สรุปผลการปฏิบัตติ ามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
ณ หองประชุมเภตรามาศ ชั้น 9 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.1 เรื่องเชิงนโยบาย
4.1.2 รับ ทราบและพิ จ ารณานโยบายและจุ ดเนน การ รับทราบนโยบายและจุ ดเนนการขั บเคลื่ อนกระทรวง
ขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
และนวัตกรรม (อว.) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบมหาวิทยาลัยรับ
ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดําเนินการ
4.2 เรื่องเชิงบริหาร
4.2.1 พิจารณาการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ
พลเรื อ นและพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ในสถาบั น
อุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน
13 ราย (วาระลับ)

-

4.2.2 พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบแต ง ตั้ ง เลขานุ ก าร ใหค วามเห็น ชอบแตง ตั้ง รองอธิก ารบดี (นายวิร ัช
สภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี โหตระไวศยะ) เป น เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต วั น ที่
29 มกราคม พ.ศ. 2563
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หนวยงานหรือ
ผูรับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

ผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน
(ผศ.ดร.สุภัทรา
โพธิ์พวง)

เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย แจ ง มติ ส ภ า
มหาวิท ยาลัย ใหค ณบดีทุก คณะทราบ และรับ
ขอ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิท ยาลัย
ไปดําเนินการ

ผูอํานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงมติสภามหาวิทยาลัย
ใหผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ

ผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน
(ผศ.ดร.สุภัทรา
โพธิ์พวง)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติสภา
มหาวิทยาลัย

2

ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งผูรักษาราชการ ให ความเห็ น ชอบแต งตั้ ง ผูชว ยศาสตราจารย ดร.
แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ประภาภร ดลกิจ เปน ผูรักษาราชการแทนคณบดี
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2563 จนกวาจะมีผูดํารงตําแหนงใหม

หนวยงานหรือ
ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
- นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในคํ า สั่ ง สภา
มทร.ธั ญ บุ รี ที่ 1/2563 เรื่ อง แต งตั้ งผู รั กษา
ราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได แ จ ง มติ ส ภา
มหาวิทยาลัยใหผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
ทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
- สํ านั กงานสภามหาวิ ทยาลั ย นํ าคํ าสั่ งดั งกล าว
ประกาศบนเว็บไซตสภามหาวิทยาลัย เพื่อให
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

4.2.4 พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบการต อ สั ญ ญาจ า ง ใหความเห็นชอบการตอสัญญาจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ราย Professor Mitsuo ราย Professor Mitsuo IKEDA มีกําหนด 2 ป ตั้งแต
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
IKEDA
ในอัตราคาจางเดือนละ 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถวน)
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหวางประเทศชั้นประหยัด
ตามที่จายจริง และคาที่พักหรือคาเชาบานเหมาจาย
ในอัตราคืนละ 800.- บาท (แปดรอยบาทถวน) โดยเบิกจาย
ตามที่มาปฏิบัติงานจริงจากเงินรายไดสะสม (ภาคพิเศษ)
ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผูอํานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงมติสภามหาวิทยาลัย
ใหผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ

4.2.7 พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญา
พิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์
กิตติมศักดิ์ ดังมีรายชื่อตอไปนี้
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประธานกรรมการ
2. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
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ผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน
(ผศ.ดร.สุภัทรา
โพธิ์พวง)

- นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในคํ า สั่ ง สภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 2/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ ลงวันที่ 29 มกราคม
พ.ศ. 2563

ระเบียบ
วาระที่
4.2.7
(ตอ)

เรื่อง

มติสภา มทร.ธัญบุรี

3. พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล
กรรมการ
4. ศ.ดร.สมชาติ
โสภณรณฤทธิ์ กรรมการ
5. รศ.ดร.กฤษณชนม ภูมิกิตติพิชญ
กรรมการ
6. ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี
กรรมการ
7. ผศ.ดร.อํานวย เรืองวารี
กรรมการ
8. นางสาวปยนาถ ศรีสมเพ็ชร
กรรมการ
9. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
10. ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พวง ผูชวยเลขานุการ
4.2.8 พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการดานการพัฒนา
ดานการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย
นักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย ดังมีรายชื่อตอไปนี้
1. นายวีระศักดิ์ วงษสมบัติ ที่ปรึกษา
2. ดร.ชุมพล
พรประภา ประธานกรรมการ
3. ดร.พยุง
ศักดาสาวิตร รองประธานกรรมการ
4. ดร.วิชา
จุยชุม
กรรมการ
5. นายแพทยธงชัย ทวิชาชาติ กรรมการ
6. ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย (พล.อ.อ.ภคชาติ กฤษณะพันธุ)
กรรมการ
7. ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย (ผศ.สุมานิการ จันทรบรรเจิด)
กรรมการ
8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรรมการ
9. รองอธิการบดี (ดานกิจการนักศึกษา) กรรมการ
10. รองอธิการบดี (ดานวิชาการและวิจัย) กรรมการ
11. รองอธิการบดี (ดานกายภาพภายนอก) กรรมการ
12. รองอธิการบดี (ดานกายภาพภายใน) กรรมการ
13. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
กรรมการ
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3

หนวยงานหรือ
ผูรับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลัยปฏิ บั ติ ตามมติ สภา
มหาวิทยาลัย และไดแจงมติสภามหาวิทยาลัย
ใหผูชวยเลขานุการ (ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พวง)
ทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
- สํ านั กงานสภามหาวิ ทยาลั ย นํ าคํ าสั่ งดั งกล าว
ประกาศบนเว็บไซตสภามหาวิทยาลัย เพื่อให
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

ผูอํานวยการ
กองพัฒนา
นักศึกษา

- นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในคํ า สั่ ง สภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 3/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ดานการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย
ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได แ จ ง มติ ส ภา
มหาวิทยาลัยใหผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
- สํ านั กงานสภามหาวิ ทยาลั ย นํ าคํ าสั่ งดั งกล าว
ประกาศบนเว็บไซตสภามหาวิทยาลัย เพื่อให
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

ระเบียบ
วาระที่
4.2.8
(ตอ)

เรื่อง

มติสภา มทร.ธัญบุรี

14. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ
15. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
กรรมการ
16. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ กรรมการ
และงานทะเบียน
17. นางสาวปยนาถ ศรีสมเพ็ชร
กรรมการ
18. ผศ.ชลิต
เชาววิไลย
กรรมการ
19. ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ
และเลขานุการ
20. นางดวงใจ
เนตระคเวสนะ กรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
4.2.9 พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการออกแบบ จัดทํา
ออกแบบ จัดทํา และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร และขั บเคลื่ อนแผนยุ ท ธศาสตร ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังมีรายชื่อตอไปนี้
1. นายวีระศักดิ์ วงษสมบัติ ที่ปรึกษา
2. รศ.ดร.สมเจตน ทิณพงษ ประธานกรรมการ
3. ดร.บุญปลูก ชายเกตุ
รองประธานกรรมการ
4. ดร.ชุมพล
พรประภา กรรมการ
5. นายแพทยธงชัย ทวิชาชาติ กรรมการ
6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรรมการ
7. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
8. นางปณิตา
สงวนทรัพย กรรมการ
9. นางสาวปยนาถ ศรีสมเพ็ชร กรรมการ
10. นายพงศพิชญ ตวนภูษา กรรมการและ
เลขานุการ
11. ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน ผูชวยเลขานุการ
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หนวยงานหรือ
ผูรับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

ผูอํานวยการ
กองนโยบาย
และแผน

- นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในคํ า สั่ ง สภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 4/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ออกแบบ จัดทํา และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลธัญบุรี
ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได แ จ ง มติ ส ภา
มหาวิทยาลัยใหผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
ทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
- สํ านั กงานสภามหาวิ ทยาลั ย นํ าคํ าสั่ งดั งกล าว
ประกาศบนเว็บไซตสภามหาวิทยาลัย เพื่อให
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.10 พิจารณาใหความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงเลขานุการ ใหความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงเลขานุการและผูชวย
และผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผล เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานของหัวหนาสวนราชการ
ของหัวหนาสวนราชการ
1. คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
จากเดิม
1.3 ดร.วิสิทธิ์
ลอธรรมจักร เลขานุการ
1.4 ผศ.ดร.นครินทร ปนปฐมรัฐ ผูชวยเลขานุการ
เปลี่ยนเปน
1.3 ผศ.อภิชาติ
ไกฟา
เลขานุการ
1.4 ผศ.ดร.นครินทร ปนปฐมรัฐ ผูชวยเลขานุการ
2 คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จากเดิม
2.3 ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด
เลขานุการ
2.4 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธลําเจียก ผูชวยเลขานุการ
เปลี่ยนเปน
2.3 รศ.ดร.กฤษณชนม ภูมิกิตติพิชญ เลขานุการ
2.4 ผศ.เมธา
ศิริกูล
ผูชวยเลขานุการ
3. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จากเดิม
3.3 ดร.วิสิทธิ์
ลอธรรมจักร เลขานุการ
3.4 ผศ.ดร.สันติกร ภมรปฐมกุล ผูชวยเลขานุการ
เปลี่ยนเปน
3.3 รศ.ดร.กฤษณชนม ภูมิกิตติพิชญ เลขานุการ
3.4 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธลําเจียก ผูชวยเลขานุการ
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ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

5

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
- นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในคํ า สั่ ง สภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 5/2563 เรื่อง เปลี่ยนแปลงเลขานุการ
และผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหัวหนาสวนราชการ ลงวันที่
29 มกราคม พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได แ จ ง มติ ส ภา
มหาวิทยาลัยใหผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
ทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
- สํ านั กงานสภามหาวิ ทยาลั ย นํ าคํ าสั่ งดั งกล าว
ประกาศบนเว็บไซตสภามหาวิทยาลัย เพื่อให
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

ระเบียบ
วาระที่
4.2.10
(ตอ)

เรื่อง

มติสภา มทร.ธัญบุรี
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
จากเดิม
4.3 นายพงศพิชญ ตวนภูษา
เลขานุการ
4.4 ผศ.ดร.มโน
สุวรรณคํา ผูชวยเลขานุการ
เปลี่ยนเปน
4.3 ผศ.อภิชาติ
ไกฟา
เลขานุการ
4.4 ผศ.ดร.สรพงษ ภวสุปรีย ผูชวยเลขานุการ
5. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
จากเดิม
5.3 ผศ.นที
ภูรอด
เลขานุการ
5.4 นางปณิตา
สงวนทรัพย ผูชวยเลขานุการ
เปลี่ยนเปน
5.3 นายพงศพิชญ ตวนภูษา เลขานุการ
5.4 นางปณิตา
สงวนทรัพย ผูชวยเลขานุการ
6. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จากเดิม
6.3 ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เลขานุการ
6.4 รศ.ดร.ปญญา มินยง
ผูชวยเลขานุการ
เปลี่ยนเปน
6.3 นายวิรัช
โหตระไวศยะ เลขานุการ
6.4 ผศ.ดร.นครินทร ปนปฐมรัฐ ผูชวยเลขานุการ
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ผูรับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

6

ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.11 พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน
กลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
ทางวิชาการ ดังมีรายชื่อตอไปนี้
1.อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประธานกรรมการ
2.รศ.ดร.จุไรรัตน ดวงเดือน
กรรมการ
3.รศ.วรพงศ
วรชาติอุดมพงษ กรรมการ
4.รศ.มานพ
ตันตระบัณฑิตย กรรมการ
5.รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ
กรรมการ
6.ผศ.รุงฤดี
อภิวัฒนศร
กรรมการ
7.รศ.ดร.ชนงกรณ กุณฑลบุตร
กรรมการ
8.รศ.ดร.สมพร ธุรี
กรรมการ
9.รองอธิการบดีดานวิชาการและวิจัย เลขานุการ
10. ผูอํานวยกองบริหารงานบุคคล ผูชวยเลขานุการ
11. นางกัญญาณัฐ สายประสาท ผูชวยเลขานุการ
4.2.12 พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพื่อ
พิจารณาเพื่อเสนอแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ เสนอแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ ดังรายชื่อตอไปนี้
1. รองอธิการบดีดานวิชาการและวิจัย ประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะศิลปศาสตร
กรรมการ
3. ศ.(พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ
กรรมการ
4. พลเอก ธงชัย
เกื้อสกุล กรรมการ
5. ดร.ชุมพล
พรประภา กรรมการ
6. ศ.ดร.สมชาติ
โสภณรณฤทธิ์ กรรมการ
7. ดร.พยุง
ศักดาสาวิตร กรรมการ
8. นายบุญชู
ประสพกิจถาวร กรรมการ
9. ดร.พัชรางสุ
ชัยวรมุขกุล กรรมการ
10. ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล เลขานุการ
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หนวยงานหรือ
ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
- นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในคํ า สั่ ง สภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 6/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ลงวันที่ 29 มกราคม
พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได แ จ ง มติ ส ภา
มหาวิทยาลัยใหผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
ทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
- สํ านั กงานสภามหาวิ ทยาลั ย นํ าคํ าสั่ งดั งกล าว
ประกาศบนเว็บไซตสภามหาวิทยาลัย เพื่อให
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

ผูอํานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

- นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในคํ า สั่ ง สภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 7/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเพื่อเสนอแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ
ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได แ จ ง มติ ส ภา
มหาวิทยาลัยใหผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
ทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
- สํ านั กงานสภามหาวิ ทยาลั ย นํ าคํ าสั่ งดั งกล าว
ประกาศบนเว็บไซตสภามหาวิทยาลัย เพื่อให
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.13 พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภา
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังรายชื่อตอไปนี้
ธัญบุรี
1.พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล ประธานกรรมการ
2.ดร.พยุง
ศักดาสาวิตร กรรมการ
3.ผศ.อภิชาติ
ไกฟา
กรรมการ
4.ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี กรรมการ
5.อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรรมการ
6.ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
7.ดร.นที
ศรีสวัสดิ์
กรรมการ
8.นายสาโรจน อนันตอวยพร กรรมการ
9. ผศ.คํารณ ยองซื่อ
กรรมการ
10. ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พวง
ผูชวยเลขานุการ
โดยนายกสภามหาวิทยาลัย (นายวีระศักดิ์ วงษสมบัติ)
ประสงคออกนอกหองประชุมกอนการพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี และมอบอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
(พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล) ปฏิบัติหนาที่ประธานในการ
ประชุม
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หนวยงานหรือ
ผูรับผิดชอบ
ผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน
(ผศ.ดร.สุภัทรา
โพธิ์พวง)

8

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
- นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในคํ า สั่ ง สภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 8/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได แ จ ง มติ ส ภา
มหาวิทยาลัยใหผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหานายกสภา มทร.ธัญบุรี (ผศ.ดร.สุภัทรา
โพธิ์พวง) ทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
- สํ านั กงานสภามหาวิ ทยาลั ย นํ าคํ าสั่ งดั งกล าว
ประกาศบนเว็บไซตสภามหาวิทยาลัย เพื่อให
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.14 พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและ
บริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ดังรายชื่อตอไปนี้
1.นายวีระศักดิ์ วงษสมบัติ ที่ปรึกษา
2.ดร.ชุมพล
พรประภา ที่ปรึกษา
3.ดร.วิชา
จุยชุม
ที่ปรึกษา
4.นายจิตรนรา นวรัตน
ที่ปรึกษา
5.รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน ที่ปรึกษา
6.รศ.ดร.สมเจตน ทิณพงษ
ประธานกรรมการ
7.นายชาติชาย ชุติมา
กรรมการ
8.ดร.พยุง
ศักดาสาวิตร กรรมการ
9.อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรรมการ
10. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
11. รองอธิการบดี (รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตตเมตต)
กรรมการ
12. รองอธิการบดี (นายพงศพิชญ ตวนภูษา) กรรมการ
13. ผูชวยอธิการบดี (นางปณิตา สงวนทรัพย) กรรมการ
14. รองอธิการบดี (ผศ.อภิชาติ ไกฟา) กรรมการ
และเลขานุการ
15. ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยสิน กรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
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หนวยงานหรือ
ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการ
สํานักจัดการ
ทรัพยสิน

9

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
- นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในคํ า สั่ ง สภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 9/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 29 มกราคม
พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได แ จ ง มติ ส ภา
มหาวิ ท ยาลั ย ให ผู อํ า นวยการสํ า นั ก จั ด การ
ทรัพยสินทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
- สํ านั กงานสภามหาวิ ทยาลั ย นํ าคํ าสั่ งดั งกล าว
ประกาศบนเว็บไซตสภามหาวิทยาลัย เพื่อให
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

10

หนวยงานหรือ
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผูรับผิดชอบ
4.2.15 พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดี รับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูชวยเลขานุการ
คณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร (รองศาสตราจารยสุนทรี ภานุทัต) คณะกรรมการ
และรับขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเมินผล
ไปดําเนินการ
การปฏิบตั ิงาน
ของคณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร
(นางปณิตา
สงวนทรัพย)

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงมติสภามหาวิทยาลัย
ใหผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร (นางปณิตา
สงวนทรัพย) ทราบ และแจงคณะพยาบาลศาสตร
รับขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปดําเนินการ

4.2.16 พิ จ ารณาให ความเห็ น ชอบค า ตอบแทนผูรั กษา
ราชการแทนอธิการบดี (วาระลับ)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงมติสภามหาวิทยาลัย
ใหเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ผูรักษาราชการแทนอธิการบดี (ผศ.ดร.สุภัทรา
โพธิ์พวง) ทราบ และดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

-

เลขานุการ
คณะกรรมการ
พิจารณา
คาตอบแทน
ผูรักษาราชการ
แทนอธิการบดี
(ผศ.ดร.สุภัทรา
โพธิ์พวง)
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ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.17 พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการการเงินและ
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ดังมีรายชื่อตอไปนี้
1.นายวีระศักดิ์
วงษสมบัติ
ที่ปรึกษา
2.นายบุญชู
ประสพกิจถาวร ที่ปรึกษา
3.นายแพทยธงชัย ทวิชาชาติ
ที่ปรึกษา
4.ดร.วิชา
จุยชุม
ที่ปรึกษา
5.ศ.(พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ ประธานกรรมการ
6.ดร.ชุมพล
พรประภา รองประธานกรรมการ
7.รศ.ดร.สมเจตน ทิณพงษ
กรรมการ
8.ดร.พยุง
ศักดาสาวิตร
กรรมการ
9.อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรรมการ
10. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
11. รองอธิการบดี (รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตตเมตต)
กรรมการ
12. รองอธิการบดี (นายพงศพิชญ ตวนภูษา) กรรมการ
13. รองอธิ การบดี (ผศ.อภิ ช าติ ไกฟา ) กรรมการ
และเลขานุการ
14. ผูอํานวยการกองคลัง
ผูชวยเลขานุการ
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หนวยงานหรือ
ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการ
กองคลัง
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ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
- นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในคํ า สั่ ง สภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 10/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ลงวัน ที่
29 มกราคม พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได แ จ ง มติ ส ภา
มหาวิทยาลัยใหผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ
การเงิน และทรัพยสิน ของมหาวิทยาลัย ทราบ
และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
- สํ านั กงานสภามหาวิ ทยาลั ย นํ าคํ าสั่ งดั งกล าว
ประกาศบนเว็บไซตสภามหาวิทยาลัย เพื่อให
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.18 พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ ใหความเห็นชอบแต งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบและ
ตรวจสอบและติ ดตามผลการเบิ กจ า ยงบลงทุน ติดตามผลการเบิกจายงบลงทุนเหลื่อมป ดังมีรายชื่อ
เหลื่อมป
ตอไปนี้
1.รศ.ดร.สมเจตน ทิณพงษ
ที่ปรึกษา
2.อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประธานกรรมการ
3.ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
4. รองอธิการบดี (รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตตเมตต) กรรมการ
5.รองอธิการบดี (นายพงศพิชญ ตวนภูษา) กรรมการ
6.ผูอํานวยการกองอาคารสถานที่
กรรมการ
7.รองอธิการบดีกํากับดูแลดานคลัง
กรรมการ
และเลขานุการ
8.ผูอํานวยการกองคลัง
ผูชวยเลขานุการ
9.นางจันทรทิพย จินสกุล
ผูชวยเลขานุการ

หนวยงานหรือ
ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการ
กองคลัง
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ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
- นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในคํ า สั่ ง สภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 11/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติ ดตามผลการเบิ กจ ายงบลงทุ น
เหลื่อมป ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได แ จ ง มติ ส ภา
มหาวิทยาลัยใหผูอํานวยการกองคลังทราบ และ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
- สํ านั กงานสภามหาวิ ทยาลั ย นํ าคํ าสั่ งดั งกล าว
ประกาศบนเว็บไซตสภามหาวิทยาลัย เพื่อให
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

4.3 เรื่องอนุมัติใหปริญญาผูสําเร็จการศึกษา
4.3.1 พิจารณาอนุมัติใหปริญญาผูสําเร็จการศึกษาระดับ อนุมัติใหปริญญาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญบุรี ไดลงนามในประกาศสภา
ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2562 ประจําเดือน (รศ.ดร.กฤษณชนม มทร.ธั ญ บุ รี เรื่ อ ง รายนามนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ
ประจําเดือนธันวาคม 2562
ธันวาคม 2562 จํานวน 1 ราย คือ นางสาวหฤทัย ภูมิกิตติพิชญ)
ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2562
นามมัน
ผูอํานวยการ
ประจําเดือนธันวาคม 2562 ลงวันที่ 29 มกราคม
สํานักสงเสริม
พ.ศ. 2563
วิชาการและ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงมติสภามหาวิทยาลัย
งานทะเบียน
ใหรองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณชนม ภูมิกิตติพิชญ)
และ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูอํานวยการ
และผูอํานวยการสํานักบัณฑิตศึกษาดําเนินการ
สํานักบัณฑิตศึกษา ในสวนที่เกี่ยวของ
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หนวยงานหรือ
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผูรับผิดชอบ
4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน
4.4.1 พิ จ ารณาให ความเห็ น ชอบหลั กสู ตรครุ ศาสตร ใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต รองอธิการบดี
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร วิศวกรรม สาขาวิชาครุศาสตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรสี่ป) (รศ.ดร.กฤษณชนม
คอมพิวเตอร (หลักสูตรสี่ป) (หลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ภูมิกิตติพิชญ)
และ
พ.ศ. 2563)
ผูอํานวยการ
4.4.2 พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร ใหความเห็น ชอบหลั กสูตรครุ ศาสตรอุต สาหกรรม สํานักสงเสริม
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตรวิศวกรรม บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าครุ ศ าสตร วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล วิชาการและ
งานทะเบียน
เครื ่อ งกล (หลัก สูต รสี่ป ) (หลัก สูต รปรับ ปรุง (หลักสูตรสี่ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
พ.ศ. 2563)
4.4.3 พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบหลั กสู ตรครุ ศาสตร ใหความเห็น ชอบหลั กสูตรครุ ศาสตรอุต สาหกรรม
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตรวิศวกรรม บัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตรวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตร
ไฟฟา (หลักสูตรสี่ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สี่ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
4.4.4 พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบหลั กสู ตรครุ ศาสตร ใหความเห็น ชอบหลั กสูตรครุ ศาสตรอุต สาหกรรม
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตรวิศวกรรม บัณ ฑิต สาขาวิ ช าครุศ าสตร วิศ วกรรมอุต สาหการ
อุ ต สาหการ (หลั ก สู ต รสี่ ป ) (หลั ก สู ตรปรั บ ปรุ ง (หลักสูตรสี่ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
พ.ศ. 2563)
4.4.5 พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบหลั กสู ตรครุ ศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตรวิศวกรรม
อิ เล็ กทรอนิ กสและระบบอั ตโนมัติ (หลักสู ตรสี่ ป )
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ใหความเห็น ชอบหลั กสูตรครุ ศาสตรอุต สาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรสี่ป) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563)

102

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงมติสภามหาวิทยาลัย
ใหผูเกี่ยวของ คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณชนม
ภู มิ กิ ตติ พิ ชญ ) และผู อํ านวยการสํ า นั ก ส ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ และดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของ

หนวยงานหรือ
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผูรับผิดชอบ
4.4.6 พิ จารณาให ความเห็ นชอบหลั กสู ตรศิ ลปบั ณฑิ ต ให ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รศิ ล ปบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า รองอธิการบดี
สาขาวิชาจิตรกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) จิตรกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
(รศ.ดร.กฤษณชนม
ภูมิกิตติพิชญ)
4.4.7 พิ จารณาให ความเห็ นชอบหลั กสู ตรศิ ลปบั ณฑิ ต ให ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รศิ ล ปบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
และ
สาขาวิชาศิลปะไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ศิลปะไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ผูอํานวยการ
4.4.8 พิ จารณาให ความเห็ นชอบหลั กสู ตรศิ ลปบั ณฑิ ต ให ค วามเห็ น ชอบหลั กสู ต รศิ ล ปบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า สํานักสงเสริม
วิชาการและ
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ (หลักสูตรปรับปรุง ออกแบบผลิตภัณฑ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
งานทะเบียน
พ.ศ. 2563)
4.4.9 พิ จารณาให ความเห็ นชอบหลั กสู ตรศิ ลปบั ณฑิ ต ให ค วามเห็ น ชอบหลั กสู ต รศิ ล ปบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
สาขาวิ ชาออกแบบนิ เทศศิ ลป (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง ออกแบบนิเทศศิลป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
พ.ศ. 2563)
4.4.10 พิ จารณาให ความเห็ นชอบหลั กสู ตรศึ กษาศาสตร ใหความเห็นชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) ศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563)
4.4.11 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
พ.ศ. 2563)
4.4.12 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
มหาบั ณฑิ ตและปรั ชญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต สาขาวิ ช า และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
4.4.13 พิ จารณาให ความเห็ นชอบหลั กสู ตรปรั ชญาดุษฎี ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
พ.ศ. 2563)
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สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงมติสภามหาวิทยาลัย
ใหผูเกี่ยวของ คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณชนม
ภู มิ กิ ตติ พิ ชญ ) และผู อํ านวยการสํ า นั ก ส ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ และดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของ

หนวยงานหรือ
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผูรับผิดชอบ
4.4.14 พิจ ารณาใหค วามเห็น ชอบการปด หลัก สูต ร ให ค วามเห็ น ชอบการป ด หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร รองอธิการบดี
วิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยี มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารผลิ ต พื ช (รศ.ดร.กฤษณชนม
ภูมิกิตติพิชญ)
การผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
และ
4.4.15 พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลงอาจารย ผูอํานวยการ
อาจารย ผู รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย ประจํ า ผู รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย ประจํ าหลั กสู ตร สํานักสงเสริม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม วิชาการและ
และความงาม ฉบับป พ.ศ. 2559
ฉบับป พ.ศ. 2559 โดยเปลี่ยนจาก ผูชวยศาสตราจารย งานทะเบียน
เอมอร ชัยประทีป เปน อาจารยบุณณดา ภมรปฐมกุล
แทน โดยเริ่มปฏิบัติหนาที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจํ าหลั กสูตร ตั้ งแต วั นที่ 1 มี นาคม
พ.ศ. 2563 เปนตนไป
6
6.1

เรื่องอื่นๆ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใหความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่
26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
มังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

(นายวิรัช โหตระไวศยะ)
เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี
ผูสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุรี
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สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงมติสภามหาวิทยาลัย
ใหผูเกี่ยวของ คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณชนม
ภู มิ กิ ตติ พิ ชญ ) และผู อํ านวยการสํ า นั ก ส ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ และดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติสภา
มหาวิทยาลัย

