รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 3/2562
เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 สานักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้มาประชุม
1. พล.อ.อ.ภคชาติ
2. ผศ.ไพบูลย์
3. นายวิรัช
4. ผศ.ดร.สมหมาย
5. ผศ.ดร.สุภัทรา
6. ผศ.ดร.สิริแข
7. นายพงศ์พิชญ์
8. ผศ.นที
9. ดร.วิสิทธิ์
10. นางอลิสา
11. นางปณิตา
12. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์
13. รศ.ดร.ปัญญา
14. นายวิโรจน์
15. ดร.ลลิตา
16. นางสาวจีรวัฒน์
17. ผศ.อภิชาติ
18. ผศ.ดร.ศิวกร
19. ผศ.อานนท์
20. ผศ.ดร.นิพัทธ์
21. ผศ.ดร.นิศากร
22. นายณัฏฐกฤษฏ์
23. รศ.สุนทรี
24. รศ.ดร.สมพร
25. นางสาวพรทิพย์
26. นายณัชติพงศ์
27. นายนิติ

กฤษณะพันธุ์
แย้มเผื่อน
โหตระไวศยะ
ผิวสอาด
โพธิ์พ่วง
พงษ์สวัสดิ์
ต่วนภูษา
ภู่รอด
ล้อธรรมจักร
สว่างอริยะสกุล

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทนอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
และผู้อานวยการกองคลัง
สงวนทรัพย์
ผู้ช่วยอธิการบดี
พันธ์ลาเจียก
ผู้ช่วยอธิการบดี
มินยง
ผู้ช่วยอธิการบดี
พิราจเนนชัย
ผู้ช่วยอธิการบดี
ศิริวัฒนานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เหรียญอารีย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ไก่ฟ้า
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
อ่างทอง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นิยมผล
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
จงสวัสดิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิงหเสนี
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ศุภกรพินธคุปต์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภานุทัต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ธุรี
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ตันติวงศ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
อูทอง
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
วิทยาวิโรจน์
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. รศ.ดร.สุจิระ
2. รศ.ดร.ณฐา
3. ผศ.ดร.สันติกร

ขอจิตต์เมตต์
คุปตัษเฐียร
ภมรปฐมกุล

4.
5.
6.
7.

สุวรรณคา
ปิ่นปฐมรัฐ
ชัยมงคล
อริยวิริยะนันท์

ผศ.มโน
ผศ.ดร.นครินทร์
ผศ.ดร.นาถรพี
ผศ.ดร.วารุณี

รองอธิการบดี
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการ
และผู้อานวยการสานักจัดการทรัพย์สิน/
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.สุรวงศ์
2. นายเรวัต
3. นางสาวนวรัตน
4. ผศ.ณัฐ
5. นายพีระวิทย์
6. ผศ.ดร.อภิชาติ
7. รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
8. นางนิภา
9. ดร.บุญธิดา
10. ดร.เยาวลักษณ์
11. นายเกรียงศักดิ์
12. ดร.มรกต

ศรีสุวัจฉรีย์
ซ่อมสุข
นิลดับแก้ว
แก้วสกุล
กล่าคา
สนธิสมบัติ
ภูมิกิตติพิชญ์
แจ้งฟ้า
เอื้อพิพัฒนากูล
พิพัฒน์จาเริญกุล
สิงห์แก้ว
พุทธกาล

13. นางสาวกวินลดา
14. นางเกษร
15. นางธิดารัตน์
16. นายศุภศิษฐ์
17. นางสาวศุภนิดา
18. นายเอกนรินทร์
19. นางสาวพรรษชล
20. นางสาวอภิญญา

มั่นปาน
พลอยโพธิ์
โสดา
สีลา
อยู่ผล
พุทธบรรจง
กลัดอ่า
สวัสดี

ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่
ผู้อานวยการกองกฎหมาย
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
นิติกร กองกฎหมาย
ผู้ช่วยผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
นายกองค์การนักศึกษา
ประธานสภานักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายประชุม กองกลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง
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ผู้เข้าร่วมประชุมจากศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙04
1. ดร.ธีรภัทร
2. ดร.มงคลชัย
3. นายยศวัฒน์
4. นางจอมขวัญ
5. นายธเนตร์

ประยูรสิทธิ

ผู้ตรวจราชการพิเศษประจาสานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สมอุดร
นักวิชาการทรงคุณวุฒิพิเศษประจาสานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
พัฒนธีระนันท์ นิติกรชานาญการพิเศษ รักษาการนิติกรเชี่ยวชาญ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
โชติศาลิกร เซอรเรนจาร์กาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ภู่สุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งนี้ นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นประธานการประชุม และได้เปิดการประชุม พร้อมทั้งดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 รับทราบประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน โดยมีรายชื่อของ รศ.ดร.
ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่ในลาดับที่ 106
ดังนั้ น รศ.ดร.ประเสริ ฐ ปิ่นปฐมรัฐ จึงได้ยื่นใบลาออกจากการดาเนินตาแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต่อนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่
เกิดผลกระทบใดๆ จึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่
2/2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้บริหารระดับรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ธัญบุรี รับทราบ
1.1.2 กาหนดการเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สง่า โพธิ์พ่วง มารดา
รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง)
ด้ว ย คุณแม่ส ง่า โพธิ์พ่ว ง มารดา ผศ.ดร.สุ ภัทรา โพธิ์พ่ว ง รองอธิการบดี ได้ถึงแก่กรรม
เจ้าภาพกาหนดพิธีรดน้าศพ ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วัน
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จันทร์ที่ 13 ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ วัดบางเพ็งใต้ ศาลา 1 ถนนรามคาแหง
187 กรุงเทพมหานคร และกาหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น.
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กาหนดการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00 น. จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากรร่วม
ในการดังกล่าว
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ธัญบุรี รับทราบ
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 กรรมการลาประชุม
1) อธิการบดี (รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ) ประธานกรรมการ ติดราชการ
2) รองอธิการบดี (รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์) กรรมการ ติดราชการ
3) ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร) กรรมการ ติดราชการ
4) ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.สันติกร ภมรปฐมกุล) กรรมการ ติดราชการ
5) ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.มโน สุวรรณคา) กรรมการ ติดราชการ
6) ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ) กรรมการ ติดราชการ
7) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ (ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล) กรรมการ ติดราชการ
8) ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ) กรรมการ
ติดราชการ
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ธัญบุรี รับทราบ
1.2.2 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “จิตอาสาพระราชทานกับราชมงคล” โดย ดร.ธีรภัทร
ประยูรสิทธิ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจาสานักนายกรัฐมนตรี สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ตามที่ไ ด้มีก ารจั ด ประชุม หารื อ แนวทางการดาเนิ น โครงการจิ ต อาสาพระราชทาน ๙๐๔
ณ สานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น เพื่อรับคาชี้แนะแนวทางการดาเนินโครงการ
จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมด้วยนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้
การดาเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความถูกต้อง
เรียบร้อย ในการจัดทายุทธศาสตร์และการนาแนวพระราชดาริโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามพระราโชบายและสมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงได้เรียนเชิญ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ผู้ตรวจ
ราชการพิเศษประจาสานักนายกรัฐ มนตรี สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “จิต
อาสาพระราชทานกับราชมงคล” ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่
3/๒๕๖๒ โดยมีคณะทางานประกอบด้วย
1. ดร.มงคลชัย สมอุดร
นักวิชาการทรงคุณวุฒิพิเศษประจาสานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ผู้ประสานงานหลักจิตอาสาประจาสานักนายกรัฐมนตรี
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2. นายยศวัฒน์ พัฒนธีระนันท์ นิติกรชานาญการพิเศษ รักษาราชการนิติกรเชี่ยวชาญ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
3. นางจอมขวัญ โชติศาลิกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
เชอเรนจาร์กาล
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ช่วยราชการสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
4. นายธเนตร์ ภู่สุวรรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักงาน
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ช่วยราชการสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อโปรดทราบและ
มอบผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ประธานกล่าวแนะนา ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจาสานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ให้ที่ประชุมทราบ โดยการบรรยายพิเศษครั้งนี้ สืบเนื่องจากประธาน
คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้เรียนเชิญ พลเรือเอก ปวิตร รุ จิเทศ รองผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และผู้อานวยการศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
904 มาบรรยายพิเศษ หั ว ข้อ “จิ ตอาสาพระราชทานกั บราชมงคล” เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เพื่อ ให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง รับทราบและเห็นชอบเข้าร่วมโครงการกับศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสา
พระราชทาน 904 ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ
ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ บรรยายหัวข้อ “จิตอาสาพระราชทานกับราชมงคล”
ในช่วงการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 พิธีพลีกรรมตักน้าจาก
แหล่ งน้ าศักดิ์สิ ทธิ์สาคัญ 108 แหล่ ง จาก 76 จังหวัด พิธีทาน้าอภิเษก ตลอดจนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราช
กระแสขอบใจและชมเชยทุกคนทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ ทั้งฝ่ายรัฐบาล
ข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตารวจ เจ้าหน้าที่หน่วยราชการในพระองค์ จิตอาสา และประชาชน ตลอดจนทุกคนทุก
หมู่เหล่าที่มาร่วมพระราชพิธีในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงในต่างประเทศ และมี
พระราชดาริว่า “ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของทุกคนทุกฝ่าย ได้ทาให้การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกดาเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย เป็นระเบียบ สง่างาม แสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและ
ทรงคุณค่าของประเทศไทยอย่างกระจ่างลึกซึ้ง ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันที่ชาวไทยมีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดจนพระบรมวงศา
นุวงศ์ทุกพระองค์ และเป็นอีกครั้งหนึ่ งที่ทั่วโลกได้ประจักษ์ชัดถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวไทย นับว่าท่าน
ทั้งหลายได้เชิดชูคุณค่าและเกียรติยศเกียรติศักดิ์ของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยได้อย่างยิ่งใหญ่และพิเศษ
ยิ่ง”
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 เป็นโครงการตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงบาเพ็ญ
พระราชกรณียกิจนานัปการ ในการบาบัดทุกข์บารุงสุขเพื่อให้ราษฎรมีชีวิ ตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทาความ ดี ด้วยหัวใจ ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 โดย
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ให้หน่วยราชการต่างๆ ที่มีจิตอาสาบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากรอบบ้านของพระองค์ท่านก่อน และขยายไปยังชุมชนรอบวัง และไป
ยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น “โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904”
หลั งจากที่ ได้ มี การจั ดตั้ งโครงการจิ ตอาสาเราท าความ ดี ด้ ว ยหั ว ใจ แล้ ว พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้าใจของปวงชนชาวไทย
ทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9 ในช่วงดังกล่าวมีผู้สมัครร่วมเป็นจิตอาสาประมาณ 1 ล้านกว่าคน โดยจะแต่งกายด้วยเสื้อสีดา ผูก
ผ้าพันคอสีเหลือง สวมหมวกพระราชทานสีฟ้า
ปัจจุบันโครงการจิตอาสาพระราชทานมีจานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นมากถึง 4 ล้านกว่าคน และได้
ดาเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดาริอย่างต่อเนื่อง และขยายคลอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ จึงมีการจัดตั้งศูนย์
อานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 โดยมี พลเรือเอก ปรวิตร รุจิเทศ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ฯ
ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของคณะกรรมการอ านวยการโครงการจิ ต อาสา (หน่ ว ยราชการในพระองค์ ) และ
คณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสา (ภาครัฐ) ซึ่งมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานดังนี้
1. ฝ่ายอานวยการจิตอาสา (ฝอ.จอส.) มี พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ ดารงตาแหน่ง หน.ฝอ.
2. โรงเรียนจิตอาสา มี พล.อ.จักรภพ ภูริเดช ดารงตาแหน่ง ผบ.รร.จอส.
3. กองกาลังจิตอาสา มี พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ดารงตาแหน่ง ผบ.กกล.จอส.
การดาเนินกิจกรรมของจิตอาสาพระราชทาน 904 จะแบ่งการทางานออกเป็น 3 กลุ่มกิจกรรม
ใหญ่ ได้แก่
1. จิตอาสาพัฒนา จิตอาสากลุ่มนี้จะเข้าไปพัฒนาคูคลอง ทาความสะอาดถนน รวมทั้งการ
ช่วยดูแลและการให้บริการต่างๆ
2. จิตอาสากู้ภัย จิตอาสากลุ่มนี้จะเข้าไปช่วยเหลือกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ เช่น กรณีนัก
ฟุตบอลทีมหมูป่า 13 ราย พลัดหลงเข้าไปในถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย หรือกรณีเกิด
เหตุวาตภัยพายุปาบึก เป็นพายุโซนร้อนเข้าถล่มภาคใต้ของประเทศ โดยเฉพาะจั งหวัดนครศรีธรรมราช เกิดความ
เสียหายกับหมู่บ้านต่างๆ จานวนกว่าหมื่นหลัง เป็นต้น
3. จิตอาสาเฉพาะกิจ เป็นจิตอาสาที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 งานอุ่นไอรัก
และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้มีการแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มงาน
ได้แก่
1) กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร มีหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการดูแล
รักษาความปลอดภัย สังเกตบุคคลต้องสงสัย การช่วยงานจราจร กากับเส้นทาง และดูแ ลความเรียบร้อย อานวย
ความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในเส้นทางที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรม
2) กลุ่มงานแพทย์และสาธารณสุข มีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันการเตรียม
ความพร้อมและประสานงานในการให้บริการทางการแพทย์ ดาเนินกิจกรรมทั้งภาวะปกติ และกรณีเหตุวิกฤตทาง
การแพทย์ เช่น จัดบริการหน่วยรักษาพยาบาล รวมทั้งระบบส่งต่อผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การสนับสนุน
หน่วยแพทย์
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3) กลุ่มงานการขนส่ง มีหน้าที่ช่วยเหลือในการขนส่งมวลชนและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ใน
การจัดกิจกรรม โดยใช้ศักยภาพของตนที่มีอยู่ในการช่วยเหลืองานราชการ
4) กลุ่มงานบริการและส่ งกาลั งบารุง มีหน้าที่ให้บริการอาหาร น้า เครื่องดื่ม ให้กับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การช่วยเหลือบริการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
5) กลุ่มงานนิทรรศการและงานพิธีการ มีหน้าที่ช่วยเหลือในการจัดพิธีการกิจกรรมต่างๆ
รวมทั้งการจัดนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรม
6) กลุ่มงานโยธา มีหน้าที่จัดสถานที่ ประดับตกแต่งบริเวณจัดกิจกรรมให้ ดูสวยงาม
ถูกต้องและเหมาะสม
7) กลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ มี การแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มงานย่อย
ได้แก่
7.1) สร้างการรับรู้การพัฒนาลาน้า/ลาคลอง
7.2) การใช้พลังงานทดแทน
7.3) การกาจัดมลพิษทางอากาศ
7.4) การพัฒนาคุณภาพชีวิต ลด/คัดแยกขยะ
7.5) การสร้างนวัตกรรมกาจัดวัชพืช/ผักตบชวา
7.6) 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
7.7) การเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะ
7.8) จิตอาสาดับไฟป่า
การดาเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในภาพรวมของทั้งประเทศ มีการแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับรัฐบาล เช่น การสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ การอุปสมทบหมู่เฉลิมพระเกียรติ การจัด
พระราชพิธีต่างๆ การสร้างศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติระดับชาติ และการจัดทาพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า เป็นต้น
ระดับกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานต่างๆ เป็นกิจกรรมที่แต่ละหน่วยงานจัดทาขึ้นเพื่อ
เป็นการเฉลิมพระเกียรติ
ระดับที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา 8 กลุ่มงานย่อย มีการดาเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ ดังต่อไปนี้
1. การสร้ างการรับรู้ก ารพัฒ นาล าน้า/ลาคลอง การดาเนินงานโดยดาเนินโครงการ
รณรงค์ส ร้ างความรั บ รู้ และน าองค์ความรู้ เพื่อพัฒ นาคลอง จัดทาถังดักไขมันในครัว เรือน สนับสนุนเร่งกาจัด
ผักตบชวา และเรือกลเติมอากาศ นาผักตบชวามาแปรรูป สร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาคลอง และเก็บ/กาจัดวัชพืช โดย
มีการกาหนดพื้นที่เป้าหมายคือ คลองเปรมประชากร และแม่น้าคูคลองทั่ว ประเทศ ในประเทศไทยมีแม่น้าสาย
สาคัญจานวน 25 สายหลัก ลุ่มน้าย่อย/คูคลองต่าง ๆ จานวน 28,800 กว่าแห่งทั่วประเทศ ซึ่งในอนาคตมีความ
คาดหวังว่าแม่น้า คูคลองต่างๆ จะมีความสวยงาม ปราศจากวัชพืช ผักตบชวา มีความสะอาดมากขึ้น หน่วยงานที่
ร่วมรับผิดชอบโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การดาเนินงานโดยการสร้างจิตอาสา
พลั ง งาน การติ ด ตั้ ง หรื อ เปลี่ ย นอุ ป กรณ์ ป ระหยั ด พลั ง งาน ให้ ค วามรู้ แ ก่ นั ก เรี ย น ครู และผู้ ป กครอง รวมทั้ ง
ประชาสัมพันธ์กับชุมชนรอบโรงเรียน โดยมีการกาหนดพื้นที่เป้าหมายคือ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ในพระ
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ราชูปถัมภ์ฯ จานวน 6 แห่ง หน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบโครงการ ประกอบด้วย กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3. การกาจั ดมลพิษทางอากาศ การดาเนินงานโดยการผลิ ตเครื่องกาจัด มลพิ ษ ทาง
อากาศ PM 2.5/ PM 1.0 โดยใช้น้า เช่น เครื่องกรองอากาศโดยใช้น้า เครื่องปล่อยละอองน้า โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อลดปั ญหามลพิษ ทางอากาศในพื้น ที่ประสบปั ญหารุน แรง และรับรองมาตรฐาน
สิ่งประดิษฐ์ภายใต้โครงการ ซึ่งเป้าหมายในการผลิตเครื่องต้นแบบคือ เครื่องกาจัดมลพิษฯ จานวน 10 เครื่อง
เครื่องพ่นไอหมอก จานวน 500 เครื่อง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
การคิดนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยเสริม หน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบโครงการ ประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ลด/คัดแยกขยะ การดาเนินงานโดยเสริมสร้างให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในการลด คัดแยกและนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อบรม
วิทยากรจิตอาสาสร้างวินัย และจิตสานึกการจัดการขยะที่ต้นทาง สร้างวินัย และจิตสานึกให้แก่ประชาชนและ
เยาวชนในการลด คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และรักษาความสะอาดในที่ชุมชน โดยมีการกาหนดพื้นที่เป้าหมายคือ
กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบโครงการ ประกอบด้วย กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5. การนานวัตกรรมในการจัดการกับวัชพืช และผักตบชวาเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
การดาเนินงานโดยการกาจัดวัชพืชและผักตบชวาด้วยนวัตกรรม ณ บ้าน วัด และโรงเรียนที่ตั้งอยู่ริมคลองเปรม
ประชากรและพื้นที่อื่นใกล้เคียง จานวน 60 แห่ง ในระยะแรก และพื้นที่ตั้งอยู่ริมน้าอื่นในระยะต่อไป รวมทั้งสร้าง
ผลผลิตจากวัชพืชและผักตบชวาด้วยนวัตกรรมการทาปุ๋ยหมัก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสามารถ
เข้ามาช่วยในเรื่องของการนานวัตกรรมมาใช้ในการแปรรูปวัชพืชและผักตบชวาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้
ให้กับชุมชนต่อไป หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการคือ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
6. โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ การดาเนินงานโดยมีการคัดเลือกถนน
ในจังหวัดที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจ หรือเป็นสัญลักษณ์ (Land mark) ของ
จังหวัด 76 เส้นทางทั่วประเทศ กาหนดให้มีการจัด กิจกรรมพัฒนา โดยเชิญชวนจิตอาสา และประชาชนภาคส่วน
ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์และดูแลรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบ
โครงการ ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท
7. การเพิ่ ม สวนหย่ อ ม/สวนสาธารณะให้ แ ก่ ชุ ม ชน เพื่ อ ฟื้ น ฟู ห รื อ สร้ า งสวนหย่อ ม/
สวนสาธารณะในชุมชนอาเภอละ 1 แห่ง เน้นความประหยัด ใช้เทคโนโลยีบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์
และกระตุ้นผลผ่านทางการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน (จิตอาสา) ภายใต้การดารงชีวิตร่วมกัน
ทั้งนี้ ตามแผนพัฒนาชาติ 20 ปี ได้มีการกาหนดให้มีพื้นที่สีเขียวในภาพรวมของประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55
โดยเป็นพื้นที่ป่าไม่ต่ากว่าร้อยละ 35 พื้นที่ที่เป็นสวนป่าหรือไม้เศรษฐกิจ ร้อยละ 15 และพื้นที่สีเขียวอื่นๆ ไม่ต่าว่า
ร้อยละ 5 เพราะเป็นเรื่องที่สาคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อนและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น การเพิ่มพื้นที่สี
เขียวของทุกจังหวัด ทุกอาเภอ ทุกตาบล จะต้องช่วยกันดูแลและพัฒนาสวนหย่อมที่มีอยู่เดิม รวมทั้งสวนหย่อมของ
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ
8. จิตอาสาดับไฟป่า เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และป้องกัน
ไม่ให้เกิดไฟป่า ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสุขภาพของประชาชน โดยดาเนินการในพื้นที่ทั่ว
ประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันพิษ ซึ่งจะทาให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพแก่ประชาชนโดยทั่วไป
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โครงการและกิจกรรมทั้ง 8 เรื่อง เป็นต้นแบบของการดาเนิน โครงการจิตอาสาพระราชทาน
904 ที่จะขอเรียนเชิญให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมและร่วมพัฒนากิจกรรมดังกล่าวด้วยนวัตกรรมที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย
ปัจจุบันประชากรในกลุ่ มของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา รวมแล้วอยู่ที่ประมาณ 2 ล้านคน ถือเป็นกาลังหลักสาคัญในการทาเรื่องจิตอาสาได้ และจะ
เป็ น ประโยชน์ ในเรื่ องของการสร้ างความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่ มของสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ สิ่ งที่จะขอให้
มหาวิทยาลัยนาไปพิจารณามีดังนี้
ระดับหน่วยงาน
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัย ราชภัฏ และวิทยาลัยอาชีวศึกษา มีการ
บูรณาการการทางานจิตอาสาร่วมกัน
นอกจากการบูรณาการโครงการจิตอาสาในส่วนของมหาวิทยาลัยเองแล้ว จะมีการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงานอย่างไรบ้าง เช่น การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจิตอาสาพระราชทาน
904 ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นต้น
2. สถาบันการศึกษามีการใช้ศักยภาพ องค์ความรู้ของแต่ละหน่วยงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการจิตอาสา
สถาบันการศึกษามีองค์ความรู้ต่างๆ เฉพาะในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละภูมิภาคจานวนมาก
ทั้งที่เป็นในส่วนของอาจารย์ และนักศึกษา จะมีวิธีการอย่างไรที่จะสามารถนาเอาศักยภาพที่มีอยู่ หรือองค์ความรู้
ต่างๆ มาช่วยสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการพระราชดาริศาสตร์พระราชา รวมทั้งร่วมกันพัฒนาประเทศให้มี
ความสวยงาม
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลงานจิตอาสา
จิตอาสาเป็นเรื่องที่สาคัญ ดังนั้น แต่ละมหาวิทยาลัยจะต้องมีผู้รับผิดชอบเป็นหลัก ร่วมทั้ง
เป็นผู้ประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงาน
4. ควรมีแผนการดาเนินงานจิตอาสา
ควรกาหนดแผนงานโครงการจิตอาสาออกเป็น 3 ช่วง คือ แผนงานระยะสั้น แผนงาน
ระยะกลาง และแผนงานระยะยาว โดยเริ่มดาเนินการในระดับบุคคลก่อน จากนั้นขยายไปยังครอบครัว ชุมชน
หมู่บ้าน และมหาวิทยาลัย
ระดับบุคคล
1. การทาจิตอาสาต้องเริ่มที่ตนเอง
2. การทาความดีด้วยหัวใจไม่หวังสิ่งตอบแทน
3. เสริมสร้างการทาความดี ส่งเสริมคนดีให้ได้ดี
การดาเนินงานในระยะต่อไปของศูนย์อานวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 ได้มี
การจัดทา Application จิตอาสาพระราชทาน 904 สามารถสมัครเข้าไปติดตามข่าวได้ตลอดเวลา ประกอบกับจะมี
การเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 เพิ่มเติมตามจังหวัดต่างๆ สาหรับผู้ที่ไม่ได้สมัครเป็นจิตอาสา สามารถที่
จะช่วยงานเป็นลักษณะของจิตอาสาสาธารณะ หรือจิตอาสาทั้งหลายได้เช่นกัน
ดร.มงคลชัย สมอุดร กล่าว โครงการจิตอาสาพระราชทานกับราชมงคล เป็นการประสานงาน
ในช่วงที่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เสนอ
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แนวคิดที่จะให้กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เข้ามามีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาทั้งประเทศ เดิมกลุ่มวิทยาลัย
อาชีวศึกษาได้เข้ามาร่วมดาเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 เป็นกลุ่มแรก
การดาเนินกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษา ได้แก่
1. การสร้างเรือเก็บผักตบชวาในลาคลอง โดยความร่วมมือกับ วช. ซึ่งได้รับความสนใจและ
ประสบความสาเร็จอย่างมาก จนได้รับ งบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาเรือเก็บผักตบชวา และเรือลาเรียง ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. การสร้างเครื่องเติมอากาศในคลองเปรมประชากร เป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สามารถเติมอากาศและเพิ่มออกซิเจนในน้าได้ แต่ประสบปัญหาเรื่องของคลอง เนื่องจากใต้คลองความลึกประมาณ
1 – 2 เมตรมีแต่ขยะ จึงทาให้การเติมออกซิเจนไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร จึงได้ปรับวิธีการโดยการลอกคลอง
ทั้งหมดก่อน จากนั้นใช้เครื่องเติมอากาศลงไป
จากการประชุมหารือร่วมกับที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการหารือในเรื่องของนโยบาย พระราโชบาย รัชกาลที่ 10 โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เห็นชอบที่จะเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 ทั้ง
ระบบ ภายใต้ความเชื่อมโยงและกิจ กรรมเฉลิ มพระเกียรติ ภูมิปัญญานวัตกรรมและงานวิจัยของมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล ในการพัฒนาเพื่อต่อยอดสู่ชุมชน และช่วยเหลือประชาชนในหลายกิจกรรม
ประเด็นที่จะขอหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มี 2 ประเด็นหลัก คือ
1. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อานวยการศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 มี
ดาริว่า เนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนจิตอาสาเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกมากกว่า 5 ล้านคน แต่ละคนเข้ามาด้วยใจ และ
ตั้งใจที่จะทาความดี แต่เนื่องจากเมื่อทาความดีแล้วไม่มีระบุหรือเก็บข้อมูลการทาความดีไว้ ดังนั้น จึงขอให้มีคิด
วิธีการ หรือพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบันทึกความดีของประชาชน โดยอาจจะมีทดลองการใช้ระบบภายใน
มหาวิทยาลัยก่อน สาหรับบุคลากร และนักศึกษา จากนั้นถึงจะขยายไปยังประชาชนทั่วประเทศ
2. ความร่วมมือด้านการดาเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 ขณะนี้กลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้เสนอเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 เช่นเดียวกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พร้อมกับกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้น 3 หน่วยงานหลักซึ่งมีประชากรทั้งที่
เป็ น บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษาจ านวนมาก จะมี วิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม การท าความดี ส่ ง เสริ ม คนดี ใ ห้ กั บ เยาวชนของ
มหาวิทยาลั ย อย่ างไร สิ่ งหนึ่ งที่ส ามารถดาเนินการได้คือ การสร้างความดีให้ กับเยาวชน ซึ่งจะต้องมีแผนงาน
โครงการรองรับ และมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนในแต่ละภาคการศึกษา กาหนดเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
3. การดาเนินงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
กลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษา จะมีการบูรณาการหรือวิธีการดาเนินงานร่วมกันอย่างไรในเรื่องจิตอาสา เช่น การดาเนิน
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดทั้งปี จะมีการเชื่อมโยงอย่างไรของ 3 หน่วยงานหลัก เบื้องต้น จะต้อง
ประชุมหารือร่วมกันก่อน โดยผู้แทนจากสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ยินดีที่จะเป็นผู้ประสานกลางเพื่อให้เกิด
กิจกรรมขึ้นกับ 3 หน่วยงาน
4. การดาเนินโครงการหรือกิจกรรมตามความพร้อมและความถนัดของแต่ละที่นั้น เชื่อว่า
สามารถดาเนินการได้เป็นอย่างดีซึ่งมีความก้าวหน้า แต่ขอให้มีการปรับโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่
กาหนดไว้ของศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 ใน 3 ข้อ ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสากู้ภัย และ
จิตอาสาเฉพาะกิจ
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จากประเด็ น ข้ อ หารื อ ดั ง กล่ า ว ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกันพิจารณา เพื่อให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 ดาเนินการอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และประสบความสาเร็จอย่างดียิ่ง
ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ กล่าวเสนอแนะตัวอย่างการทากิจกรรมจิตอาสา เนื่องจากมีคนกลุ่ม
หนึ่งได้เสนอขอเป็นจิตอาสาในการเข้าไปทาความสะอาดบริเวณพื้นที่ท้องสนามหลวงทุกวันศุกร์ เช่น เก็บขยะ กวาด
ใบไม้ เป็นต้น หรือการดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอ ซึ่งถ้าประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบว่าในพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีผู้ดูแล จะส่งผลให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด และบารุงรักษาอยู่เสมอ และ
ขอเสนอกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้
1) การรณรงค์เรื่องวินัยจราจร ซึ่งเป็นเรื่องหลักสาคัญ นักศึกษาหลายคน รวมทั้งอาจารย์
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งที่เป็นรถที่สมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์ จะมีวิธีการอย่างไรในการ
ส่งเสริมเรื่องการจราจรภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณโดยรอบ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ เช่น การติดตั้งอุป กรณ์
ป้องกัน อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับเตือน หรือการอบรมเรื่องวินัยการจราจร เป็นต้น
2) ประเทศไทยอยู่ ไ ด้ ม าจนทุ ก วั น นี้ เ พราะมี ส ถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ที่ ท รงดู แ ลอาณา
ประชาราษฎร์ให้อยู่ดีมีสุข ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ได้รับรู้รับทราบ เป็นเรื่องที่ดี และขอให้ดาเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
3) การจัดทาคลิปสั้น เรื่อง การทาความดี ประมาณ 5 นาที เพื่อเผยแพร่การทาความดีให้
ประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักศึกษา ได้รับรู้รับทราบ เกิดจิตสานึกในการทาความดีต่อไป
ข้อซักถามจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1. การดาเนินโครงการและกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกันของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง จึงขอนาข้อมูลการนาเสนอครั้งนี้ ส่งให้แต่ละมหาวิทยาลัย
ได้รับทราบและจะประชุมหารือร่วมกันอีกครั้ง
2. แต่ละมหาวิทยาลัยมีพื้นที่ตั้งอยู่ตามจังหวัดต่ างๆ ซึ่งได้รับการเชิญจากกองทัพภาคให้เข้า
ร่วมโครงการและกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 ในพื้นที่ตนเอง จึงขอสอบถามว่า การเข้าร่วมโครงการและ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 กับศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 หรือกองทัพภาค จะเป็น
ลักษณะอย่างไร และสามารถเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งได้หรือไม่ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กองทัพ
ภาคได้เรียนเชิญให้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่ภาคอีสาน เป็นต้น
3. การเข้าร่วมดาเนินโครงการและกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 แต่ละมหาวิ ทยาลัย
สามารถดาเนินการเอง หรือเข้าร่วมกับศูนย์อานวยการจิตอาสาภาค หรือร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล/กลุ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ /วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ ความพร้ อ มและศั ก ยภาพของแต่ ล ะ
มหาวิทยาลัย
4. การดาเนินโครงการและกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 สามารถส่งต่อไปยังศิษย์เก่า
ของมหาวิทยาลัยได้เช่นกัน
5. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ได้มีการปรับหลักสูตรรายวิชาต่างๆ
ให้มีความสอดคล้ องเกี่ย วกับโครงการจิตอาสาพระราชทานเพิ่มเติม เพื่อให้นักศึกษามีการพัฒ นา และปลู กฝั ง
จิตสานึกให้มีความเป็นผู้เสียสละ มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นในอนาคต
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6. กองพัฒนานักศึกษาได้รับนโยบายจากอดีตอธิการบดีเรื่องการสร้างจิตสานึกและกระตุ้นให้
เกิดจิตอาสาในกลุ่มของนักศึกษา ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ซึ่งได้มีการวางแผนการดาเนินงานขั้นต้นเพื่อให้เกิดเป็น
รูปแบบเชิงสัญลักษณ์โดยการนานักศึกษาไปลงทะเบียนจิตอาสา จานวนกว่า 2,000 คน ณ สานักพระราชวัง สนาม
เสือป่า จึงมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1) การลงทะเบี ย นจิ ต อาสา มี เ วลาจ ากั ด ขอเสนอให้ มี ก ารลงทะเบี ย นจิ ต อาสา
พระราชทาน 904 สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก เนื่องจากมีความพร้อมด้าน
บุคลากรและสถานที่
2) กองพัฒนานักศึกษา และกองอาคารสถานที่ ได้นาบุคลากรและนักศึกษา ลงพื้นที่ทา
ความสะอาดเป็นประจาทุกเดือน ผลการดาเนินงานในปี 2561 มีนักศึกษาเข้าร่วมจานวน 4,723 คน เป็นการ
ดาเนินการเรื่องวัชพืชและผักตบชวาภายในมหาวิทยาลัย เฉลี่ย 15,000 ตารางเมตร
3) การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11
– 13 มิถุนายน 2562 ได้กาหนดให้มีกิจกรรมคือ ช่วงเช้าเป็นการบรรยายภาควิชาการ ช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย
เรื่อง จิตอาสาพระราชทาน โดยเรียนเชิญวิทยากรจากศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 มาให้ความรู้
เพื่อให้เกิดเป็นมหาวิทยาลัยจิตอาสาด้าน Soft Skills จานวน 2 ชั่วโมง ลงปฏิบัติในพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยและ
รอบมหาวิทยาลัย
4) การสืบสาน ต่อยอด มหาวิทยาลัยได้ใช้พื้นที่บริเวณสระน้าใหญ่ด้านหลังอัฒจันทร์
ของสนามกีฬา ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้การดาเนินโครงการและกิจกรรมตามแนวทางพระราชดาริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
5) การพัฒนานวัตกรรมสาหรับกาจัดไขมันและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่ลงในคูคลอง (คลองส่ง
น้า คลองหก) และบริเวณคูคลองภายในมหาวิทยาลัย ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานขอความร่วมมือจากคณะต่างๆ
ที่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าว
7. การกาหนดพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินโครงการและกิจกรรมจิตอาสา เรื่อง การดูแล
รักษาความสะอาดของคูคลอง มหาวิทยาลัยจะต้องคัดเลือกคูคลองย่อยจานวน 1 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบ จากนั้นนา
นวัตกรรมต่างๆ ที่มี เช่น เครื่องดักไขมัน เครื่องเพิ่มออกซิเจน เป็นต้น ไปติดตั้งในพื้นที่ต้นแบบและติดตั้งให้กับทุก
บ้านที่อยู่ในบริเวณ ทาการบันทึกโดยการวัดคุณภาพของน้าก่อนดาเนินการ หลังดาเนินการ เป็นระยะๆ เพื่อให้เห็น
ถึงการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สามารถดาเนินการในเรื่องของด้านการพยาบาลควบคู่ไปด้วยกัน คือ การป้องกันยุงลาย
เพื่อสุขอนามัยที่ดีของชุมชน
มติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ธั ญบุรี รับทราบและขอขอบพระคุณ ดร.ธีรภัทร
ประยูรสิทธิ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจาสานักนายกรัฐมนตรี สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ และ
เห็นชอบมอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล 9 แห่ง เพื่อจัดทาแผนการดาเนินโครงการและกิจกรรมจิ ตอาสาพระราชทาน 904 ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งการบูรณาการดาเนินโครงการร่วมกับ 3 สถาบันการศึกษา ได้แก่ กลุ่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษา
2. กาหนดตัวชี้วัดในการจัดทาโครงการหรือกิจกรรม ให้ตรงตามตัวชี้วัดของศูนย์อานวยการ
ใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสากู้ภัย และจิตอาสาเฉพาะกิจ
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3. เสนอแผนการปฏิบัติงานต่อศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 พิจารณาให้
ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ
4. การดาเนินโครงการและกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 แต่ละมหาวิทยาลัย สามารถ
ดาเนินการเอง หรือเข้าร่วมกับศูนย์อานวยการจิตอาสาภาค หรือร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล/กลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ/วิทยาลัยอาชีวศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมและศักยภาพของแต่ละมหาวิทยาลัย
5. การกาหนดพื้นที่ต้นแบบในการดาเนินโครงการและกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904
ภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย หรือบริเวณภายนอก เช่น คูคลอง เพื่อให้ชุมชนได้ศึกษา เรียนรู้แนวปฏิบัติและนาไป
ขยายต่อ
6. การรณรงค์เรื่องวินัยการจราจรให้กับนักศึกษา เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
7. การจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์แก่นักศึกษาเป็นประจาทุกปี
8. การจัดทาคลิปสั้น เรื่อง การทาความดี ประมาณ 5 นาที เพื่อเผยแพร่การทาความดีให้
ประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักศึกษา ได้รับรู้รับทราบ เกิดจิตสานึกในการทาความดีต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้มีหนังสือที่ ศธ 0578.01/1956
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคลธัญบุ รี ครั้ งที่ 2/2562 แจ้ งเวีย นผ่ านระบบ e-office ไปยังผู้ บริห ารและหั วหน้าหน่วยงานภายในสั งกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เบื้องต้นแล้ว
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณา
และรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ธัญบุรี รับทราบและรับรองรายงานการประชุมโดยไม่
มีการแก้ไข
2.2 ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
เพื่ อ พิ จ ารณาติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ธัญบุรี เห็นชอบมอบคณะกรรมการดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 เงื่อนไขเพิ่มเติมเกณฑ์การยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ สาหรับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาที่โอนมาปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจามหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี นายพงศ์พิชญ์
ต่วนภูษา)
ตามความในข้อ 7 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา พ.ศ. 2559 ระบุให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่
ขอโอนย้ายมาเป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย ต้องมีผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ ก าหนดขึ้ น เนื่ อ งจากคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลประจ ามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เ ห็ น ควรเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเงื่อนไขเพิ่มเติมเกณฑ์การยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
“กรณี ที่ผู้โ อนเป็นผู้สาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ และกรณีที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาต่างประเทศอื่น ๆ และคณะ/มหาวิทยาลัยมีค วาม
จาเป็นต้องใช้ความรู้ของภาษานั้น ๆ”
ในการนี้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พิจารณาเงื่อนไขเพิ่มเติมเกณฑ์การยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ สาหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่
โอนมาปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากเห็นชอบโปรดมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม หรือตามที่เห็นสมควร
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณา
การได้มาซึ่งอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทของแต่ละคณะ/วิทยาลัย และในแต่
ละสาขาวิชา ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอาจจะไม่เท่ากัน อาจารย์บางรายสาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
สามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด แต่บางสาขาวิชาโดยเฉพาะวิชาชีพ ที่เน้นการปฏิบัติ ส่วนใหญ่
จะพบปัญหาเรื่องการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ยกเว้นรายวิชาอื่น ๆ ที่สามารถสอบผ่านได้ทั้งทั้งหมด ส่งผล
ให้ไม่สามารถสอบผ่านเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยได้
และในอีกกรณีคือการรับโอนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ ดร.
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จากมหาวิทยาลัยอื่น เข้ามาเป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย หลังจากการรับ
โอนเบื้องต้น แล้ว ตามประกาศการบรรจุเป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย อาจารย์จะต้องทาการทดสอบ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งผลปรากฏว่าอาจารย์รายดังกล่าวไม่สามารถ
สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษได้ จึงมีการนาเสนอข้อปัญหาต่าง ๆ เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ในการประชุมคณะกรรมการบริห ารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อ
วันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาเงื่อนไขเพิ่มเติมเกณฑ์การยื่นผลทดสอบทางภาษาอังกฤษสาหรับ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาที่โอนมาปฏิบัติห น้าที่เป็นอาจารย์ประจามหาวิทย าลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา พ.ศ. 2559 ข้อ 7 เนื่องจากมีผลกระทบต่อการ
บรรจุและรับโอนข้าราชการฯ จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น กรณีที่ ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่หลักสูตรการ
เรีย นการสอนเป็น ภาษาอัง กฤษ และกรณีที ่ส าเร็จ การศึก ษาหลัก สูต รภาษาต่า งประเทศอื ่น ๆ และคณะ/
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มหาวิทยาลัยมีความจาเป็นต้องใช้ความรู้ของภาษานั้นๆ โดยขอความชัดเจนว่าจะมอบคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจามหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลั ยฯ เป็นผู้ออกแบบประกาศดังกล่าว
ดังนั้น ควรจะมีการปรับเกณฑ์อย่างไรให้มีความเหมาะสมกับทุกสาขาวิชา เนื่องจากประกาศ
ฉบับ ดังกล่าวมีผ ลบังคับ ใช้กับ ทุกคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิช า ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงขอเสนอให้มีการปรับ
เกณฑ์ใหม่คือ ปรับ เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษเป็นแบบขั้นต่า สาหรับสาขาวิช าใดมีความประสงค์ต้อ งการ
อาจารย์ที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศให้ทาการกาหนดเกณฑ์เพิ่มเติม เช่น หลักสูตรนานาชาติ หรือ
หลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น เพื่อให้บางสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของมหาวิทยาลัย
สามารถบรรจุอาจารย์ประจาได้ ซึ่งบางคณะยังคงมีอาจารย์สายวิชาการที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกอบกับไม่มี
อาจารย์เ ข้า มาสอบในตาแหน่ง ที่ม หาวิท ยาลัย ประกาศรับ เพราะติด เรื่อ งเกณฑ์ม าตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ
จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาประเด็นหลักดังนี้
1. จะยังคงใช้เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา ตามที่
กาหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัยเช่นเดิมหรือไม่
2. เห็น ควรให้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษใหม่ โดย
กาหนดให้มีรูปแบบในการปฏิบัติ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1. เห็ น ด้ ว ยกั บ การปรั บ เกณฑ์ ม าตรฐานความสามารถทางภาษาอั ง กฤษใหม่ เนื่ อ งจาก
อาจารย์บางรายที่เสนอขอทุนศึกษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติครบ และผ่านการทดสอบจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
แต่ติดเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกาหนด ส่งผลถึงการพิจารณาการให้
ทุนการศึกษากับอาจารย์รายดังกล่าว รวมทั้งผลกระทบกับอาจารย์ที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยมิได้ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นหลัก เช่น จีน ไต้หวัน หรือญี่ปุ่น ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการทบทวนและทาการปรับเกณฑ์ใหม่อีกครั้ง
2. เห็นควรให้ฝ่ายวิชาการดาเนินการร่วมกับกองบริหารงานบุคคล ในการพิจารณาทบทวน
การปรับเกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
3. เห็นด้วยกับการปรับเกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอั งกฤษ เพราะเป็นปัญหาที่
สาคัญของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในการรับอาจารย์ประจา ปัจจุบันไม่สามารถรับอาจารย์เข้ามาบรรจุได้
เนื่องจากติดปัญหาเรื่องของภาษาอังกฤษ
4. เกณฑ์ ม าตรฐานความสามารถทางภาษาอั ง กฤษตามประกาศของมหาวิท ยาลั ย เมื่ อ
พิจารณาจะพบว่าเกณฑ์ดังกล่าวมิได้สูงมาก ในการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์เพื่อบรรจุเข้าเป็นอาจารย์ประจาโดยลด
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษลง ควรมีการกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นข้อยกเว้น เช่น มีตาแหน่งทางวิชาการ รอง
ศาสตราจารย์ ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หรือมีประสบการณ์ของศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ เป็นระยะเวลากี่ ปี เป็น
ต้น สาหรับบางคณะที่ต้องการอาจารย์ประจาด้านปฏิบัติ ส่วนบางคณะที่ต้องการรักษามาตรฐานการรับบุคคลเข้า
ทางานให้คงเกณฑ์ตามเดิม
5. คณะอาจมีประกาศเกณฑ์การรับอาจารย์ประจาของแต่ละคณะเอง โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้
กาหนดเกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับต่าสุดไว้ก่อน เพื่อให้ทุกคณะสามารถรับบุคลากรหรือ
อาจารย์ประจาตามที่คณะกาหนด ประกอบกับแต่ละคณะมีสาขาวิชาชีพที่แตกต่างกัน ดังนั้น การจัดทาประกาศ
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เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมาตรฐานของแต่ละคณะ โดยอิงเกณฑ์
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก
6. เห็นควรให้รองอธิการบดี จานวน 2 ราย คณบดี จานวน 2 ราย ผู้อานวยการที่เกี่ยวข้อง
และเจ้าหน้าที่ เป็นคณะทางานในการพิจารณาปรับเกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษใหม่ โดยมีการ
กาหนดระดับตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และกาหนดระดับเฉพาะสาหรับบางคณะ
7. เกณฑ์ภาษาอังกฤษถูกกาหนดมาจากประกาศของกระทรวงฯ เพื่อกาหนดให้ อาจารย์
ประจ ามี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตามระดั บ ใดระดั บ หนึ่ ง จึ ง ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การปรั บ ลดเกณฑ์ ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง เดิ ม สภา
มหาวิทยาลัยมีการกาหนดเกณฑ์การรั บ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริญญาเอก แต่ติดปัญหากับครู ส าย
ปฏิบัติการ จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอปรับการรับอาจารย์ในระดับไม่ต่ากว่าปริญญาโท โดยมีเงื่อนไขหรือ
คุณสมบัติพิเศษ ซึ่งอาจารย์ที่เข้ารับการบรรจุจะต้องมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย เช่น ครูคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีความสามารถด้านวิชาชีพ ให้กาหนดคุณสมบัติเฉพาะทางเป็นเกณฑ์หลัก เพื่อทดแทน
จุดด้อย โดยพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีๆ ไป
8. เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย เป็นเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดขึ้น จากการศึกษาข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ พบว่า มีการกาหนดให้เป็นไปตามประกาศ
ของคณะ แต่ในส่วนของมหาวิทยาลัยประกาศฉบับดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่การรับสมัครอาจารย์ และการให้ทุน
ศึกษาต่อ ซึ่งการรั บ ทุน ศึกษาต่ อสามารถใช้เงื่ อนไขอื่ นประกอบการพิจารณาด้ว ยได้เช่น กัน คือ เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ธัญบุรี เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณา
เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการรับอาจารย์ประจาของคณะ/
วิทยาลัย โดยเสนอให้มคี ณะกรรมการตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด) ประธาน
2. รองอธิการบดี (นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา) รองประธาน
3. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
4. คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กรรมการ
5. ผู้อานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย กรรมการ
6. ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้คณะทางานนาเสนอรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบใน
โอกาสต่อไป
3.2 รับทราบกาหนดการพิธีมอบใบรับรองคุณภาพการจัดทามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
และรางวัลจาก ASIC วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 (สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน ASIC จากองค์กร
รับรองทางการศึกษาตามมาตรฐานสากลของสหราชอาณาจักร การรับรองและประกันคุณภาพสถานศึกษาให้แก่
โรงเรียนนานาชาติ วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
ASIC (Accreditation Service for International Schools , Colleges & Universities) เป็น
หน่ ว ยงานที่ได้รั บ การยอมรั บ จากสากลในการออกใบประกันคุณภาพให้ กับสถาบัน การศึ กษา โดยช่ว ยพัฒ นา
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สถาบันการศึกษาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เพราะผ่านระบบการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจึงทาให้
เกิดความมั่นใจในมาตรฐานตรงตามที่รัฐบาลกาหนดและสอดคล้องกับความเป็นสากล
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทาง ASIC ได้ส่งผู้ตรวจคุณภาพมาตรวจที่มหาวิทยาลัย รวมทั้ง
สั มภาษณ์ผู้ บ ริ ห ารเป็ นที่เรีย บร้อยแล้ ว โดยผลการประเมินคือ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับ
มาตรฐาน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับ Premier ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการประเมินคุณภาพและได้รับรางวัลพิเศษ 3
รางวัล ได้แก่
1. รางวั ล Outstanding Achievement Award in Student Satisfaction and Support
มาตรฐานด้านการสนับสนุนนักศึกษา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาทางด้านต่าง ๆ เช่น
ทุนการศึกษา สนับสนุนนักศึกษาพิการ สวัสดิการรองรับส่งเสริมนักศึกษา ส่งผลให้นักศึกษามีคุณภาพที่ดี
2. รางวัล Achievement of Excellence Award in Most Innovative, Student Centred
Library in Asia โดยได้รับจากการจัดการห้องสมุดให้เหมาะสมกับนักศึกษารุ่นใหม่ และพัฒนาสถานที่และกิจกรรม
เพื่อรองรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน
3. ร า ง วั ล Eco-Universities Green Flag Award for Excellence In Environmental
Awareness and Learning Environment ทางด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย เช่น การใช้พลังงานทดแทนใน
มหาวิทยาลัย การบริการรถไฟฟ้าวิ่งรอบมหาวิทยาลัย และห้องควบคุมการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน
ทั้งนี้ Dr. Dimmock ได้กาหนดพิธีมอบใบรับรองคุณภาพการจัดทามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
และรางวัลจาก ASIC ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล
ชั้น 1 สานักงานอธิการบดี ดังกาหนดการแนบ
และจากการประเมินผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยโดยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสานักประกันคุณภาพการศึกษา จะขอหารือร่วมกับ Dr. Dimmock
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ QS Stars โดยฝ่ายเลขาได้มีการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นแล้วซึ่งเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การเรียนการสอน ภาวการณ์มีงานทา การวิจัย ความเป็นนานาชาติ สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้
และด้านวัฒนธรรมและสังคม ซึ่งแต่ละเกณฑ์การประเมินมีรูปแบบการให้คะแนนที่มีตัวชี้วัดที่มีความเฉพาะเป็นของ
ตัวเอง
มติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร มทร.ธั ญบุรี รับทราบ และขอเรียนเชิญผู้ บริห าร และ
หัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองคุณภาพการจัดทามาตรฐานคุณภาพการศึกษาและรางวัลจาก ASIC ใน
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมั งคลอุบล ชั้น 1 สานักงาน
อธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ....
ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันพุธที่
24 เมษายน 2562 มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.
.... และมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. .... และ
คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. .... เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ความทราบแล้วนั้น
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คณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. .... ได้
ประชุมคณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณายก (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ และได้ส่งต่อให้กับคณะกรรมการรับ
ฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. .... เพื่อดาเนินการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. .... ของประชาคม
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดาเนินการไปแล้ว จานวน 4 ครั้งที่ผ่านมา
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2562
คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติฯ จึงขอเสนอ (ร่าง) พระราชบัญ ญัติฯ ให้คณะกรรมการได้
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังเอกสารที่
แนบมาพร้อมนี้
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
-

(ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จานวน 25 หน้า

จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณา
(ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. .... ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 3
พฤษภาคม 2562 เป็ น ร่ า งที่ ผ่ านความเห็ น ชอบเบื้ อ งต้ นจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการด้ า นกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2562 โดยได้รับความเห็นชอบแนวทางการดาเนินงานดังกล่าว และสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน จานวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติม หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคล
ธัญบุรี พ.ศ. .... โดยมีรองอธิการบดี (นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา) เป็นประธาน และคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. .... โดยมีรองอธิการบดี (นายวิรัช โหตระไวศยะ) เป็น
ประธาน แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
คณะกรรมการยกร่ างพระราชบัญญัติฯ ได้ประชุมหารือและจัดทา (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ
จานวน 2 ครั้ง ออกเป็น (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. .... ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 3
พฤษภาคม 2562 เพื่อใช้สาหรับการทาประชาพิจารณ์กับประชาคมของมหาวิทยาลัย
(ร่าง) พระราชบัญญัติฯ มีทั้งหมด 97 มาตรา ประกอบด้วย 9 หมวด และ 1 บทเฉพาะกาล
โดยในแต่ละมาตรานั้น คณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติฯ ได้พิจารณากลั่นกรอง เปรียบเทียบจากมหาวิทยาลัย ที่
เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และได้ทาการทบทวนอย่างละเอียด แต่ยังมีบางมาตราที่เป็นประเด็นต้องรอรับ
ความคิดเห็นจากการทาประชาพิจารณ์ก่อน รวมทั้งมาตราต่าง ๆ
คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ทาการเผยแพร่ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ
ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ของมหาวิทยาลั ย ระบบ Outlook ระบบ e-Office เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งนักศึกษาทุกภาคส่วนได้รับรู้ รับทราบอย่างทั่วถึง และสามารถเสนอความคิดเห็นผ่านระบบต่าง
ๆ ได้โดยตรง ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีผู้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เข้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ดาเนินการจัดเวทีเพื่อประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย จานวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเมธาวี ชั้น 5 อาคาร
วิทยบริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น
1 สานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น
1 สานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น
1 สานักงานอธิการบดี
มาตราที่ ส าคั ญ และมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง เช่ น มาตราที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สภา
คณาจารย์และข้าราชการ หรือมาตราที่ต้องได้รับความคิดเห็นจากผู้บริหาร และร่วมกันแสดงความคิดเห็นแนว
ทางการดาเนินการจัดทา (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ
หลังจากการทาประชาพิจารณ์ คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติฯ จะ
ดาเนินการสรุปและรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ส่งต่อให้คณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติฯ
พิจารณาดาเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ เป็นฉบับที่ 2 และนาไปทาประชาพิจารณ์อีกครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครั้งนี้ จะขอเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะมาตราที่มีความสาคัญ ดังนี้
มาตรา 1 กล่าวถึงชื่อ “มหาวิทยาลัย” จะคงไว้ซึ่งชื่อเดิมหรือจะปรับเปลี่ยนใหม่
มาตรา 6 เป็นมาตราที่สาคัญ ซึ่งได้กล่าวถึงเรื่อง ปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
มาตราที่เป็นทิศทางนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในอนาคต จากการประชุมคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติฯ มี
ข้อเสนอแนะให้ รับ ฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่ว นเพื่อดาเนินการปรับปรุงร่างฯ ให้มี ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น
ข้อความบางส่วนหายไปทาให้ความหมายไม่ครอบคลุม ได้แก่ คาว่า “ครูอาชีวศึกษา” “การพัฒนาการต่อยอด
วิชาชีพ” เป็นต้น
มาตรา 8 กล่าวถึงการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย จากการศึกษาข้อมูลพระราชบัญญัติฯ
ของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐพบว่า แต่ละมหาวิท ยาลัยมีการกาหนดแบ่งส่วนงานที่แตกต่างกัน โดยสาระสาคัญ
คือ “มหาวิทยาลั ยอาจแบ่งส่ว นงาน ดังนี้ (1) ส านักงาน (2) คณะ (3) วิทยาลั ย (4) สถาบัน (5) ส านัก บาง
มหาวิทยาลัยมีการกาหนดไว้ดังนี้ (1) สานักงานสภามหาวิทยาลัย (2) สานักงานมหาวิทยาลัย (3) สานักงานวิทยา
เขต เพิ่มเติม ส่วนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กาหนดการแบ่งส่วนงานภายในดังนี้ (1) สานักงาน
(2) คณะ (3) วิทยาลัย (4) สถาบัน (5) สานัก
วรรคสองของมาตรา 8 มหาวิทยาลัยอาจให้ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทีย บเท่า
สานักงาน คณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสานัก เพื่ อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 6 เป็นส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัยอีกก็ได้
มาตรา 9 กล่าวถึงการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา 8 ให้ทาเป็นประกาศ
ของสภามหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
สรุป การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเดิม จะต้องขออนุมัติจากกระทรวงในการจัดตั้งส่วน
งานภายในมหาวิทยาลัย แต่พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ให้
เป็นอานาจของมหาวิทยาลัย สาหรับการแบ่งส่วนงาน การกาหนดชื่อส่วนงาน จะต้องจัดทาเป็นข้อบังคับ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยแยก
ออกเป็นมาตรา ดังต่อไปนี้
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2

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

6

ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา สร้าง พัฒนา
ประมวล ประยุกต์องค์ความรู้ทั้งมวลและดาเนินการให้มี
การเรียนรู้ในองค์รวมแบบบูรณาการ จัดการเผยแพร่
องค์ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
ทาการวิจัยพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่สากล
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ชุมชนสังคม ทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาระดับสากล จัด
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพให้มีทักษะความ
ชานาญด้านวิชาชีพ เสริมสร้างทุนมนุษย์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
ให้กับประเทศ มีคุณธรรมและจริยธรรม ดารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า มีจิตใจเสียสละ ใฝ่รู้ รับผิดชอบต่อสังคม
และประเทศชาติ

ข้อสังเกต/ความคิดเห็นเพิ่มเติม
1. เมื่อ (ร่าง) พ.ร.บ.มทร.ธัญบุรี พ.ศ. .... เข้าสู่
กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี สิ่งที่
มหาวิทยาลัยจะต้องดาเนินการคือ การเตรียมความ
พร้อมในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่าง ๆ รองรับก่อนที่
พ.ร.บ.จะมีผลบังคับใช้ มิใช้เตรียมความพร้อม
ภายในกาหนดสามสิบวัน
1. มาตรา 6 เป็นมาตราที่กล่าวถึงปรัชญา ปณิธานของ
มหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันฝ่ายแผนกาลัง
ดาเนินการปรับเรื่องการยกมหาวิทยาลัยเป็น
นวัตกรรม เนื่องจากเดิมปรัชญา และปณิธานมีการ
ระบุไว้แบบเจาะจงเกินไป ไม่มีการสะท้อนตัวตนของ
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอปรับแก้ไข มาตรา 6
วรรคสอง
“มหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาระดับสากล
จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมือ
อาชีพ” คาว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” เป็นคา
ที่แคบมาก เปรียบเสมือนศูนย์ฝึกอาชีพทั่วไป มิใช่
มหาวิทยาลัย ดังนั้น ควรเพิ่มเติมบางคาให้มี
ความหมายมากขึ้น เช่น “ความเป็นผู้นา” หรือ
“ผลิตบัณฑิตนักนวัตกร” เป็นต้น
2. จะเขียนอย่างไร ให้เห็นภาพอนาคตของ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากมาตรา 6 เป็นวัตถุประสงค์
หลักในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย แต่รายละเอียดที่ขาด
หายไปคือความเป็นรากเหง้าของความเป็นราชมงคล
ที่ต่อยอดมาจากการเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา เช่น
“ครูอาชีวศึกษา” ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ ดังนั้น จะคงความ
เป็นครูอาชีวศึกษาเดิมไว้หรือไม่ เพื่อมิให้เกิดปัญหา
ดังเช่นพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา ที่กาหนดว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ซึ่งไม่สามารถ
เปิดสอนระดับสูงขึ้นได้ เป็นต้น
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ข้อสังเกต/ความคิดเห็นเพิ่มเติม
3. มาตรา 6 วรรคสอง “มหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นนาระดับสากล จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติมืออาชีพให้มีทักษะความชานาญด้านวิชาชีพ
เสริมสร้างทุนมนุษย์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ
มีคุณธรรมและจริยธรรม ดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
มีจิตใจเสียสละ ใฝ่รู้ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติ” นั้น ขอเสนอให้ตัดข้อความ “ให้มี
ทักษะความชานาญด้านวิชาชีพ” ออก เนื่องจาก
มีการเพิ่มเติมคาว่า “ผลิตบัณฑิตนักนวัตกร” ซึ่งมี
ความหมายครอบคลุมอยู่แล้ว สาหรับคาว่า “ครู
อาชีวศึกษา” ขอเสนอให้เพิ่มเติมในวรรคหนึ่ง
4. มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตทั้งที่เป็นทางด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ดังนั้น จึงขอเสนอให้เพิ่ม คาว่า “ที่เน้น” ลงใน
ข้อความของวรรคสอง คือ “มหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนาระดับสากล จัดการศึกษาที่เน้น
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพ ผลิตบัณฑิตนักนวัตกร...”
5. ขอเพิ่มเติมวรรคสอง “มหาวิทยาลัยรากฐานแห่ง
ครูอาชีวศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ...”
6. ขอเพิ่มประเด็นหลักคือ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life
Long Learning) และ อย่าทิ้งผู้ด้อยโอกาสทางการ
ศึกษา”
7. วรรคหนึ่ง “จัดการเผยแพร่องค์ความรู้ ส่งเสริมและ
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง” ต่อด้วย “ทาการ
วิจัยพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาไทย...” เป็นต้นไปนั้น
ให้พิจารณาปรับข้อความใหม่ เนื่องจากเป็นภารกิจ
4 ด้านของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว และเพื่อป้องกัน
ความเข้าใจผิดที่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยชุมชน
8. ขอให้เพิ่ม “ด้านสังคมศาสตร์” เพื่อให้ครอบคลุมกับ
ทุกคณะ
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มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้
(1) สานักงานสภามหาวิทยาลัย
(2) สานักงานมหาวิทยาลัย
(3) สานักงานวิทยาเขต
(4) สานักงาน
(5) คณะ
(6) วิทยาลัย
(7) สถาบัน
(8) สานัก
มหาวิทยาลัยอาจให้มาส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าสานักงาน คณะ วิทยาลัย สถาบัน
หรือสานัก เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 6
เป็นส่วนงานในมหาวิทยาลัยอีกก็ได้

ข้อสังเกต/ความคิดเห็นเพิ่มเติม
9. ขอให้เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10
ไว้ด้วย หรือเพิ่มเติมเป็นวรรคสาม โดยอัญเชิญ
พระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทาน
ให้กับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่
1 เกี่ยวกับ นักศึกษาอาชีวศึกษาของราชมงคลที่
ได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้ง
คากล่าวของอดีตอธิการบดี (รศ.สวาสดิ์ ไชยคุณา)
10. สรุปให้พิจารณาเพิ่มเติมดังนี้
1) ผลิตบัณฑิตนักนวัตกร
2) ครูอาชีวศึกษา
3) ต่อยอดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
4) การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
5) ด้านสังคมศาสตร์
11. บางส่วนจะกาหนดไว้ในเจตนารมณ์ของมาตรา 6
1. จากการแบ่งส่วนงานที่กาหนดไว้ ตั้งแต่ (1) – (8)
จะต้องมีการระบุชื่อส่วนงานไว้แนบท้าย พ.ร.บ.
หรือไม่ ถ้าไม่แนบถือเป็นอานาจของสภา
มหาวิทยาลัยในการจัดทาประกาศจัดตั้งส่วนงาน
ใหม่ใช่หรือไม่
คาตอบ “หน่วยงานจะถูกจัดตั้งตามประกาศของสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ร.บ.มทร.ธัญบุรี พ.ศ. .... มีผล
บังคับใช้ เนื่องจากระบบและรหัสงบประมาณจะถูก
เปลี่ยนแปลง ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องเตรียมความ
พร้อมในการบริหารจัดการช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน โดย
อาจจะยังคงใช้โครงสร้างเดิมไปพลางก่อน และจัดทา
ข้อบังคับใหม่เข้ามารองรับ ภายใต้อานาจของสภา
มหาวิทยาลัย”
2. การแบ่งส่วนงานตามมาตรา 8 มิได้กาหนดเรื่องของ
ส่วนงานที่เป็น “School of …” ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่าใน
อนาคตมหาวิทยาลัยจะมีหน่วยงานดังกล่าวหรือไม่
ถ้ามีควรระบุไว้ใน พ.ร.บ.
คาตอบ “ตามที่ได้มีการแบ่งส่วนงานออกเป็น 8
ส่วนงาน โดยเฉพาะ (1) สานักงานสภามหาวิทยาลัย
(2) สานักงานมหาวิทยาลัย (3) สานักงานวิทยาเขต (4)
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ข้อสังเกต/ความคิดเห็นเพิ่มเติม
สานักงาน นั้น บางมหาวิทยาลัย เช่น มหิดล กาหนด
เพียง “สานักงาน” เท่านั้น ส่วนจะใช้ชื่อเรียกว่าอะไรให้
จัดทาเป็นประกาศ สาหรับ พ.ร.บ.มทร.ธัญบุรี พ.ศ. ....
ที่ระบุไว้ 4 หน่วยงาน ในกรณีที่ พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้
หน่วยงานดังกล่าวตั้งแต่ (1) – (3) สามารถจัดตั้งได้
ทันที ไม่ต้องรอประกาศหรือข้อบังคับ”
เจตนารมณ์ของการกาหนดชื่อสานักงานสภา
มหาวิทยาลัย สานักงานมหาวิทยาลัย และสานักงาน
วิทยาเขต เมื่อ พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้ ระบบการบริหาร
ด้านธุรการสามารถดาเนินการต่อได้โดยอัตโนมัติ ไม่
จาเป็นต้องรอออกข้อบังคับ หรือรอมติสภามหาวิทยาลัย
สาหรับหน่วยงานอื่นที่จะใช้คาว่า “สานักงาน” ต้องรอ
ข้อบังคับ
3. มหาวิทยาลัยมี “ศูนย์รังสิต” แต่ไม่มีการกาหนดชื่อ
ไว้ใน พ.ร.บ.
คาตอบ “สานักงานวิทยาเขต เปรียบเสมือน
สานักงานมหาวิทยาลัย แต่โครงสร้างการบริหารงาน
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานวิทยาเขต
บางมหาวิทยาลัยไม่มีการจัดตั้งสานักวิทยาเขต แต่ที่
กาหนดไว้เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตปราจีนบุรี
หรือจะจัดตัง้ เพิ่มเติมหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ตามมาตรา 3 นิยามคาว่า วิทยาเขต หมายความ
ว่า เขตการศึกษาที่ประกอบด้วยส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยกาหนด”
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้คาว่า “ศูนย์รังสิต” ใน
ส่วนของมหาวิทยาลัย สามารถใช้คาว่า “ศูนย์รังสิต”
ตามเดิมได้หรือไม่ ควรกาหนดไว้ใน พ.ร.บ.อย่าง
ชัดเจน
คาตอบ “พ.ร.บ.ฉบับใหม่ เป็นการปลดล็อคเรื่อง
การจัดตั้งวิทยาเขต เดิม การจัดตั้งวิทยาเขตจะต้องมี
หน่วยงานระดับคณะ 2 หน่วยงานขึ้นไป แต่ในอนาคต
เป็นอานาจของสภามหาวิทยาลัยในการจัดตั้งวิทยาเขต
ซึ่งอาจมีหน่วยงานที่เป็นศูนย์ต่าง ๆ อยู่ในวิทยาขต
สาหรับ การใช้ชื่อว่า “ศูนย์รังสิต” นั้น ขึ้นอยู่กับสภา
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มหาวิทยาลัยเช่นกัน ทั้งนี้ การออกข้อบังคับเฉพาะของ
แต่ละส่วนงานจะส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการ
บริหารจัดงานมากขึ้น เนื่องจากบริบทต่างกัน”
5. หลักของการใช้คาว่า “ศูนย์” และ “วิทยาเขต” มี
ความหมายแตกต่างกัน ดังนั้น ถ้ามีการกาหนดไว้ว่า
จะต้องมีศูนย์อยู่แล้ว ควรกาหนดไว้ใน พ.ร.บ.เลย
คาตอบ “การจัดตั้ง ศูนย์รังสิต แทนการจัดตั้ง
วิทยาเขตรังสิตนั้น เนื่องจากการเป็นวิทยาเขตตาม
พ.ร.บ.มทร. พ.ศ. 2548 จะต้องมีกรรมการประจา
วิทยาเขต มีโครงสร้างการบริหารงานแบบวิทยาเขต
ทั้งหมด แต่การจัดตั้งเป็นศูนย์รังสิต จะไม่มีลักษณะของ
การบริหารงานรูปของวิทยาเขต แต่ในมหาวิทยาลัยต่าง
ๆ เช่น มทร.ล้านนา มิได้จัดตั้งเป็นวิทยาเขตตาก แต่
จัดตั้งเป็น ศูนย์การศึกษาตาก เป็นต้น ในกรณีของ มทร.
ธัญบุรี สามารถจัดตั้ง ศูนย์การศึกษา ให้มีฐานะ
เทียบเท่าวิทยาเขตได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภา
มหาวิทยาลัย”
การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตาม
1. ในกรณีที่หน่วยงานมิได้อยู่ตามประกาศในราชกิจจา
มาตรา 8 ให้ทาเป็นประกาศของสภามหาวิทยาลัยและ
นุเบกษา เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
พยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ถ้า พ.ร.บ. มทร.ธัญบุรี พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ 3
การแบ่ง การรวม และการยุบเลิกหน่วยงานภายใน
หน่วยงานดังกล่าว จะถูกประกาศในราชกิจจา
ของส่วนงานตามมาตรา 8 ให้ทาเป็นประกาศของสภา
นุเบกษาอัตโนมัติหรือไม่ หรือขึ้นอยู่กับอานาจของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกประกาศ
มหาวิทยาลัย
คาตอบ “เมื่อ พ.ร.บ.มทร.ธัญบุรี พ.ศ. .... มีผล
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้อง
บังคับใช้ การจัดตั้งหน่วยงานจะต้องดาเนินการตาม
คานึงถึงคุณภาพทางวิชาการ ความคุ้มค่าของการใช้
พระราชบัญญัติฯ ซึ่งหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นใหม่ สภา
งบประมาณ การลดความซ้าซ้อน และการเพิ่ม
มหาวิทยาลัยจัดทาเป็นประกาศจัดตั้ง เพื่อให้หน่วยงาน
ประสิทธิภาพในการบริหารเป็นสาคัญ
ถูกจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย”
2. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่
เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กาหนด โดยสภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกประกาศจัดตั้ง
นั่น
หมายความว่าเป็นการจัดตั้งแบบถูกต้องหรือไม่
ปัญหาคือ ไม่สามารถของบประมาณจากสานัก
งบประมาณได้
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คาตอบ “ระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ กับระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัยรัฐ
(เดิม) มีกระบวนการและวิธีการที่แตกต่างกัน ลักษณะ
ของส่วนราชการเดิม การของบประมาณจะระบุว่าส่วน
งานใดบ้างที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ จึงจาเป็นต้องระบุ
ชื่อส่วนงานไว้ในแผนการเสนอของบประมาณ แต่ใน
ส่วนของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ รัฐบาลจะจัดสรร
งบประมาณในภาพรวมให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจ
พิจารณาจากสัดส่วนจานวนนักศึกษา หรือจานวน
ค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่มีอยู่ในการพิจารณางบประมาณ
ทั้งนี้ เมื่อได้รับงบประมาณมาแล้ว มหาวิทยาลัยจะ
นาไปใช้จ่ายอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับกระบวนการการ
บริหารงบประมาณของสภามหาวิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลัย โดยไม่จาเป็นต้องระบุชื่อส่วนงานในการ
ขอจัดสรรงบประมาณ ดังนั้น หน่วยงานที่ถูกจัดตั้งใหม่
สามารถใช้งบประมาณได้ตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัยจัดสรร”
รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้
1. เนื่องจากที่ผ่านมามหาวิทยาลัยรับงานจากภายนอก
(1) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนตามมาตรา 80
และได้รับข้อร้องเรียนว่า มหาวิทยาลัยไม่มีอานาจใน
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
การรับงานดังกล่าวได้ จนเกิดเป็นข้อพิพาทและคดี
(3) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้แก่
ความ ดังนั้น การที่กาหนดไว้ใน (8) รายได้หรือ
มหาวิทยาลัย
ผลประโยชน์อย่างอื่น จะสามารถครอบคลุมเนื้อหา
(4) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น
ในการรับงานภายนอกได้หรือไม่
และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว
คาตอบ “ตาม พ.ร.บ.มทร. พ.ศ. 2548 กาหนดว่า
(5) ค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม
มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษา จึงไม่สามารถ
และค่าบริการต่าง ๆ และเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่
รับงาน (การคุมงานก่อสร้างทางด้านสถาปนิก) จาก
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามหน้าที่และอานาจ หรือที่ได้
หน่วยงานภายนอกได้ เนื่องจากไม่ตรงกับ
จากสัญญาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย แต่ใน พ.ร.บ.มทร.
(6) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือ
ธัญบุรี พ.ศ. .... มหาวิทยาลัยสามารถจัดตั้งบริษัท
การร่วมลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้
ขึ้นมาเพื่อรับงานจากหน่วยงานภายนอกได้ หรือ
ได้รับการยกเว้นภาษีอากรทุกประเภท
จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับภาคเอกชนได้เช่นกัน”
(7) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราช
2. ตามหนังสือแจ้งเวียนของกระทรวงมหาดไทย
พัสดุ หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัย
กาหนดให้ผู้ว่าจ้างจะต้องศึกษาข้อมูลของหน่วยงาน
ปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ รวมถึงที่ดินที่เป็น
ผู้รับจ้างว่ามีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่
กรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวข้องหรือไม่ เพื่อป้องกันการฟ้องร้อง
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(8) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (2) รัฐบาลต้องจัดสรรให้แก่
มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็นจานวนที่ไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับ
และมีจานวนที่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย การ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาการอุดมศึกษา
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจา
ตาแหน่ง ค่าตอบแทน หรือสอทธิประโยชน์อื่นใดแก่
ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลต้องจัดสรร
งบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนเพิ่มเติมให้แก่
มหาวิทยาลัยในลักษณะและสัดส่วนเดียวกันสาหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยและ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยด้วย
ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจานวนไม่เพียงพอ
สาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของมหาวิทยาลัยและ
ค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่สามารถ
หาเงินจากแหล่งอื่นได้ รัฐบาลต้องจัดสรรเงินอุดหนุน
ทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยจนเพียงพอสาหรับ
ค่าใช้จ่ายนั้น
ในคณะ วิทยาลัย และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่
มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียน
การสอน ให้มีคณบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบการบริหารงานของส่วนงานนั้น และอาจให้มี
รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี หรือจะให้มีทั้งรองคณบดี
และผู้ช่วยคณบดีตามจานวนที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ วิธีการ
ได้มา และการให้พ้นจากตาแหน่งของคณบดี รองคณบดี
และผู้ช่วยคณบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
คณบดีมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และ
อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสอง
วาระติดต่อกันมิได้

1. ในส่วนของหน่วยงานที่เป็นสถาบัน สานัก มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย มีการกาหนดตาแหน่ง
เฉพาะรองผู้อานวยการเท่านั้น แต่มิได้กาหนด
ตาแหน่งผู้ช่วยผู้อานวยการ ในขณะที่มาตรา 44
ในส่วนของคณะ วิทยาลัย มีการกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดีไว้ด้วย
คาตอบ “เนื่องจากลักษณะของคณะ วิทยาลัย กับ
สถาบัน และสานัก มีความแตกต่างกัน ประกอบกับ
สถาบัน และสานักทางานทางด้านสายสนับสนุนมากกว่า
งานด้านการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น การที่กาหนด
ตาแหน่งผู้ช่วยคณบดีให้กับคณะ วิทยาลัย เพื่อช่วยงาน
ทางด้านวิชาการ ด้านการเรียนการสอน และภารงาน
ต่าง ๆ ของคณะ วิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันตาแหน่งผู้ช่วย
คณบดีมิได้นับเป็นตาแหน่งผู้บริหาร และไม่ได้รับเงิน
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มาตรา

45

67
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เมื่อคณบดีพ้นจากตาแหน่ง ให้รองคณบดีและ
ผู้ช่วยคณบดีพ้นจากตาแหน่งด้วย
ในสถาบัน สานัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่
มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน หรือสานัก ให้มีผู้อานวยการคน
หนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงาน
ของส่วนงานนั้น และจะให้มีรองผู้อานวยการตามจานวน
ที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบ
ตามที่ผู้อานวยการมอบหมายก็ได้
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ วิธีการ
ได้มาและการให้พ้นจากตาแหน่งของผู้อานวยการและ
รองผู้อานวยการให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกิน
สองวาระติดต่อกันมิได้
เมื่อผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่ง ให้รอง
ผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่งด้วย

ประจาตาแหน่ง แต่แต่งตั้งให้เพื่อปฏิบัติงานตามภรกิจที่
ได้รับมอบหมาย ส่วนสถาบัน สานัก ในกรณีที่มีความ
ประสงค์จะขอกาหนดให้มีตาแหน่งผู้ช่วยผู้อานวยการ
เหตุเพราะมีภารกิจจานวนมากและมีความจาเป็น
สามารถกาหนดตาแหน่งดังกล่าวได้เช่นกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในการกาหนด
ตาแหน่ง และจานวนผู้บริหาร”
2. ตาม พ.ร.บ.มทร.ธัญบุรี พ.ศ. .... จะเปิดโอกาสให้มี
การจัดทาข้อบังคับของสถาบัน สานักที่แตกต่างกัน
ได้ ตามบริบทของตนเอง เช่น การได้มาซึ่ง
ผู้อานวยการ ที่แตกต่างกัน จานวนผู้บริหารภายใน
สถาบัน สานัก ที่มีจานวนแตกต่างกัน รวมทั้ง การ
แบ่งส่วนงานภายใน เป็นต้น
3. การจัดตั้งส่วนงานต้องมีการเสนอโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนงานภายในพร้อมตาแหน่งผู้บริหาร และ
โครงสร้างการบริหารงาน เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติจัดตั้ง
เหมือนกันทุกส่วนงาน
1. ด้วยตาแหน่ง “อาจารย์” เป็นตาแหน่งทางวิชาการ
เช่นกัน จึงขอเสนอให้กาหนดไว้ในมาตรา 67 (8)
อาจารย์ ใช้อักษรย่อ อ. เพื่อให้เกียรติกับผู้ที่ดารง
ตาแหน่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
2.

บุคคลซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ หรือ
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้สิทธิใช้ตาแหน่งทางวิชาการดังกล่าว
เป็นคานาหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป
การใช้คานาหน้านามตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อ
ดังต่อไปนี้
(1) ศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ศ.
(2) ศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ศ.(พิเศษ)
(3) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ใช้อักษรย่อ
ศ.(เกียรติคุณ)
(4) รองศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ รศ.
(5) รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ
รศ.(พิเศษ)
(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ผศ.
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(7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ
ผศ.(พิเศษ)
การใช้คานาหน้านามและการใช้อักษรย่อคานาหน้า
นามสาหรับตาแหน่งวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
การจัดเวทีประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี พ.ศ. .... ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น สถานภาพหลังจากที่มหาวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแล้ว โดยแยกเป็นประเภทของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1. เจตนารมณ์ของ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ....
มิได้มีเจตนาที่จะลดจานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยลง
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกประเภท จะได้รับการดูแลอย่างดี ดังนี้
1) ลูกจ้างประจ า ได้มีการให้ คาแนะนาที่ดีกับบุคลากรกลุ่ มดังกล่าว โดยเสนอให้ ค ง
สถานะภาพความเป็นลูกจ้างประจา เนื่องจากถ้าปรับเปลี่ยนสถานภาพแล้วจะไม่ได้รับสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล
จากรัฐ
2) ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว จะได้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ พิ่ ม ขึ้ น เช่ น มี ก ารก าหนดกรอบอั ต ราเพื่ อ
ประเมินเปลี่ยนสถานะภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย การปรับอัตราค่าจ้าง การเพิ่มระยะเวลาการจ้างต่อเนื่อง
สวัสดิการเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
3) พนักงานราชการ จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น เช่ น ได้รับการประเมินเพื่อเปลี่ยน
สถานะภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มีการนับอายุงานต่อเนื่อง สวัสดิการเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยตามที่กาหนด
การแต่งตั้งตาแหน่งที่สูงขึ้น และเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง เป็นต้น ทั้งนี้ จะมีการประชุมชี้แจ้งเฉพาะกลุ่ม
พนักงานราชการอีกครั้ง ซึ่งมีจานวนประมาณ 96 ราย
4) พนักงานมหาวิทยาลัย จะได้รับสิทธิประโยชน์จากมหาวิทยาลัยตามที่กาหนด การนับ
อายุงานต่อเนื่อง การแต่งตั้งตาแหน่งที่สูงขึ้น และเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง เป็นต้น
5) ข้าราชการ มีการกาหนดช่วงของการเปลี่ยนสถานะภาพออกเป็น 3 ช่วง เพื่อให้
ข้าราชการพิจารณาตัดสินใจ ภายในระยะเวลา 3 ปี เนื่องจากข้าราชการแต่ละรายมีบริบทที่แตกต่างกัน
3. ได้มอบกองบริหารงานบุคคล เป็นศูนย์ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะภาพของ
บุคลากรประเภทต่าง ๆ เนื่องจากมีบริบทที่แตกต่างกัน และเพื่อให้เกิดความชัดเจนกับบุคลากรมากยิ่งขึ้น สามารถ
สอบถามข้อมูลได้ที่กองบริหารงานบุคคล
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ธัญบุรี เห็นชอบมอบเลขานุการนาข้อเสนอแนะจากที่
ประชุม เสนอต่อคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี พ.ศ.
.... เพื่อรวบรวมและสรุปเสนอต่อคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.
.... พิจารณาดาเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลธั ญบุ รี
ประจาปี 2562 ครั้งที่ 4/2562
เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนั้ น จึงขอเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณากาหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจาปี 2562
ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 สานักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามวัน และเวลาที่เหมาะสม
ต่อไป
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ธัญบุรี เห็นชอบมอบเลขานุการดาเนินการดังนี้
1. ประสานขอกาหนดวัน เวลากับประธาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 4/2562 โดยกาหนดให้มีการจัดประชุมในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา
13.30 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล
2. ทาหนังสือแจ้งคณะกรรมการและหัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ทราบอย่างเป็นทางการ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

(นายเอกนรินทร์ พุทธบรรจง)
หัวหน้าฝ่ายประชุม
ผู้จดและตรวจรายงานการประชุม

