
 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ฉบับปี พ.ศ. 2553  

6 เรื่องอ่ืนๆ   
6.1 

 
 
 

รายง านการ เข้ าประชุ ม วิ ช าการ
ประจ าปี 2555 “สมาคมสภามหาวิทยาลัย
(ประเทศไทย)” 

 
 

รับทราบ และเชิญกรรมการ
สภ ามหาวิ ท ยาลั ย เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุมวิชาการประจ าปีของ 
“สมาคมสภามหาวิ ทยาลั ย 
(ประเทศไทย)” โดยส่งใบแสดง
ความจ านงเข้าร่วมประชุมที่
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 
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6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 8/2555 วัน
ศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 และ
ทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุ รี  ค รั้ ง ที่  2  ใ น วั น เ ส า ร์ ที่  8 
กันยายน พ.ศ. 2555 วันอาทิตย์ที่ 9 
กันยายน พ.ศ. 2555 
 
 
 
 

ให้ความเห็นชอบก าหนดการ
ป ร ะชุ ม ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 
8/2555 วันพฤหัสบดีที่  23 
สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้อง
ประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
ส ย ามบรมร า ชกุ ม า รี  แ ล ะ
ทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2 ในวัน
เสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555 
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
          

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วง) 
     เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี 

ผู้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุรี 
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สรุปผลการปฏิบัติตามมตสิภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ครั้งที่ 8/2555  วันที่  23  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2555 

ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุรี 
3 
 

เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุม
ครั้งก่อน 

 
 

3.1 พิจารณาการขออนุมัติเงินรายได้สะสม
มหาวิทยาลัย และอนุมัติ โครงการ
สัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ครั้งที่ 2 
 

อนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายใน
การจัดโครงการสัมมนาทบทวน
งานนโยบาย (Retreat) ของสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ครั ้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 
7  - 9 กันยายน พ.ศ. 2555 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 825,420.- 
บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันสี่
ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยเบิกจาก
เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย 

เลขานุการด าเนินการตามมติ
สภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

3.2 รายงานความคืบหน้าโครงการวิทยาลัย
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (สิงห์บุรี) 
โดยจัดโครงการการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project Based 
Learning, PjBL) 

รั บท ร าบแล ะสนั บ สนุ น ใ ห้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตามโครงการ
การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project Based Learning, PjBL) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๘๕ 
 

 

ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุรี 
4.2 เรื่องเชิงบริหาร   
4.2.1 พิจารณาการรายงานผลการปฏิบัติงาน

ของอธิการบดี โดยประธานคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
(ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร) 
 
 
 
 

ให้ความเห็นชอบ 
1. มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

พ นั ก ง า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ และต าแหน่ง
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ รวม 
27 ต าแหน่ง 

2. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการ
ประกาศก าหนดมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีต่อไป 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

4.2.2 พิจารณาเกณฑ์การเบิกค่า ใช้จ่าย
เ ง ินทุนการศึกษาของนักเรียนทุน
ศึกษาต่อ ณ ประเทศไต้หวัน เทียบเคียง
เมืองฮ่องกง หรือเมืองปักกิ่ง หรือเมือง
เซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

อนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ ายเงิน
ทุนการศึกษาของนักเรียนทุน 
นายอัษฎาวุธ  อารีสิริสุข ศึกษา
ต่อ ณ ประเทศไต้หวัน โดยใช้
อัตราสกลุเงินเมืองปักกิ่ง เทียบเคียง
เกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย จ านวน 
1,311,598.15 บาท (หนึ่งล้าน
สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
เก้าสิบแปดบาทสิบห้าสตางค์) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.3 เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

4.3.1 พิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญาผู้ส าเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอก ภาคการศึกษาฤดูร้อน    
ปีการศึ กษา 2554  ประจ า เดื อน 
กรกฎาคม 2555 โดยส าเร็จการศึกษา 
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 จ านวน 
23 ราย  

อนุมัติให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอก ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
ปีการศึกษา 2554 ประจ าเดือน 
กรกฎาคม 2555 โดยส าเร็จ
ก า ร ศึ ก ษ า  ใ น วั น ที่  2 0 
พฤษภาคม 2555 จ านวน 23 ราย 

แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 
และด า เนิ นการ ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
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เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี ผลการปฏิบัติตามมติ 
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4.3.2 พิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญาผู้ส าเร็จ
การศึกษา  ระดับปริญญาเอก ภาค
การศึ กษาที่  1 ปี การศึ กษา 2555 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2555 โดยส าเร็จ
การศึกษาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 
จ านวน 1 ราย  

อนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญ า ผู้ ส า เ ร็ จ
การศึกษา ระดับปริญญาเอก 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2555 ประจ าเดือนสิงหาคม 
2555 โดยส าเร็จการศึกษาใน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 จ านวน 
1 ราย 

แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 
แ ล ะ ด า เนิ นการ ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน   
4.4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง

แก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ. 2551 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ว ิท ย า ศ า ส ต ร ม ห า บ ัณ ฑ ิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี 
พ.ศ. 2551 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ
และด าเนินการแจ้งส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ต่อไป 

4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ. 2553 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2553  

4.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2553 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี 
พ.ศ. 2553 

 

4.4.4 พิ จ า ร ณ า ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อบ ก า ร
ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
ฉบับปี พ.ศ. 2553 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถิติ ฉบับปี พ.ศ. 2553 

 

4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องนุ่งห่ม ฉบับปี พ.ศ. 2553 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม 
ฉบับปี พ.ศ. 2553 
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4.4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2550 
จ านวน 3 หลักสูตร 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) 

- สาขาวิชาการบริหารศัตรูพืชอย่าง
ยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี 
พ.ศ. 2550 จ านวน 3 หลักสูตร 

- สาขาวิ ช า เทคโน โลยี
อุ ตส าหกรรม เกษตร 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) 

- สาขาวิชาการบริหาร
ศั ต รู พื ช อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) 

- สาขาว ิชา เทคโนโลยี
การผลิตพืช (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2550) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้ง
มติสภามหาวิทยาลัยให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
แจ้งส านักงาน คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2553 จ านวน 4 
หลักสูตร ดังนี้ 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์   

และวิทยุกระจายเสียง 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณา

และประชาสัมพันธ์ 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2553 จ านวน 
4 หลักสูตร ดังนี้ 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์

และวิทยุกระจายเสียง 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณา

และประชาสัมพันธ์ 

 

6 เรื่องอ่ืนๆ   
6.1 
 
 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 9/2555 วัน
พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555 
 

เห ็นชอบก าหนดการประช ุม
สภามหาว ิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 9/2555 
ว ันพฤหัสบดีที ่ 20 ก ันยายน 
พ.ศ. 2555 

เลขานุการสภามหาวิทยาลั ย 
ปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 
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เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุรี 
6.2 
 
 
 
 
 

พิจารณาเชิญประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 
 
 
 

ให้ความเห็นชอบ และมอบ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
จัดส่ งหนั งสือเชิญ นายสุ เมธ  
แย้มนุ่น ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธ ัญบ ุรี 
เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย
และเข้าร่วมประชุมการทบทวนงาน
นโยบาย (Retreat) ของสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

6.3 รายงานความคืบหน้าการประช ุม 
Retreat ร่วม 9 สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 

รับทราบ 

 
 

 
 
          

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วง)  
     เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี 

ผู้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุรี 
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สรุปผลการปฏิบัติตามมตสิภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ครั้งที่ 9/2555  วันที่  20  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2555 

ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุรี 
3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุม

ครั้งก่อน 
 

 
3.1 รายงานความคืบหน้าการประชุม Retreat 

ร่วม 9 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล  และเชิญกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 

รับทราบ และขอเชิญกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่งแบบ
ตอบรับเข้าร่วมประชุม Retreat 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
9 แห่ง เพ่ือจัดส่งให้กับเลขานุการที่
ประชุมนายกสภาและอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 
แห่ ง (ทปนอ.) มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ด าเนินการต่อไป และกรณีที่ มี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมกรุณาส่งข้อมูล
ที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เลขานุการด าเนินการตามมติ
สภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

3.2 สร ุปผลโครงการสัมมนาทบทวนงาน
นโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2 
ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน พ.ศ. 2555 
เบื้องต้น 

รั บท ร าบ ส รุ ป ผล โ ค ร ง ก า ร
สัมมนาทบทวนงานนโยบาย 
(Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลธ ัญบ ุรี 
ครั ้งที ่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 9 
กันยายน พ.ศ. 2555 เบื้องต้น 
แ ล ะ ม อ บ เ ล ข า นุ ก า ร ส ภ า
มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภา
มหาวิ ทยาลั ย  ไป พิจ า รณา
ประกอบการปรับปรุงสรุปผล
รายงานการประชุม 
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ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุรี 
4. เรื่องเชิงนโยบาย   
4.1.1 พิจารณารายงานการประชุ มของ

คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา
ของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 
ว ัน ที ่  6 สิงหาคม 2555 และครั้ งที่ 
7/2555 วันที่ 3 กันยายน 2555 

รับทราบรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการด้านการ
พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง ส ภ า
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 
6 สิ งหาคม 2555 และครั้ งที่ 
7/2555 วันที่ 3 กันยายน 2555 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

4.1.2 พิจารณารายงานผลการประชุมของ
คณะกรรมการด้านก ฎ ห ม า ย ข อ ง
ส ภ า ม ห าวิทยาลัย ครั้ งที่  3/2555 
วันที่  4 กันยายน พ.ศ. 2555 
 
 
 

รับทราบรายงานผลการประชุม
ของคณะกรรมการด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
3/2555 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ขอถอนระเบียบ
วาระร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
วินัยนักศึกษา และการด าเนินการ
ทางวินัยของนักศึกษา พ.ศ. ....        

 
 

4.1.3 พิจารณารายงานผลการประชุมของ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย  ครั ้งที ่ 6/2555 
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 
7/2555 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
ครั ้งที ่ 8/2555 วันที ่ 12 กันยายน 
พ.ศ. 2555 และครั้งที่ 9/2555 วันที่ 
19 กันยายน พ.ศ. 2555 

รับทราบรายงานผลการประชุม
ของคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที ่
6/2555 วันที่  3 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 
7 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 
8/2555 วันที่  12 กันยายน 
พ.ศ. 2555 และครั้งที่ 9/2555 
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 

 

4.1.4 พิจารณาสรุปรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัย (Audit Committee) 
ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 
2555 ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 26 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2555 และครั้งที่ 3/2555 วันที่ 23 
สิงหาคม พ.ศ. 2555 

รับทราบสรุปรายงานผลการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิ ทยาลั ย  (Audit 
Committee) ครั้ งที่  1/2555 
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
ค รั้ ง ที่  2 / 2 5 5 5  วั น ที่  2 6 
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และครั้งที่ 
3/2555 ว ันที ่ 23 ส ิงหาคม 
พ.ศ. 2555 
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4.2 เรื่องเชิงบริหาร   
4.2.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

ต าแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.2.4 พิจารณารายงานความคืบหน้าผลการ
ติดตามค่ า ใช้ จ่ ายการใช้ โทรศัพท์ 
หมายเลข 02-5493000 

รับทราบรายงานความคืบหน้า
ผลการติดตามค่าใช้จ่ายการใช้
โทรศัพท์ หมายเลข 02-5493000 
และมอบมหาวิทยาลัยติดตาม
ข้อมูลการใช้โทรศัพท์จากบริษัท 
ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เ พ่ือ
รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย 

 

    

4.2.5 พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปี 2556 

อนุมัติงบประมาณเงินรายได้
ประจ าปี 2556 ทั ้งนี ้ให้มีผล
ใช้ข้อบังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป และ
มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะ
และข้อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไป
ประกอบการ พิจารณาการ
จัดสรรเงินงบประมาณรายได้
ประจ าปี 2556 

 

    

4.2.6 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
ส่งเสริมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 
 

ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการกองทุนส่งเสริม
งานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี แทนกรรมการ
ชุดเดิมที่ครบวาระในการด ารง
ต าแหน่ง  
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4.2.7 พิจารณาการแต่ งตั้ งรองอธิ การบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ให้ ความเห็ นชอบแต่ งตั้ งรอง
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ 
ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี
อีกต าแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2555 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.2.8 พิจารณาการปรับปรุงค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนี ยม
การศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่เข้าใหม่ 
ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2556 ในการรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจ าปี
การศึกษา 2556 

ให้ความเห็นชอบในหลักการ
กา รคิ ด ค่ า บ า รุ ง ก า รศึ กษ า 
ค่ า ธ รรมเนี ยมการเรี ยนของ
นักศึกษาแบบเหมาจ่าย และมอบ
มหาวิทยาลัยด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วน า
หลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม
เหมาจ่ าย  และร่ า งประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่า
บ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติและภาคพิเศษ เสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

 
 
 
 
 

4.3 เ รื่ อ งอนุ มั ติ ให้ ปริ ญญาผู้ ส า เ ร็ จ
การศึกษา 

 
 

4.3.1 พิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญาผู้ส าเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาค
การศึ กษาที่  1  ปี การศึ กษา 2555 
ประจ าเดือน กันยายน 2555 โดยส าเร็จ
การศึกษาในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 
จ านวน 2 ราย  
 

อนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญญาผู้ ส า เ ร็ จ
การศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
ประจ าเดือน กันยายน 2555 โดย
ส าเร็จการศึกษาในวันที่  31 
สิงหาคม 2555 จ านวน 2 ราย คือ 
นางสุดาพร  กุณฑลบุตร และ
นางเนตร์พัณณา ยาวิราช โดย
มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะ
และข้อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ไป
ปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 

แจ้ งมติสภามหาวิทยาลั ยให้
บัณฑิตวิทยาลัยทราบ และ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
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4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน   
4.4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง

แก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. 2550 
 
 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ฉบับปี พ.ศ. 2550 จากนายนิพนธ์ 
กิจชระภูมิ  เป็น นางสาววรญา 
วัฒนจิตสิริ แทน 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและ
ด า เนิ นการแจ้ งส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ต่อไป 

4.5 เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ   
4.5.2 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการ
ก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให ้ด า ร งต าแหน่งสู งขึ้น (ฉบับที่  2) 
พ.ศ. .... 
 

อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การก าหนดระดับต าแหน่งและ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารง
ต าแหน่ งสู งขึ้ น   (ฉบับที่  2 ) 
พ.ศ. .... 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

6 เรื่องอ่ืนๆ   
6.1 
 
 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 10/2555 วัน
พฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

เห็นชอบก าหนดการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 10/2555 
วันพฤหัสบด ีที ่ 2 5  ต ุล าคม 
พ.ศ. 2555 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 

    
 

 
 
 

              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วง) 
 เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี 

    ผู้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุรี 
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สรุปผลการปฏิบัติตามมตสิภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ครั้งที่ 10/2555  วันที่  25  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2555 

ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุรี 
4. เรื่องเชิงนโยบาย   
4.1.1 พิ จ า ร ณ า ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะชุ ม  9 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ประเด็นกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 
เพ่ือน าเสนอในการ Retreat 9 สภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วันที่ 
22 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
 

 

ให้ความเห็นชอบการจัดประชุม
กลุ่มย่อย เพ่ือระดมความคิดเห็น 
แล ะมอบ มห า วิ ท ย าลั ย รั บ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไป
รวบรวมน าเสนอในการ Retreat 9 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ในวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2555 
และมอบมหาวิทยาลัย 

1. การน า เสนอข้อมูลใน
ภ า พ รวม 9  มหาวิ ทยาลั ย
เปรียบเสมือนการประเมินต้นทุน
ต้องวิเคราะห์ข้อมูลให้เห็นภาพ
ชัดเจน เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน
และใช้เวลาในการน าเสนอให้
น้อยที่สุด 

2. การมองไปข้างหน้าของ
กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล จะต้องมองในลักษณะที่
จะให้ประเทศไทยก้าวหน้าไป
อย่างไรมองเชิง Macro 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแต่ละแห่งจะต้องมี
บทบาทในการเตรียมวิเคราะห์และ 
Positioning ว่าแต่ละมหาวิทยาลัย
จะเป็นเลิศในเรื่องใดให้ชัดเจน 
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ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุรี 
4.1.2 พิจารณารายงานผลการประชุมของ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 
2 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
 
 

รับทราบรายงานผลการประชุม
ของคณะกรรมการการเงินและ
ทร ัพย ์ส ินของมหาว ิทยาล ัย 
ค รั ้ง ที ่ 1 0 / 2 5 5 5  ว ัน ที ่ 2 
ตุลาคม พ.ศ. 2555 และมอบ
มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไป
ด าเนินการและรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

4.1.3 พิจารณารายงานการประชุมของ
คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา
ของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2555 
วันที่ 10 ตุลาคม 2555 

รับทราบรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการด้ านการ
พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง ส ภ า
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2555 
วันที่ 10 ตุลาคม 2555 

 

4.1.4 พ ิจ า ร ณ า แ ต ่ง ตั ้ง ก ร ร ม ก า ร ส ภา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ  ใ น
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ต าแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย แทน
กรรมการที่ขอลาออก 

ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง พลเอก 
ธงชัย  เกื้อสกุล ด ารงต าแหน่ง
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ต าแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แทนกรรมการที่ขอลาออก 

 

4.1.5 พิจารณาข้อมูลการบริหารงานวิจัย 
ประจ าปี งบประมาณ 2555 ไตรมาส 3 
 

ให้ความเห็นชอบข้อมูลการบริหาร
งานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2555 
ไตรมาส 3 และมอบมหาวิทยาลัย
รับข้อเสนอแนะจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน   
4.4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง

แ ก ้ไ ข อ า จ า ร ย ์ป ร ะ จ า ห ล ัก ส ูต ร
ส ถ า ป ัต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร บ ัณ ฑ ิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 
ฉบับปี พ.ศ. 2551 
 
 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 
ฉบับปี พ.ศ. 2551 จาก นาย
วรากร สงวนทรัพย์  เป็น นาย
ศักดิ์สิทธิ์  โสมนัส 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุรี 
4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง

แ ก้ ไ ข อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมภายใน ฉบับปี พ.ศ. 2551 
 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
ฉบับปี  พ.ศ. 2551 จากนาย
ยุทธวิธี ศรีชาย เป็น นายธงเทพ 
ศิริ โ สดา และนางกาญจนา  
จักรแต๋ เป็น นายกฤติน วิจิตร
ไตรธรรม 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

4.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรคหกร
รมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
แฟชั่นและการจัดการสินค้า ฉบับปี 
พ.ศ. 2553 
 
 
 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบแฟชั่นและการจัดการ
ส ิน ค ้า  ฉ บ ับ ป ี พ . ศ .  2553 
จ านวน 2 ราย คือ ผศ. ณัตินลิน  
ค าสุข เป็น นางสาวชนากานต์  
เรืองณรงค์ แทน และปรับเปลี่ยน 
นางสาวกิติยาพรรณ  โพธิ์ล่าม 
เป็น นายศรุต สุขสวัสดิ์ แทน 

 

4.6 เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา   
4.6.1 พิจารณาการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบ 3 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2556 ของส านักงานรับรอง
ม าต ร ฐ านและประ เ มิ น คุณ ภ า พ
การศึกษา (สมศ.) 

ให้ความเห็นชอบในการเลื ่อน
ก าหนดการตรวจประเมินเป็น
เดือนกรกฎาคม 2556 และ
เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับตัว
บ่งชี้ เช ิงปริมาณโดยให้ใช้ผล
การด าเนินงานของปีการศึกษา
หรือปีปฏิทิน พ.ศ. 2553 2554 
และ 2555 และตั วบ่ งชี้ เชิ ง
คุณภาพให้ใช้ผลการด าเนินงาน
ของปีการศึกษาหรือปีปฏิทิน 
พ.ศ.  2555 เ พ่ื อ ให้ ผ ลกา ร
ด า เนินงานที่ ใช้ ในการตรวจ
ป ร ะ เ มิ น ส ะ ท ้อ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้
อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย และ
ค าสั่ งสภามหาวิ ทยาลั ยใ ห้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 



                           รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๙๗ 
 

 

ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุรี 
4.6.2 พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพตามผล

การประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี
การศึ กษา 2554 ระดั บคณะ และ
มหาวิทยาลัย 

อนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพตาม
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2554 ระดับ
คณะ และมหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย และ
ค าสั่ งสภามหาวิทยาลัย ให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.6.3 พิจารณาแผนการบริการวิชาการแก่
สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

อนุมัติแผนการบริการวิชาการ
แก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 จ านวนรวมทั้งสิ้น 
26 โครงการ ประกอบด้วย  
1. ระดับมหาวิทยาลัย 

(โครงการ 84 ชุมชน)  
จ านวน 1 โครงการ 

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
จ านวน 3 โครงการ 

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 จ านวน 1 โครงการ 
4. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

จ านวน 2 โครงการ 
5.  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

จ านวน 3 โครงการ 

 
 

  6. คณะบริหารธุรกิจ 
จ านวน 2 โครงการ 

7. คณ ะวิ ท ย า ศ า ส ตร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี 
จ านวน 4 โครงการ 

8. ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์
จ านวน 3 โครงการ 

9. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 จ านวน 2 โครงการ 
10. คณะศิลปศาสตร์       
     จ านวน 1 โครงการ 
11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 จ านวน 3 โครงการ 
12. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
 จ านวน 1 โครงการ 
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ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุรี 
6 เรื่องอ่ืนๆ   
6.1 
 
 
 
 
 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี  ครั้งที่ 11/2555 วัน
พฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 

เห็นชอบก าหนดการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 11/2555 
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมสะบันงา 
ชั้น 6 วิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทย ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 
8 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 
ต าบลประชาธ ิป ัตย ์ อ า เภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

 
 
 

              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วง) 
 เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี 

    ผู้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุรี 
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สรุปผลการปฏิบัติตามมตสิภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ครั้งที่ 11/2555  วันที่  22  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2555 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุรี 
3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุม

ครั้งก่อน 
 

 
3.1 สรุปผลโครงการสัมมนาทบทวนงาน

นโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ครั้งที่  2 
ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน พ.ศ. 2555 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ให้ความเห็นชอบสรุปผลโครงการ
สัมมนาทบทวนงานนโยบาย 
(Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2 
ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 
พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัย
แม ่ฟ ้าหลวง  และขอขอบคุณ
กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เข้าร่วม
ประชุม และบรรยายให้ข้อคิดเห็น
พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัย ซึ่งฝ่ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมสรุปผล
โครงการสัมมนาดังกล่าวเสนอต่อ
ที่ประชุม หากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้ง
เลขานุการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลได้ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ ห้องประชุมสะบันงา ช้ัน 6 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  
เลขที่ 8 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ต าบลประชาธิปัตย์  

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทมุธานี 
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ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุรี 
3.3 รายงานการปรับปรุงค่าบ ารุงการศึกษา 

ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียม
การศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่เข้าใหม่ 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ในการรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา 2556 

รับทราบ และมอบฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ปานเพชร  ชินินทร) เชิญประชุม
คณาจารย์ผู้มีหน้าที่ เกี่ยวข้องให้
รั บทราบถึ งข้ อเสนอแนะและ
ข ้อ ส ัง เ ก ตที ่ก ร ร ม กา ร สภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้
ข้อเสนอแนะ แล้วน าไปพิจารณา
ตามความเหมาะสม และควรมี
มาตรการการกลั่นกรองนักศึกษา
ก่อนเรียนแต่ละสาขาวิชา เพราะมี
ความส าคัญต่อการผลิตบัณฑิต 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

3.4 รายงานการยืนยันการเข้าร่วมประชุม 
Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล 9 แห่ง ระหว่างวันที่ 22 - 23 
ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ 
จังหวัดนครปฐม 

รับทราบ และขอเชิญกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทุกท่านเข้าร่วมประชุม Retreat 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 9 แห่ง ระหว่างวันที่ 
22 – 23 ธันวาคม 2555 ณ 
สามพรานริเวอร์ไซด์  จังหวัด
นครปฐม พร้อมทั้ งตอบรั บ
ยืนยันการเข้าร่วมประชุม 
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วาระท่ี 
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ผลการปฏิบัติตามมติ 
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3.6 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

นายกสภามหาวิทยาลัย  

 

รับทราบวันที ่ต าแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัย ครบวาระการ
ด า ร งต า แหน่ ง  คื อวั นที่  8 
พฤศจิกายน 2555 และให้ความ
เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย  

ประธานกรรมการ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชอบ   

ไชยเวช 
กรรมการ 

2. ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์     
วิศาลาภรณ์    

3. นายวีระศักดิ์   วงษ์สมบัต ิ  
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ       

รตะนานุกูล    
5. อธิการบดีมหา วิทยาลั ย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี      
6. ประธานสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์  

ว่องไว 
8. นายวีระพงษ์  ครูส่ง 
9. ดร.มรกต   พุทธกาล 

 

และมอบมหาว ิทยาล ัย
รับข้อสังเกตจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณา เรื ่อง 
การแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
หรือไม่อย่างไร 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ด าเนินการจัดท าค าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนาม และแจ้ง
มติสภามหาวิทยาลัยให้กรรมการ
ทุกท่านทราบ 
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4. เรื่องเชิงนโยบาย   
4.1.1 พิจารณารายงานผลการประชุมของ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาว ิทยาลัย ครั้ งที่  11/2555 
วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
 

รับทราบรายงานผลการประชุม
ของคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที ่
11/2555 วันที่  5 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555 และมอบมหาวิทยาลัย
ยกร่ า ง ร ะ เบี ยบ ก า ร จ ัด ห า
ประโยชน์จากเงินรายได้สามารถ
ด าเนินการให้ได้ร ับประโยชน์
สูงสุด มีการบริหารจัดการอย่าง
เหมาะสม และมีการควบคุม
ความเสี่ ยงอย่ างรั ดกุ ม และ
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
พร้อมทั้ง รับข้อเสนอแนะจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ไ ป พิ จ า ร ณ า
ด าเนินการด้วย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

4.1.1.1 พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เรื่อง การ
จ่ายเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ด้วยเงินรายได้ 
พ.ศ. …. 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง 
การจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและ
ค่าตอบแทนนอกเหนือ  จาก
เงินเดือน ด้วยเงินรายได้ พ.ศ. .... 
โดยมอบเลขานุการคณะกรรมการ
การ เ ง ิน และทร ัพย ์ส ิน ขอ ง
มหาวิทยาลัย ปรับแก้ไขร่าง
ประกาศ ย่อหน้าที่ 2 ให้เพ่ิม (2) 
ต่อจากมาตรา 17 และปรับ
ข้อความ ข้อ 1 .3 และ 1 .5 
เพ่ือให้ครอบคลุมต าแหน่งหัวหน้า
หน่ วยงาน และรองหั วหน้ า
หน่ วยงานที่ จั ด ตั้ ง โ ด ยสภ า
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมอบ
อ านาจให้อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นผู้
ลงนามในประกาศ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้อ านวยการกองคลังด าเนินการ
จัดท าประกาศเสนออธิการบดี
ลงนามและแจ้งผู้ เกี่ ยวข้อง
ทราบและด าเนินการ 
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สภา มทร.ธัญบุรี 
4.1.2 พิจารณารายงานการประชุมของ

คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา
ของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 
 
 
 

รับทราบรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการด้านการพัฒนา
นักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย 
ค รั้ ง ที่  9 / 2 5 5 5  วั น ที่  5 
พฤศจิกายน 2555 พร้อมทั้ ง
แก้ไขค าว่า Asean เป็น ASEAN 
แ ล ะ อนุ มั ติ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ผู้ช่วยเลขานุการ จากนางดวงใจ 
เนตระคเวสนะ เป็นนางธิดารัตน์  
โสดา ทั้งนี้ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 
10/2555 เป็นต้นไป 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 

4.2 เรื่องเชิงบริหาร   
4.2.3 

 
 
 
 
 
 

พิ จ า รณาแ ต่ ง ตั้ ง คณะกร รมกา ร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ส่วนราชการ 
 
 
 
 
 

ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ    

และมอบเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยรวบรวมบรรทัดฐาน
ทิศทางที่ด าเนินไปของมหาวิทยาลัย
และแจ้งกรรมการทุกคณะและ
หน่วยงานทราบ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้อ านวยการกองบริหารงาน
บุคคลทราบและ จัดท าค าสั่ง
เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
และด าเนินการ 

4.2.4 
 
 
 

พิจารณาอนุมัติการใช้กรอบอัตราก าลัง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2551 - 2554 
 

อนุมัติให้ขยายเวลาในการใช้
กรอบอัตราก าลังข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 
ปีงบประมาณ 2551 – 2554 ไป
จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2556 
หรือจนกว่าคณะท างานศึกษา
โครงสร้างภาระงานและอัตราก าลัง 
จะพิจารณาแล้วเสร็จ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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4.2.5 

 
 
 
 

พิจารณาแนวทางและวิธีการประเมิน
คุณลักษณะแ ละพฤติก ร ร ม ขอ ง ผู้
ด ารงต าแหน่งนิติกร เพ่ือคัดเลือกให้
ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มี เหตุ
พิ เศษของข้ าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 

อ น ุม ัติ แนวทางและวิ ธี การ
ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรม
ของผู้ด ารงต าแหน่งนิต ิกรเพื ่อ
คัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. และมอบ
มหาวิทยาลัยจัดท าเป็นประกาศ
ต่อไป และมอบมหาวิทยาลัยรับ
ข้อสั งเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแจ้งต่อ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่การประเมินให้รับ
ข้อสังเกตดังกล่าวไปพิจารณาด้วย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.3 เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา   
4.3.1 พิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญาผู้ส า เร็จ

ก า ร ศ ึกษา ระดั บปริญญาตรี  ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยส าเร็จ
การศึกษา ในวันที่ 7 ตุลาคม 2555 
จ านวน 560 ราย 
 

อนุมัต ิ
1. ให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ประจ าภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
จ านวน 560 ราย โดยวันที่ส าเร็จ
การศึกษา คือวันที่ 7 ตุลาคม 2555 
2. ให้ปริญญาเกียรตินิยม ประจ า
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
จ านวน 24 ราย เป็นเกียรตินิยม
อันดับ 1 จ านวน 16 ราย และ
เกียรตินิยมอันดับ 2 จ านวน 8 ราย 

แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
บัณฑิ ตวิ ทยาลั ยทราบ และ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
 
 
 

4.3.2 พิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญาผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ประจ าเดือน 
ตุลาคม 2555 โดยส าเร็จการศึกษาใน
วันที่ 7 ตุลาคม 2555 จ านวน 48 ราย 

อนุมัติรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ประจ าเดือน 
ตุ ล าคม  2555  โ ดยส า เ ร็ จ
การศึกษา ในวันที่ 7 ตุลาคม 2555 
จ านวน 48 ราย 

 

4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน   
4.4.1 พ ิจ า ร ณ า ใ ห ้ค ว า ม เ ห ็น ช อบ ก า ร

ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. 2554 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร
การแพทย์ แผนไทยประยุ กต์
บัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2554 จาก
นายปิยะพงษ์  ยัพราษฎร์ เป็น 
นางสาวขนิษฐา  มีประดิษฐ์ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้ งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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6 เรื่องอ่ืนๆ   

6.1 
 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 12/2555 วัน
พฤหัสบดีที ่20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

ให้ความเห็นชอบ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 

    
 

 

 
 

              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วง) 
 เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี 

    ผู้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุรี 
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สรุปผลการปฏิบัติตามมตสิภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ครั้งที่ 12/2555  วันที่  20  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2555 
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3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุม

ครั้งก่อน 
 

 
3.1 รายงานการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่

จัดการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ระหว่างวันที่ 22 – 
23 ธันวาคม 2555 

รับทราบ และขอเชิญกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทุกท่าน
เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งระบุ
การจองวันเข้าพักในแบบตอบ
รับการเข้าร่วมประชุม 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 

4. เรื่องเชิงนโยบาย   
4.1.1 พิจารณารายงานผลการประชุมของ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก า ร
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 
28 มิถุนายน 2555 ครั้งที่ 2/2555 
วันที่  1 สิงหาคม 2555 และครั้ งที่ 
3/2555 วันที่ 15 ตุลาคม 2555   

รับทราบรายงานผลการประชุม
ของคณะกรรมการส่ ง เสริม
กิจการมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 
1/2555 วันที่  28 มิถุนายน 
2555 ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 1 
สิ งหาคม 2555  และครั้ งที่ 
3/2555 วันที่ 15 ตุลาคม 2555   

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ ห้องประชุมสะบันงา ช้ัน 6 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  
เลขที่ 8 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ต าบลประชาธิปัตย์  

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทมุธานี 
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4.1.2 พิจารณารายงานผลการประชุมของ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2555 วันที่ 
3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

รับทราบรายงานผลการประชุม
ของคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
12/2555 วันที่  3 ธันวาคม 
พ.ศ. 2555 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.1.2.1 พิจารณาอนุมัติหลักการในการให้บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน บริหารจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 
ในวงเงิน 500 ล้านบาท 

อนุมัติหลักการในการให้บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน บริหาร
จัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private 
Fund) ในวงเงิน 500 ล้านบาท 
และมหาวิทยาลัยควรด าเนินการ
ในเรื่องของการลงทุนด้วยความ
รอบคอบและรวดเร็ว เนื่องจาก
ธุรกิจการเงินมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว  

4.1.4 พิจารณาผลการประชุมคณะกรรมการ
ส ร ร ห า น า ย ก ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
 
 
 

ยังไม่พิจารณาผลการประชุม
ของคณะกรรมการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัยในวันนี้  โดย
มอบให้คณะกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยน า
ข้อสังเกตจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยกลับไปพิจารณา
ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง แล้วน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยทราบ
และด า เนิ น กา ร ในส่ ว นที่
เกี่ยวข้อง 

4.2 เรื่องเชิงบริหาร   
4.2.2 

 
 
 

พิจารณารายงานผลการใช้จ่ ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณ 
เงินรายได้ และผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 

ให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
และงบประมาณ เงินรายได้ และ
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
กองนโยบายและแผนทราบ
และด า เนิ นการ ในส่ วน ที่
เกี่ยวข้อง 

   
 

4.2.3 
 

 

พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

อนุมตัิแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
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4.3 เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา   
4.3.1 พิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญาผู้ส าเร็จ

การศึกษา ระดับปริญญาโท ภาค
การศึกษาที่  1  ปี การศึกษา 2555 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2555 โดย
ส าเร็จการศึกษาในวันที่ 7 ตุลาคม 2555 
จ านวน 23 ราย 

อนุมัติรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดบัปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2555 ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2555 โดยส าเร็จ
การศึกษาในวันที่ 7 ตุลาคม 2555 
จ านวน 23 ราย 

แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
บัณฑิตวิ ทยาลั ยทราบ และ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

4.3.2 พิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญาผู้ส าเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาค
การศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2555 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2555 โดย
ส าเร็จการศึกษาในวันที่ 7 ตุลาคม 2555 
จ านวน 1 ราย 

อน ุม ัต ิใ ห ้ป ร ิญ ญ า ผู ้ส า เ ร ็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ราย 
นางนุชจรี  พิเชษฐกุล ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2555 
โดยส าเร็จการศึกษาในวันที่ 7 
ตุลาคม 2555  

4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน   
4.4.1 พิจารณาปร ับปร ุง แก ้ไ ขอาจาร ย์

ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิช าการผลิต พืช  (หลักสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2553) จากนายสว ัสดิ์  
พิมพ์สุวรรณ เป็น ผศ.ดร. สมพร 
เจนคุณาวัฒน์ แทน 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

    
4.6 เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา   
4.6.1 รายงานผลการพิจารณาการขอเลื่อน

การรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

รับทราบวันพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม และ
รายนามผู้ ป ระเมิ นคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

    

4.6.2 รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2555 

รับทราบรายงานการตรวจ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น 
ประจ าปีการศึกษา 2555  
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6 เรื่องอ่ืนๆ   
6.1 
 
 
 

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี  มอบ Samsung GALAXY Note 
10.1 ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ ทรงคุณวุ ฒิ  และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

รับทราบ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 

6.2 
 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2556 วัน
พฤหัสบดีที ่24 มกราคม พ.ศ. 2556 

ให้ความเห็นชอบ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 

    

 
 
 

 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วง) 

 เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี 
    ผู้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุรี 
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สรุปผลการปฏิบัติตามมตสิภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ครั้งที่ 1/2556  วันพฤหสับดีที่  24  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2556 

ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 

ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุรี 
3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุม

ครั้งก่อน 
 

 
3.1 พิจา รณารายงานผลการประชุ ม

คณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

ให้ความเห็นชอบเสนอทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นาย
สุเมธ แย้มนุ่น ด ารงต าแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ร า ชม งคล ธัญบุรีต่อไป และ
กรรมการสภามหาวิทยาลั ย 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ผดุงศิลป์) 
ได้ เสนอบันทึ กข้ อความการ
คัดค้านผลการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยของคณะกรรมการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรณี
การด าเนินการสรรหาไม่เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ด าเนินการจัดท าเรื ่องเสนอ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 

3.2 พิจารณารายงานผลการ Retreat 9 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เบื้ องต้ น  ระหว่ า งวั นที่  22  – 23 
ธันวาคม พ.ศ. 2555 

รับทราบและมอบกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีทุกท่านน ารายงานผลการ 
Retreat 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลเบื้องต้น กลับไปศึกษา
และน าเสนอสรุปประเด็นการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตามล าดับอีกครั้งหนึ่ง 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ค รั้ ง ที่  2 / 2 5 5 6  วั น ที่  2 1 
กุมภาพันธ์ 2556 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทราบและด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
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4. เรื่องเชิงนโยบาย   
4.1.1 พิจารณารายงานผลการประชุมของ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 
7 และ 16 มกราคม พ.ศ. 2556 
 

รับทราบรายงานผลการประชุม
ของคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที ่
1 / 2 556  วั นที่  7  แล ะ  1 6 
มกราคม พ.ศ. 2556 และมอบ
มหาวิทยาลัยเชิญประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทุกครั้ง 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

4.1.1.1 พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลธ ัญ บ ุร ี เ รื ่อ ง 
หลักเกณฑ์และว ิธ ีจ ัดหาประโยชน์
จากเงินรายได้ พ.ศ. .... 
 

อนุมัติหลักการ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
จ ัด หาประโยชน์จากเงินรายได้ 
พ.ศ. .... และมอบกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณารายละเอียด 
และตรวจสอบร่ างประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
จัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ 
พ.ศ. .... กรณีที ่ม ีข ้อ เ พิ ่ม เต ิม
ห รื อ ข อ แ ก้ ไ ข ใ ห้ น า ส่ ง ที่
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 
เ พื ่อ เ ส น อ ต่ อ น า ย ก ส ภ า
มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน
ก่อนลงนามประกาศใช้ต่อไป 

 
 
 
 
 

4.1.1.2 พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุ รี  เ รื่ อ ง 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบริษัทจัดการ
กองทุนเงินรายได้ พ.ศ. .... 
 
 

อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื ่อง 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบริษัท
จัดการกองทุนเงินรายได้ พ.ศ. .... 
โดยเพิ ่มรายชื ่อประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการใน
คณะกรรมการจ ัด ห า แ ล ะ
คัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน
อีกต าแหน่งหนึ่ง  
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4.1.1.5 พิจารณาอนุมัติ ใช้ เงินรายได้สะสม

มหาวิทยาลัย ส าหรับรายการที่ดิน
สิ ่งก ่อสร ้า งและคร ุภ ัณฑ์ที ่จ า เป ็น 
ระยะที่ 2 
 
 
 
 

อ นุ มั ติ เ งิ น ร า ย ไ ด้ ส ะ ส ม
มหาวิทยาลัย ส าหรับรายการค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์
ที่จ าเป็น (ระยะที่  2) เป็นเงิน
จ านวน 131,330,744.- บาท (หนึ่งร้อย
สามสิบเอ็ดล้านสามแสนสาม
หมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 

4.1.2 พิจารณารายงานผลการประชุมของ
คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา
ของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555 
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และครั้งที่ 
1/2556 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556  

รับทราบรายงานผลการประชุม
ของคณะกรรมการด้านการ
พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง สภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 
3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และครั้งที ่
1/2556 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556 
และประธานคณะกรรมการด้าน
การพัฒนานักศึกษาของสภา
มหาวิทยาลัย ขอถอนเรื่องที่
ประชุมมีมติ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 2.1 เห็นชอบให้เก็บ
อั ต รา เบี้ ยประกั น อุ บั ติ เหตุ
นักศึกษาชั้นปีที่  1 ปีการศึกษา 
2556 ในอัตรา 200 บาท/ปี และ
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 5 
ในปีการศึกษา 2556 ให้เก็บใน
อัตราคงเดิม 140 บาท/ปี จนจบ
การศึกษา และมอบมหาวิทยาลัย
รับข้อเสนอแนะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไป
ด าเนินการต่อไป 

 
 
 
 
 
 

4.1.3 พิจารณารายงานผลการประชุมของ
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556 วันที่  7 
มกราคม พ .ศ .  2556  และครั้ งที่ 
2/2556 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556       

รับทราบรายงานผลการประชุม
ของคณะกรรมการด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
1/2556 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 
2556 และครั้งที่ 2/2556 วันที่ 
22 มกราคม พ.ศ. 2556 
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ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
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4.2 เรื่องเชิงบริหาร   
4.2.2 

 
 
 
 

พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 

ใ ห้ ค ว าม เห็ น ชอบกา ร จ้ า ง 
Professor Mitsuo lkeda จาก
ประเทศญี่ปุ่น คุณวุฒิ Ph.D. in 
Engineering จาก University of 
Rochester เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน ในอัตราเดือนละ 60,000 บาท 
(หกหมื่นบาทถ้วน) จากเงินรายได้
ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มีก าหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ทราบและด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

4.2.3 
 
 
 
 

พิจารณาแผนความต้องการอัตราก าลัง
พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ 2557 - 2560   
 

ให้ความเห็นชอบและรับรอง
แผนความต้องการอัตราก าลัง
พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 - 
2560 และอนุมัติหลักการให้
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ด า เ นิ น ก า ร
ปรับปรุงแก้ไขตัวเลขตามความเห็น
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ก่ อ น น า เ ส น อ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ต่อไป 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
กองบริหารงานบุคคลทราบ
และด า เนิ นการ ในส่ วนที่
เกี่ยวข้อง 
 

    

4.3 เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา   
4.3.1 พิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญาผู้ ส าเร็ จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา
ที่ 1  ปีการศึกษา 2555 (เพ่ิมเติม) 
จ านวน 15 ราย โดยวันที่ส าเร็จ
การศึกษาคือ วันที่ 7 ตุลาคม 2555 

อนุมัต ิ
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2555 (เพ่ิมเติม) 
จ านวน 15 ราย โดยวันที่ส าเร็จ
การศึกษาคือวันที่ 7 ตุลาคม 2555 

2. ผู้ ไ ด ้ร ับปร ิญญาเก ีย รติ
นิยมอันดับ 2 จ านวน 1 ราย 
ประจ าภาคการศึกษาที ่ 1  ปี
การศึกษา 2555       

แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนทราบ และด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุรี 
4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน   
4.4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง

แก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรค
หกรรมศาสตรบั ณฑิ ต  สาขาวิ ช า
อุตสาหกรรมงานอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2553 
 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมงานอาหาร 
ฉบับปี พ.ศ. 2553 จาก ผศ.เกษรา 
มานันตพงศ์ เป็น ผศ.สุวรรณี 
อาจหาญณรงค์ แทน 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้ งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

    

4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรคหกร
รมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ ฉบับปี พ.ศ. 2553 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ประจ า
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
ฉบับปี พ.ศ. 2553 จาก ผศ.สิวลี  
ไทยถาวร เป็น นางสาวชมุค 
พรรณดวงเนตร แทน  

    

4.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรค
หกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

ให้คว าม เห็นชอบหลักสูต ร  
ค ห ก ร ร ม ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี ง า น
ประดิษฐ์สร้างสรรค์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556)  

4.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ศึ ก ษ า ศา สต รบั ณ ฑิ ต  ส าข า วิ ช า
การศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

ให้ความ เห ็นชอบหล ักส ูต ร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

    

4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556) 

ให้ ความ เห็ นชอบหลั กสู ต ร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
ส าข า วิ ช า วิ ศ ว ก ร รมสิ่ ง ทอ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  

4.4.6 พิจารณาให้ความเห็ นชอบหลั กสู ตร
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลั งงานและวัสดุ  หลักสูตร
นานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

ให้ ความ เห็ นชอบหลั กสู ต ร
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
และวัสดุ หลักสูตรนานาชาติ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)  
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ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุรี 
4.4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง

แก้ ไขหลักสู ตร ว ิศ ว กร รมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ฉบับปี พ.ศ. 2553 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2553 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้ งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

    

4.4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี 
พ.ศ. 2553 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ฉบับปี พ.ศ. 2553  

    
4.4.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง

แก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี 
พ.ศ. 2553 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. 2553  

    
4.1.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง

แก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม ฉบับปี พ.ศ. 2553 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
ฉบับปี พ.ศ. 2553  

    
4.1.11 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง

แก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. 2553 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ฉบับปี พ.ศ. 2553 

 
 
 

   

4.1.12 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2553 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
ฉบับปี พ.ศ. 2553 

4.1.13 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ฉบับปี 
พ.ศ. 2553 

พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข ห ลั ก สู ต ร
วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ฉบับ
ปี พ.ศ. 2553  
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ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุรี 
4.1.14 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง

แก้ ไขหลักสู ตร ว ิศ ว กร รมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี 
พ.ศ. 2553 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
ฉบับปี พ.ศ. 2553 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้ งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

    

4.1.15 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) 

ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)  

    

4.1.16 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการ
บริหารจัดการวัสดุรีไซเคิล พ.ศ. ….   

อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ว ่า ด ้ว ย ก า รบ ร ิห า ร จ ัด ก า ร
วัสดุรีไซเคิล พ.ศ. ….    

    

6 เรื่องอ่ืนๆ   
6.1 
 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2/2556 วัน
พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

ให้ความเห็นชอบ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 

 
 
 

 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วง) 

 เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี 
    ผู้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุรี 



                           รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๑๑๗ 
 

 

สรุปผลการปฏิบัติตามมตสิภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ครั้งที่ 2/2556  วันที่  21  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2556 

ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุรี 
3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุม

ครั้งก่อน 
 

 
3.1 พิจารณาข้อเสนอจากการประชุม Retreat 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง 
ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

รับทราบ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ม ติ ส ภ า
มหาวิทยาลัยแล้ว 

4 เรื่องเชิงนโยบาย   
4.1.1 พิจารณารายงานผลการประชุมของ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556 วันที่  4 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
 
 

รับทราบรายงานผลการประชุม
ของคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
2/2556 ว ันที ่ 4 ก ุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2556 และรับข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ไป
ปรับปรุงการจัดท ารายงาน 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

4.1.2 พิจารณารายงานผลการประชุมของ
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 12 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  
 

รับทราบรายงานผลการประชุมของ
คณะกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้ งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

4.2 เรื่องเชิงบริหาร   
4.2.2 พิจารณาการก าหนดระยะเวลาในการ

เสนอขอก าหนดต าแหน่งครั ้งใหม่ใน
ระดับต าแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับ
ที่เคยเสนอขอมาแล้ว 
 
 
 

มอบมหาวิทยาลัยน ากลับไป
ทบทวนโดยรับข้อสังเกตกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ไปพิจารณาประกอบการใช้ผลการ
พิจารณาผลงานทางวิชาการ ควร
พิจารณาในเรื่องของการจ ากัด
สิทธิ์การเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการใหม่อีกครั้งหนึ่ง และ
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งที่ 3/2556 วัน
พฤหสับดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้กอง
บริหารงานบุคคลทราบและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุรี 
4.2.3 
 
 
 

พิ จารณารายงานผลการ เบิ กจ่ าย
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงิน
รายได ้และผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาส 1 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2555 

ให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
เบิกจ่ ายงบประมาณรายจ่ าย 
งบประมาณเงินรายได้ และผล
การด า เนินการตามตั วชี้ วั ด
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ไตรมาส 1 ระหว่ างวันที่  1 
ตุลาคม 2555 ถึ ง  วันที่  31 
ธันวาคม 2555 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
กองนโยบายและแผนทราบและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี  
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบกระบวนการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
โดยปราศจากการคัดค้าน และ
แต่ งตั้ งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี ประกอบด้วย 

ประธานกรรมการ 
1. นายชุมพล  พรประภา 

กรรมการ 
2. นายวีระศักดิ์          วงษ์สมบัติ 
3. นายสู่บุญ         วุฒิวงศ ์
4. ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง 
5. ดร.วิชัย พยัคฆโส  
6. นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา 
7. ผศ.วิชัย          ผดุงศิลป์ 
8. นายนิกร แสงงาม 
โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ก าหนดกรอบ
ส าหรับการสรรหาอธิการบดีใน 
4  ปี ข้ า ง ห น้ า  ใ ห้ ต ร ง ต า ม
เ จ ต น า ร ม ณ์ ข อ ง ข้ อ บั งคั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุ รี  ว่ า ด้ ว ย ก า รสรรหา
อธิการบดี พ.ศ. 2552 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
กองบริหารงานบุคคลทราบและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุรี 
4.2.6 
 
 

พิจารณาข้อมูลการบริหารงานวิจัย 
ประจ าปี งบประมาณ 2556 ไตรมาส 1 

 

รับทราบข้อมูลการบริหารงานวิจัย 
ประจ าปี งบประมาณ 2556 
ไตรมาส 1 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ 

4.2.7 พิจารณาอนุมัต ิใช ้เง ินรายได้สะสม
มหาว ิทยาลัยส าหร ับรายการที ่ด ิน
สิ่งก่อสร้าง ระยะที่ 2 (จากงบประมาณ
ที่เหลือ) 
 
 
 
 

อนุมัตหิลักการใช้เงินรายได้สะสม
มหาวิทยาลัย ส าหรับรายการ
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ระยะที่ 2 (จาก
งบประมาณที่เหลือ) ในวงเงิน 
49,532,418.49 บาท (สี่สิบ
เก้าล้านห้าแสนสามหมื่นสอง
พันสี่ร้อยสิบแปดบาทสี่สิบเก้า
สตางค์ ) และน าข้อเสนอแนะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิกลับไปพิจารณา
ประกอบการด าเนินการต่อไป 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
กองคลัง และกองกลางทราบ 
และด า เนิ นการ ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 

4.2.8 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีจากคณาจารย์ประจ าในคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใ ห ้ค ว า ม เ ห ็น ช อ บ แ ต ่ง ตั ้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะสถาป ัตยกรรมศาสตร์ 
ประกอบด้วย 

ประธานกรรมการ 
1. พลเรือเอก ฐนิธ  กิตติอ าพน     

รองประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.พินิติ  รตะนานุกูล 

กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ปานเพชร  ชินินทร 
4. นายศักดิ์สิทธิ์  โสมนัส 
5. นายปริญญา  มรรคสิริสุข 
6. นายวรุตน์  วีระศิลป์ 
พร้อมทั้งแต่งตั้ งนายศักดิ์สิทธิ์  
โสมนัส เป็นผู้รักษาราชการแทน
คณบดี คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ และมอบมหาวิทยาลัย
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
กองบริหารงานบุคคลทราบและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุรี 
4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน   
4.4.1 พิ จ ารณาอนุ มั ติ เกณฑ์ การคั ดสรร

นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าสู่สาขาต่าง  ๆ
ในชั้นปีที่ 2  
 

อนุมัติเกณฑ์การคัดสรรนักศึกษา
ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าสู่
สาขาต่าง ๆ ในชั้นปีที่ 2 และ
มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะ
และข้ อสั ง เกต ไป พิ จ า รณ า
ประกอบ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

   

4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา (หล ักส ูตรปร ับปร ุง 
พ.ศ. 2555) 
 

ใ ห้ ค วามเห็ นชอบหลั กสู ตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ว ิศ ว ก ร ร ม โ ย ธ า  ( หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) และมอบ
รองอธ ิการบดีด ้านว ิชาการ
และวิจัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร .ปานเพชร ชิ นิ นทร) รั บ
ข้อสั งเกตจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไป
ด าเนินการ 

    

4.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ บั ณฑิ ต  ส าข าวิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

ให้ ความ เห็ นชอบหลั กสู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตร
นานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554)  

4.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาประมง ฉบับปี พ.ศ. 2553 
 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประมง ฉบับปี พ.ศ. 2553 จาก 
นายประสิทธิ์  สิทธิไกรวงษ์ เป็น 
นางสาวบุณฑริกา ทองดอนพุ่ม 
แทน และอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ-ชื ่อสกุล 
คือ นางจิราพร  สุริยวรากุล เป็น 
นางสาวจิราพร กุลค า 
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4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง

แก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ประยุกต ์ฉบับปี พ.ศ. 2553 
 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิ ท ย า ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ฉบับ
ปี พ.ศ. 2553 จากนางสาวศิรินันธ์ 
เอ่ียมประภา เป็นนางสาวจันทิมา 
ฑีฆะ แทน 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

4.4.6 พ ิจ า ร ณ า ใ ห ้ค ว า ม เ ห ็น ช อบ ก า ร
ปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจ า
หล ักส ูต ร ศ ิล ปบ ัณฑ ิต  จ าน วน  2 
หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
ประติมากรรม ฉบับปี พ.ศ. 2553 

2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ 
ฉบับปี พ.ศ. 2553 
 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ประจ า
หลักสูตรศิลปบัณฑิต จ านวน 2 
หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสู ตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาประติมากรรม ฉบับปี 
พ.ศ. 2553 จาก นายราชันย์ 
อัศเวศน์ เป็น นายยงยุทธ สกุล
ชาตรี แทน 

2. หลักสู ตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
และศิลปะสิ่งทอ ฉบับปี พ.ศ. 2553 
จากรองศาสตราจารย์ยุพินศรี 
ส ายทอง  เป็ น ว่ าที่ ร้ อยตรี
หัตถศิลป์ รุ่งเจริญอัศวกุล แทน 

 
 
 
 

4.5 เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ   
4.5.1 พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการ
บริ หารและจัดการกิ จการหอพัก
นักศึกษา พ.ศ. .... 

อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่า
ด้ วยการบริหารและจัดการ
กิจการหอพักนักศึกษา พ.ศ. .... 
และมอบคณะกรรมการด ้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัยน า
ร่างระเบียบกลับไปปรับแก้ไข ข้อ 
20 และข้อ 21 และข้อ 9 (4) 
แ ล ะต ร ว จร่ างระเบี ยบของ
มหาวิทยาลัยก่อนน าเสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้กอง
บริหารงานบุคคลทราบและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

    

 

 



                           รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๑๒๒ 
 

 

ระเบียบ 
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4.6 เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา   
4.6.1 พิจารณาแบบประเมินการปฏิบัติ

ราชการตามค ารับรองของคณบดี/
ผู้อ านวยการวิทยาลัย/หัวหน้าส่วน
ราชการ 

ให้ความเห็นชอบแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย และ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
หน่วยงานสนับสนุน 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

    

4.6.2 พิจารณาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่กลุ่มมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล 

ให้ความเห็นชอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สี่กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล และรับข้อเสนอแนะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

1. มูลนิธิไอเมทจัดประชุม
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และ
ภาควิจัย “การเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน “ด้านการศึกษา” 
ในทิศทางการวิจัย เมื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ปี พ.ศ. 2558” และอยู่
ระหว่างการจัดส่งหนังสือเชิญ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบทางด้าน
งานวิจัยเข้าร่วมประชุม ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี มีผลงานทางด้านงานวิจัย
น้อยมาก จึงควรส่งตัวแทนเข้า
ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม เ พ่ื อ พ บ กั บ
ผู้สนับสนุนให้ทุนงานวิจัย 
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4.6.2 
(ต่อ) 

 2. ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (สมศ.) จะ
ด าเนินการประเมินสภามหาวิทยาลัย
รอบที่ สี่  โดยให้น้ าหนักการ
ท างานของสภามหาวิทยาลัย
เพ่ิมมากขึ้น จึงควรส่งตัวแทน
เข้าร่วมประชุม หลักสูตรงาน
เลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา 
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 – 15 และ 
18 – 19 มีนาคม 2556 รวม 5 วัน 
ซ่ึ งสมาคมสภามหาวิทยาลั ย 
(ประเทศไทย) (สสมท.) เป็นผู้
ก าหนดจัดการอบรม เพ่ือเตรียมการ
รองรับการเข้าตรวจประเมิน
สภามหาวิทยาลัย 

3. การตรวจประเมินของ
ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคก์ารมหาชน) (สมศ.) จะใช้เกณฑ์
การวัดเช่นเดียวกันทุกมหาวิทยาลัย 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี จ าเป็นต้องยึดถือ
จุดยืนของวิสัยทัศน์ (Vision) ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เป็นที่ตั้ง แล้วชี้น าส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
ให้เห็นคล้อยตามในการให้น้ าหนัก
เรื่องของนวัตกรรม (Innovation) 

4. ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา ควรคาดการณ์เกี่ยวกับ
การปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพว่า
มหาวิทยาลัยสามารถกระท าได้
ตามเกณฑ์หรือไม ่  



                           รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๑๒๔ 
 

  

 

ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุรี 
4.6.3 โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี กับความรับผิดชอบต่อสังคม 
RMUTT USR (University Social 
Responsibility 

ให้ความเห็นชอบและให้การ
สนับสนุน 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

6 เรื่องอ่ืนๆ   
6.1 
 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2556 วัน
พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556 

ให้ความเห็นชอบ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 
 

 
 

              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วง) 
 เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี 

    ผู้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุร ี
 

 



                           รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๑๒๕ 
 

 

สรุปผลการปฏิบัติตามมตสิภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ครั้งที่ 3/2556  วันที่  21  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2556 

ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุร ี
3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุม

ครั้งก่อน 
 

 
3.1 การก าหนดกรอบส าหรับการสรรหา

อธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ให้ความเห็นชอบการก าหนด
คุณลักษณะตามคุณสมบัติ ที่
ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2552 
ข้อ 10 และให้คณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีน าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ไ ป พิ จ า ร ณ า
ประกอบการด าเนินการต่อไป 

แ ล ะ ต า ม ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธั ญบุ รี  ว่ า ด้ ว ยก า รส รรห า
อธิการบดี พ.ศ. 2552 ข้อ 8 ให้
คณะกรรมการสรรหาด าเนินการ
สรรหาอธิการบดีให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่มี
ค าสั่งแต่งตั้ง 

ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่ไม่
สามารถด าเนินการสรรหาให้
แล ้ว เส ร ็จ ได ้ภ าย ใน ก าหนด
ระยะเวลา ตามวรรคหนึ่ ง ให้
คณะกรรมการสรรหาเสนอขอ
ขยายระยะเวลาการสรรหาต่อ
นายกสภามหาว ิทยาล ัย ได้
คราวละไม่เกินสามสิบวัน แต่
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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3.1 
(ต่อ) 

 ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับตั้งแต่
วันที่มีค าสั่งแต่งตั้ง 

การลงคะแนนการสรรหา
อธิการบดี ผู้มีส่วนได้เสียต้อง
ออกจากห้องประชุม ส าหรับ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
ทั้ง 8 ราย ที่ประชุมมีมติให้ความ
เห็ นชอบอยู่ ในที่ ประชุม เพ่ือ
ลงคะแนนสรรหาอธิการบดีได้  

4 
4.1.1 
 
 
 

เรื่องเชิงนโยบาย   
พิจารณาผลการวิเคราะห์ภาพรวมผลการ 
Retreat 9 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ระหว่างวันที่ 22 – 23 
ธันวาคม พ.ศ. 2555 

ให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนะผล
การวิ เคราะห์ภาพรวมผลการ 
Retreat 9 สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล และมอบ
มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะไป
ด าเนินการแปลงนโยบายไปสู่
แผนการปฏิบั ติ  เ พ่ือน าไปสู่
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ม ติ ส ภ า
มหาวิทยาลัยแล้ว 
 

4.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาประกาศคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

อนุมัติประกาศคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ก าหนดการ
และข้ันตอนการสรรหาผู้สมควร
ด า ร ง ต าแหน่ ง คณบดี คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ส าหรับ
ประกาศคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุ รี  เ รื่ อ ง  ก าหนดกรอบ
ความคิดในการน าเสนอของผู้
เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้
แก้ไขกรอบแนวคิด ข้อ 1.3 การ
เตรียมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เข้าสู่องค์กรในก ากับของรัฐ (คณะ
ในก ากับ) เป็น 1.3 การเตรียมคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ าสู่
ห น่ ว ย ง า น ใ น ก า กั บ ข อ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
คณบดีคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุร ี
  ธัญบุรี และมอบมหาวิทยาลัยรับ

ข้อเสนอแนะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไป
ด าเนินการทบทวนการจัดตั้ง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งที่ 4/2556 วันที่ 
25 เมษายน พ.ศ. 2556  

4.1.3 
 
 
 
 
 
 

พิจา รณารายงานผลการประชุ ม
ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ 
(คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 

ให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
ประชุมคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของคณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
รับทราบผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของคณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี 
ระดับคะแนนการประเมินเท่ากับ 
4.2 และมอบมหาวิทยาลัยรับ
ข้อเสนอแนะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ไป
ด าเนินการ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง
มติ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้
เลขานุการคณะกรรมการฯ ทราบ
และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 

4.4 
4.4.1 

เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน   
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
ไทยศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
ไทยศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2556) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง
มติสภามหาวิทยาลัยให้ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ทราบและด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
คีตศิลป์สากลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2556) 

ให ้ความ เห ็นชอบหล ักส ูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (5 ปี) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง
มติสภามหาวิทยาลัยให้ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ทราบและด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

4.4.3 พิ จ า ร ณ า ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อบ ข อ ง
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2556) 

ให้ความเห็นชอบของหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง
มติสภามหาวิทยาลัยให้ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ทราบและด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
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ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุร ี
4.5 
4.5.1 

เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ   
พิจารณา (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่...../2556 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาและ
คัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน 

รับทราบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่
...../2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดหาและคัดเลือกบริษัทจัดการ
กองทุน 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอ
ค าสั ่ง ให้อธ ิการบดีลงนาม 
และแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
กองคลังทราบและด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.6 เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา   
4.6.1 พิจารณาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสี่กลุ่มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 

รับทราบ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง
มติสภามหาวิทยาลัยให้ส านัก
ประกั นคุ ณภาพการศึ กษา
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

6 
6.1 
 

เรื่องอ่ืนๆ   
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 4/2556 วัน
พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556 

ให้ความเห็นชอบ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 

 
 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วง) 
เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี 

ผู้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุรี 
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สรุปผลการปฏิบัติตามมตสิภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ครั้งที่ 4/2556  วันที่  25  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2556 

ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุร ี
3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุม

ครั้งก่อน 
 

 
3.3 ป ร ะก า ศ ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

อนุมัติให้ขยายเวลาการสรรหา
อธิการบดี ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 
22 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 22 
พฤษภาคม 2556 และมอบ
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี แจ้งมติที่ประชุมต่อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยก่อน
ขอขยายเวลาในโอกาสต่อไป 
(ถ้ามีความจ าเป็น) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

3.4 พิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ประเมินรอบ 2 ปี) 

รับทราบรายงานผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานอยู่ ในเกณฑ์ดีมาก 
โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.97 
คะแนน และขอแสดงความชื่น
ชมยินดี 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทราบและด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
 

4 เรื่องเชิงนโยบาย   
4.1.1 
 
 
 
 

พิจารณารายงานผลการประชุมของ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 
22 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ ครั้งที่ 
4/2556 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556 

รับทราบรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และ
มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ประสานคณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษา ถึงเรื่องที่น าเสนอ
ต้องอยู่ในกรอบของคณะกรรมการ
แต่ละชุด และต้องระบุเหตุผล
ให้ชัดเจน 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
เลขานุการคณะกรรมการด้าน
การเงินและทรัพย์สินของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ท ร า บ แ ล ะ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุร ี
4.1.2 

 
 
 
 
 

พิจารณารายงานผลการประชุมของ
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2556 และครั้งที่ 5/2556 
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556 
 

รับทราบรายงานผลการประชุม
ของคณะกรรมการด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 
4/2556 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 
และครั้ งที่  5/2556 วันที่  18 
เมษายน พ.ศ. 2556 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
เลขานุการคณะกรรมการด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
ทราบและด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้อง 

    

4.2 เรื่องเชิงบริหาร   
4.2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาแผนอัตราก าลังสายวิชาการ 
ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

1. ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ผ น
อัตราก าลังสายวิชาการ ระยะ 4 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 
2. มอบมหาวิทยาลัยจัดท าแผน
อัตราก าลังจริง ที่ประกอบด้วย
แผนยุทธศาสตร์กลไกการได้มา
ของก าลั งคน และกลไกการ
พัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ 
3. มอบรองอธิการบดี (นายสมภพ  
เพชรรัตน์) น าเสนอรายงานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะ
กิ จ เกี่ ยวกับการพัฒนาสถาบัน 
อุดมศึกษากลุ่มใหม่ ซึ่งมี นาย
ม ีช ัย   ฤชุ พั นธุ์  เป็ นประธาน
อนุกรรมการ ต่อสภามหาวิทยาลัย
ครั้งต่อไป 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
กองบริหารงานบุคคลทราบและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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4.2.2 พิจารณาอนุมั ติปรับค่าจ้ างลูกจ้ าง

ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 
 
 
 
 
 

อนุมัติปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
เ งิ น น อ ก ง บ ป ร ะ ม า ณ  ดั ง
มหาวิทยาลัยเสนอ ข้อ 1 ข้อ 2 
และข้อ 4 รวม 7,142,215.50 
บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่น
สองพันสองร้อยสิบห้าบาทห้า
สิบสตางค์) ต่อเดือน โดยมีส่วน
ต่างจากเดิม 648,133.50 (หก
แสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่ งร้อย
สามสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) 
ต่ อ เ ดื อ น  ( ย ก เ ว้ น  ข้ อ  3 
มหาวิทยาลัยขอถอน เนื่องจาก
ขึ้ น อ ยู่ กั บ น โ ย บ า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง
มติสภามหาวิทยาลัยให้กอง
บริหารงานบุคคลทราบและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 

    

4.2.3 พิจารณาขยายกรอบระยะเวลาการ
ด าเนินการเลือกตั้ งกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ 

 
 
 
 
 
 

อนุมัติให้ขยายกรอบระยะเวลา
การด าเนินการเลือกตั้งกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ออกไปอีกสามสิบวัน นับตั ้งแต่
ว ันที่ 3 พฤษภาคม 2556 และ
หากกรณียังไม่มีผู้มาสมัครรับ
เลือกตั้ ง เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก า ห น ด ไ ว้ ต า ม ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์
และข้าราชการ พ.ศ. 2549 ขออนุมัติ
ขยายระยะเวลาการด าเนินการ
เลือกตั้ งดั งกล่าวเ พ่ิมเติมอีก
สามสิบวันต่อไป 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้นิติ
กรกองบริหารงานบุคคลทราบ
และด า เนิ นการ ในส่ วนที่
เกี่ยวข้อง 
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4.3 เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา   
4.3.1 พิจารณาอนุมัติ ให้ประกาศนียบัตร

บัณฑิตผู ้ส าเร็จการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคการศึกษา
ที ่ 2 ปีการศึกษา 2555 ประจ าเดือน
มีนาคม 2556 จ านวน 117 ราย โดยส าเร็จ
การศึกษา ในวันที่ 10 มีนาคม 2556  

อนุมัติรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิชาชีพครู ภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ประจ าเดือน
มี น า ค ม  2556 โ ด ย ส า เ ร็ จ
การศึกษาในวันที่ 10 มีนาคม 2556 
จ านวน 117 ราย 

แจ้ งมติ สภามหาวิทยาลั ยให้
บัณฑิตวิ ทยาลั ยทราบ และ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

4.3.2 พิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญาผู้ส าเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาโท ภาค
การศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2555  
ประจ าเดือนมีนาคม 2556 จ านวน 37 ราย 
โดยส า เ ร็ จการศึ กษา ในวั นที่  1 0 
มีนาคม 2556  

อนุมัติรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2555  ประจ าเดือน
มีนาคม 2556 โดยส าเร็จการศึกษา
ในวันที่ 10 มีนาคม 2556 จ านวน 
37 ราย  

4.3.3 พิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญาผู้ส าเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ประจ าเดือน
เมษายน 2556 จ านวน 3,656 ราย 
โดยส า เร็จการศึกษา ในวันที่  10 
มีนาคม 2556 
 
 
 
 
 
 

อนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญ า ผู้ ส า เ ร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจ าภาคการศึกษาที่  2 ปี
การศึกษา 2555 จ านวน 3,656 ราย 
และอนุมัติให้ปริญญาเกียรตินิยม 
ประจ าภาคการศึกษาที่  1 ปี
การศึกษา 2555 จ านวน 412 ราย 
เ ป็ น เ กี ย ร ติ นิ ย ม อั น ดั บ  1 
จ านวน 243 ราย และเกียรติ
นิยมอันดับ 2 จ านวน 169 ราย 
โดยวันที่ส าเร็จการศึกษา คือ
วันที่ 10 มีนาคม 2556 และมอบ
มห า วิ ท ย า ลั ยท บ ท วน ก า ร
วิเคราะห์เกณฑ์คะแนนเกียรติ
นิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 ซึ่ง
เกียรตินิยมอันดับ 1 มิควรมี
นักศึกษาได้รับมากกว่าเกียรติ
นิยมอันดับ 2 

แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนทราบ และด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน   
4.4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง

แก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. 2553 
 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. 2553 
และมอบมหาวิทยาลัยปรับแก้ไข
ภาษาอังกฤษ ระหว่างลีลาศ 
(Social Dances) กับลีลาศเพ่ือ
สุขภาพ (Social Dances for 
Health) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 

   

4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ฉบับปี 
พ.ศ. 2553 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2553 

4.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ ไขหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงิน ฉบับปี พ.ศ. 2553 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ ไขหลั กสู ตรบริ หารธุ รกิ จ
บัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ฉบับปี 
พ.ศ. 2553  

4.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2553 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี 
พ.ศ. 2553  

4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2553 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ฉบับปี พ.ศ. 2553  

4.4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. 2553 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. 2553 

 

   

4.4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี 
พ.ศ. 2553 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ ไขหลั กสู ตรบัญชีบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. 2553 

    

4.4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ ไขหลักสูตรบริหารธุ รกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรนานาชาติ 
ฉบับปี พ.ศ. 2554 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร
นานาชาติ ฉบับปี พ.ศ. 2554  
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ระเบียบ 
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4.4.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง

แก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. 2553 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2553 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

    

6 เรื่องอ่ืนๆ   

6.1 
 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2556 วัน
พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

ให้ความเห็นชอบ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 

    
 

 
 
 

 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วง) 

 เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี 
    ผู้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุร ี



                           รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ๒๕๕๕ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

Office of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Council ๑๓๕ 
 

 

สรุปผลการปฏิบัติตามมตสิภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ครั้งที่ 5/2556  วันที่  23  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2556 

ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุร ี
3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุม

ครั้งก่อน 
 

 
3.1 รายงานผลการประชุ มของคณะ 

อนุกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ 
 

รับทราบรายงานผลการประชุม
ของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
เ กี่ ยวกั บการพั ฒนาสถาบั น 
อุดมศึกษากลุ่มใหม่ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
รองอธิการบดี (นายสมภพ 
เพชรรัตน์) ทราบ 

3.2 พิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

1. รับทราบผลการด าเนินการ
เสนอผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรม 
จากประธานคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2. รับทราบการน าเสนอกรอบ
แนวคิด/วิสัยทัศน์ของผู้ผ่านการ
พิจารณากลั่ นกรองของผู้ มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จ านวน 2 ราย 
3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 ท่าน 
(พลเรือเอก ฐนิธ  กิตติอ าพน 
รองศาสตราจารย ์ ดร .พิน ิติ  
รตะนานุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ปานเพชร  ชินินทร) มีสิทธิ์
ลงคะแนนในที่ประชุม  

 
 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
กองบริหารงานบุคคลด าเนินการ
ในส่วนที่เก่ียวข้อง 
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ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุร ี
3.2 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 

4. มีผลการลงคะแนนของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
เลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ดังนี้ 

ล า
ดับ
ท่ี 

รายช่ือ 
ผล
คะ 
แนน 

ได้
ล า
ดับ
ท่ี 

1 ผศ.ธีรวัลย์ วรรธ
โนทัย 

21 1 

2 ผศ.มนต์
ผกา 

วงษา 2 2 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
กองบริหารงานบุคคลด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

  - จ านวนผู้มีสิทธิลงคะแนน 
29  คน 

- จ านวนผู้มาใช้สิทธิ 23  คน  
(ไม่ประสงค์ลงคะแนน 0 คน 
/บัตรเสีย 0 คน) 

- จ านวนผู้งดใช้สิทธิ 2   คน 
- จ านวนผู้ไม่มาใช้สิทธิ 4   คน 
5. ให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธีรวัลย์ วรรธโนทัย ด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ต่อไป 

 

3.3 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
(สิงห์บุรี) ในปีการศึกษา 2555 
 

รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัย
รับข้อเสนอแนะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ ไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทราบและด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
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ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุร ี
3.5 รายงานการจั ดท าแผนปฏิ บั ติ การ 

(Common Action Plan) การ Retreat 9 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ระหว่างวันที่  29 – 30 เมษายน และ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 

รับทราบรายงานการจัดท าแผน 
ปฏิบัติการ (Common Action Plan) 
การ Retreat 9 สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ระหว่างวันที่ 
29 – 30 เมษายน และวันที่ 1 
พฤษภาคม 2556 แล ะมอบ
มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะ 
และข้อสัง เกตกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ ไป
ด าเนินการ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ด าเนินการตามที่สภามหาวิทยาลัย
ให้ข้อเสนอแนะ 

3.6 ร า ยงานการด าเนิ นงานของคณะ 
กรรมการสรรหาอธิการบดี 

1. ให้ผู้ผ่านการสรรหาแสดง
วิ สั ย ทั ศ น์ ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัย รายละ 15 นาที 
2. ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ลงมติเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี ด้วยการลงคะแนนลับ  
3. ในกรณีมีผลการลงคะแนน
เลือกผู ้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีในรอบแรกเท่ากัน ให้
นายกสภามหาวิทยาลัยลงคะแนน
ตัดสินอีก 1 เสียง และกรณีมีผล
การลงคะแนนในรอบแรกของ
แต่ละรายมีจ านวนไม่ถึงกึ่งหนึ่ง
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทั้ งหมด (ไม่ถึ ง 15 เสียง) ให้
กรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ลงคะแนนรับรองในรอบที่  2 
เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่า หาก
ผลคะแนนในรอบ 2 มากกว่า 
15 เสียง ให้ถือว่าเป็นผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งอธิการบดี แต่หากมี
ผลคะแนนในรอบ 2 น้อยกว่า 15 
เสียง ให้ถือว่าไม่มี ผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุร ี
3.6 
(ต่อ) 

 4. มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ติดตามการเชิญกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมการประชุม
สภามหาวิทยาลัยให้ครบจ านวน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด 

 

4 เรื่องเชิงนโยบาย   
4.1.1 พิ จารณารายงานผลการประชุ ม

ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ประเมินรอบ 2 ปี) 
 
 
 
 

รับทราบรายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในรอบ 2 ปีแรก (9 กุมภาพันธ์  
พ.ศ.  2554 - 8 ก ุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2556)  ผลการประเมิน
โดยรวมได้คะแนน 5 ระดับดีมาก 
แล ะมอบมหาวิ ทย าลั ย รั บ
ข้อสังเกตของคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปด าเนินการในเรื่อง
ของแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติ ง านของคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
เลขานุ การคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.1.2 พิจารณารายงานผลการประเมินการ
ปฏิบัติ งานของผู้ อ านวยการส านั ก
ส่ ง เสริมวิ ชาการและงานทะเบียน 
(ประเมินรอบ 2 ปี) 
 
 
 
 
 
 

รับทราบสรุปผลการประเมินการ
ปฏิบัติ งานของผู้ อ านวยการ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน โดยได้ระดับคะแนนการ
ประเมินเท่ากับ 4.53 อยู่ในเกณฑ์
ดีมาก และมอบมหาวิทยาลัยรับ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมิน ผลการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าส่วนราชการไปด าเนินการ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
เลขานุการคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
ทราบและด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
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ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุร ี
4.1.3 พิจารณารายงานผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ (ประเมินรอบ 2 ปี) 
 
 
 
 
 

รับทราบรายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานครบ 2 ปี ของ
การด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ โดยได้คะแนน 
4.35 อยู่ในระดับดี และมอบ
มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติ งานของหัวหน้าส่ วน
ราชการไปด าเนินการ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
เลขานุการคณะกรรมการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของคณบดี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ทราบและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

4.1.4 พิจารณารายงานผลการประชุมของ
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 15 
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 
 
 

รับทราบรายงานผลการประชุม
ของคณะกรรมการด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
6/2556 วันที่ 15 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2556 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
เลขานุการคณะกรรมการด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
ทราบและด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

4.1.5 พิจารณาแนวทางการประเมินสภา
มหาวิทยาลัย กรณีศึกษาจากเอกสาร
เขียนโดย  

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.
กิตติชัย      วัฒนานิกร 

- ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.
สมหวัง     พิธิยานุวัฒน์ 

- อาจารย์ แทน พิธิยานุวัฒน์ 

มอบคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยน ากรณีศึกษาจาก
เอกสารหนังสือ “การประเมิน
สภามหาวิทยาลัย” จ านวน 2 เล่ม 
กลับไปศึกษาแล้วอภิปรายแนว
ทางการประเมินสภามหาวิทยาลัย
รอบปีต่อไป ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 
20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

เลขานุการสภามหาวิทยาลั ย
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ม ติ ส ภ า
มหาวิทยาลัยแล้ว 
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ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุร ี
4.3 เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา   
4.3.1 พิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญาผู้ส าเร็จ

การศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 
1 ราย โดยส าเร็จการศึกษาในวันที่ 10 
มีนาคม 2556   
 

อนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญ า ผู้ ส า เ ร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 ราย นางสุภา  คงทอง 
โดยส าเร็จการศึกษาในวันที่ 10 
มีนาคม 2556 

แจ้ งมติ สภามหาวิทยาลั ยให้
บัณฑิตวิ ทยาลั ยทราบ และ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

4.3.2 พิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญาผู้ส าเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาโท ภาค
การศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2555 
จ านวน 81 ราย โดยส าเร็จการศึกษาใน
วันที่ 10 มีนาคม 2556 

อนุมัติรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ประจ าเดือน
เมษายน 2556 โดยส า เร็ จ
การศึกษาในวันที่ 10 มีนาคม 
2556 จ านวน 81 ราย  

    

4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน   
4.4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง

แก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ  ฉบับปี  พ.ศ .  2553 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ ไขหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี 
พ.ศ. 2553 (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ ไขหลักสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 

   

4.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาว ิชาเคมี (หล ักส ูตรปร ับปร ุง 
พ.ศ. 2556) 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักส ูตรว ิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
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ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุร ี
4.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง

แก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556) 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  ส าขาวิ ช าชี ว วิ ทย า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

    

4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
ส า ข า ว ิช า ฟ ิส ิก ส ์ป ร ะ ย ุก ต์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  

    

4.4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบ ัณฑ ิต 
สาขาว ิชาว ิทยาการคอมพิว เตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  

    

4.4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบ ัณฑ ิต 
สาขาว ิช า เทคโน โลย ีส ารสน เทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  

    

4.4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ ไขหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556)  
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ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง มติสภา มทร.ธัญบุรี 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภา มทร.ธัญบุร ี
4.5 เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ   
4.5.1 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยวินัย
และการด า เนินการทางวินั ยของ
นักศึกษา พ.ศ. .... 

มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
น าไปปรับเรื่องการสงวนสิทธิ์บาง
ประเด็นของ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุ รี  ว่ าด้ วยวิ นั ยและการ
ด าเนินการทางวินัยของนักศึกษา 
พ.ศ.  . . . .  และเสนอต่ อสภา
มหาวิทยาลัยในครั้งที่ 6/2556 
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
เลขานุการคณะกรรมการด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
ทราบและด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

    

6 เรื่องอ่ืนๆ   

6.1 
 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุร ี ครั้งที่ 6/2556 วัน
พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

ให้ความเห็นชอบ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 

 
 

              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วง) 
 เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี 

    ผู้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุรี 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
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                         รายงานประจ าป ีสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ๒๕๕๕ 
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  ประมวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในรอบปีการศึกษา 2555 
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ประมวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
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โครงการ สัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)  
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๒ 

ระหว่างวันที่ ๘ – ๙  กันยายน ๒๕๕๕  
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

         

  

 

        
 

                 

 

               

 

        

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

คณะผู้จัดท ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี   
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๑๔, ๐ ๒๕๔๙ ๔๔๙๕-๖ 
http://www.ucrt.rmutt.ac.th/ 
โทรสำร ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๑๖ 
 

 

คณะผู้จัดท ำ 
 

 
 

ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
   

นางพรทิตา ผ่องนพคุณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
   

นางสาวปรียาพร ขอชูกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   

นางสาวสิริพร บุญพา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   

นางสาวพัชรี คีรีวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
   

นายนันทชัย ชินาศัย    พนักงานพิมพ์ ส 3 
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