สรุปผลการปฏิบัตติ ามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมนลินวิทย์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.7 รายงานการด้าเนิ น การจั ดท้าหน้ ากากผ้ ากันน้า รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของ
คณบดีคณะ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
กันแบคทีเรีย RTMASK
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปด้าเนินการ
วิศวกรรมศาสตร์ ให้ ค ณบดี ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ท ราบ และรั บ
ข้อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิท ยาลัย
ไปด้าเนินการ

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.3.3 รับทราบรายงานผลการด้าเนิ นการเสนอขอก้าหนด รับทราบรายงานผลการด้าเนินการเสนอขอก้าหนด
ต้าแหน่งทางวิชาการในภาพรวม
ต้าแหน่งทางวิชาการในภาพรวม และมอบมหาวิทยาลัย
รับ ข้อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิท ยาลัย
ไปพิจารณาด้าเนินการ
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ผู้อ้านวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อ้านวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และ
รับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปด้าเนินการ

2
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.1 เรื่องเชิงนโยบาย
4.1.2 พิจารณารายงาน (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. .... เปรียบเทียบกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
พ.ศ. 2548

มติสภา มทร.ธัญบุรี
รับทราบรายงาน (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. .... เปรียบเทียบกับ
พระราชบั ญ ญั ติ มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล
พ.ศ. 2548 และมอบมหาวิทยาลัย กองกฎหมาย และ
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลั ย
ร่วมกันด้าเนินการยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ (ร่ าง) พระราชบั ญ ญั ติ มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี พ.ศ. .... พร้ อ มทั งรั บ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ด้าเนินการ แล้วรายงานความคืบหน้าให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบต่อไป

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
รองอธิการบดี
(นายพงศ์พิชญ์
ต่วนภูษา)

4.1.3 พิจารณาประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยให้ความส้าคัญ มอบมหาวิทยาลัยไปพิจารณาประเด็นส้าคัญที่ต้องการ ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย ให้ คณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิ ทยาลั ย คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน
ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานโดยพิจารณา ตรวจสอบของ
จากสถานการณ์ การด้าเนิ นงาน ผลการด้าเนิ นการ สภามหาวิทยาลัย
และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในแต่ละ (ผศ.ดร.สุภัทรา
ประเด็น พร้อมสรุปประเด็นดังกล่าว แล้วน้าเสนอต่อ
โพธิ์พ่วง)
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครังต่อไป
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ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (นายพงศ์พิชญ์
ต่วนภูษา) เลขานุการคณะกรรมการด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย และผู้อ้านวยการกองกฎหมาย
รับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปด้าเนินการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ของสภามหาวิทยาลัย (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)
ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบของ
สภามหาวิทยาลัย (ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง และ
นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา) ทราบ และด้าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

3
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.1.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดตังสถาบัน ให้ ค วามเห็ น ชอบโครงการจั ด ตั งสถาบั น จิ ง ชื่ อ
กรรมการ
จิงชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุ รี และมอบ และเลขานุการ
มหาวิท ยาลัย รับ ความคิด เห็น ข้อ เสนอแนะและ คณะกรรมการ
ข้อสังเกตุของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา การต่างประเทศ
ของมหาวิทยาลัย
ด้าเนินการต่อไป
(ผศ.ดร.สุมนมาลย์
เนียมหลาง)

4.2 เรื่องเชิงบริหาร
4.2.1 พิจารณาการก้าหนดต้าแหน่งและแต่งตังข้าราชการ
พลเรื อ นและพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ในสถาบั น
อุดมศึกษาให้ด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการ จ้านวน
6 ราย (วาระลับ)

-

4.2.2 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบกรอบต้ าแหน่ งและ อนุมัติกรอบต้าแหน่งและจ้านวนต้าแหน่งที่จะให้ได้รับ
จ้านวนต้าแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจ้าต้าแหน่ง เงินประจ้าต้าแหน่งตามทะเบียนต้าแหน่งประเภทวิชาชีพ
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ทบ.3) รวม 4 ต้าแหน่ง
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ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการต่าง
ประเทศของมหาวิ ท ยาลั ย (ผศ.ดร.สุ ม นมาลย์
เนียมหลาง) รับข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาด้าเนินการ

ผู้อ้านวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อ้านวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และ
ด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผู้อ้านวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อ้านวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และ
ด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.3 พิจ ารณาให้ ความเห็ น ชอบเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภา ด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย ดังนี
มหาวิทยาลัย
จากเดิม
ล้าดับที่ 17. นางสาวปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร กรรมการ
ล้าดับที่ 18. ผศ.ชลิต
เชาว์วิไลย กรรมการ
เปลี่ยนเป็น
ล้าดับที่ 17. ผศ.จิตรลดา ตรีสาคร
ล้าดับที่ 18. ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
- นายกสภามหาวิท ยาลั ย ลงนามในค้ า สั่ งสภา
มทร.ธั ญ บุ รี ที่ 21/2563 เรื่ อง เปลี่ ย นแปลง
รายชื่อคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา
ของสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงวั น ที่ 25 มี น าคม
พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ งมติ ส ภา
มหาวิทยาลัยให้ผู้อ้านวยการพัฒนานักศึกษาของ
สภามหาวิทยาลัยทราบ และด้าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
- ส้ านั กงานสภามหาวิ ทยาลั ย น้ าค้ าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

ผู้อ้านวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

- นายกสภามหาวิท ยาลั ย ลงนามในค้ า สั่ งสภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 22/2563 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ้ามหาวิทยาลัย
ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ งมติ ส ภา
มหาวิท ยาลั ย ให้ ผู้ อ้านวยการกองบริห ารงาน
บุคคลทราบ และด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ส้ านั กงานสภามหาวิ ทยาลั ย น้ าค้ าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

กรรมการ
กรรมการ

4.2.4 พิจ ารณาให้ ความเห็ น ชอบเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ้ามหาวิทยาลัย บริหารงานบุคคลประจ้ามหาวิทยาลัย ดังนี
แทนต้าแหน่งที่ว่างลง
จากเดิม 10. ผศ.ดร.วันชัย ประเสริฐศรี กรรมการ
11. นางสุทิศา จันทรบุตร กรรมการ
เปลี่ยนเป็น 10. ผศ.ชลิต
เชาว์วิไลย กรรมการ
11. นางสาววารุณี กี่เอี่ยน กรรมการ
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หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อ้านวยการ
กองพัฒนา
นักศึกษา

5
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณา ผู้ช่วยเลขานุการ - นายกสภามหาวิท ยาลั ย ลงนามในค้ า สั่ งสภา
พิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์
ปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี
คณะกรรมการ
มทร.ธั ญ บุ รี ที่ 23/2563 เรื่ อ ง เปลี่ ยนแปลง
จากเดิม
พิจารณาปริญญา คณะกรรมการพิจ ารณาปริญ ญากิต ติม ศัก ดิ์
7. ผศ.ดร.อ้านวย เรืองวารี
กรรมการ
กิตติมศักดิ์
ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563
8. นางสาวปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร
กรรมการ
(ผศ.ดร.สุภัทรา - เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง มติ ส ภา
โพธิ์พ่วง)
มหาวิทยาลัยให้เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
เปลี่ยนเป็น
ปริญญากิตติมศักดิ์ (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)
7. ผศ.จิตรลดา
ตรีสาคร
กรรมการ
และผู้ ช่ วยเลขานุ การคณะกรรมการพิ จ ารณา
8. ผศ.ดร.อนินท์ มีมนต์
กรรมการ
ปริญญากิตติมศักดิ์ (ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง)
ทราบ และด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ส้านักงานสภามหาวิทยาลัย น้าค้าสั่งดัง กล่าว
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
4.2.6 พิจารณาขยายเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ ค วามเห็ น ชอบขยายเวลาการประเมิ น ผลการ
ผู้เชี่ยวชาญ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ของหัวหน้าส่วนราชการ
ปฏิ บั ติ ง านของหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ คณบดี ค ณะ
เฉพาะด้าน
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ เลขานุการคณะกรรมการประเมิน
เทคโนโลยี สื่ อสารมวลชน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผศ.ดร.สุภัทรา ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณบดี ค ณะเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
โพธิ์พ่วง)
สื่อสารมวลชน (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปจนถึงวันพุธที่
เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
29 เมษายน 2563
ของคณบดีค ณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
(รศ.ดร.กฤษณ์ ช นม์ ภู มิ กิ ต ติ พิ ช ญ์ ) เลขานุ การ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า) เลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา)
ทราบ และด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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6
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.7 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการประชุ ม สภา ให้ ค วามเห็ น ชอบการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ผ่ า น เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผ่านระบบออนไลน์ โดยมอบ
ระบบออนไลน์
มหาวิท ยาลั ย ด้ า เนิ น การจ่ า ยค่ า เบี ยประชุ ม ให้ กั บ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ประชุมผ่านระบบออนไลน์
จ้านวน 2 ราย คือ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย
ฤชุพันธุ์ และนายชาติชาย ชุติมา

4.2.8 พิจารณาให้ความเห็น ชอบแต่งตังรองอธิการบดี
(วาระลับ)

-
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หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
(ผศ.ดร.สุภัทรา
โพธิ์พ่วง)

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อ้านวยการกองคลัง และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในทราบ และด้ าเนิ นการในส่ วนที่ เกี่ ยวข้ อง
ต่อไป

ผู้อ้านวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

- นายกสภามหาวิท ยาลั ย ลงนามในค้ า สั่ งสภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 24/2563 เรื่อง แต่งตังรองอธิการบดี
ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง มติ ส ภา
มหาวิท ยาลั ย ให้ ก องบริ ห ารงานบุ ค คลทราบ
และด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ส้านักงานสภามหาวิทยาลัย น้าค้าสั่งดังกล่าว
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

7
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.2.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการสรรหาผู้สมควร ให้ความเห็นชอบเสนอชื่อ นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
ประธาน
ส้ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย ด้ า เนิ น การจั ด ท้ า
ด้ารงต้าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เป็นผู้สมควรด้ารงต้าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ หนังสือเสนอโปรดเกล้า ฯ แต่งตัง ไปยังส้านักงาน
ราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ใด สรรหานายกสภา ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
เห็นคัดค้าน จึงถือว่าเป็นฉันทานุมัติ และมอบเลขานุการ
มทร.ธัญบุรี
และนวัตกรรม
สภามหาวิทยาลัยด้าเนินการเสนอขอโปรดเกล้า ฯ แต่งตัง (พลเอก ธงชัย
นายวีระศักดิ์ วงษ์ส มบั ติ ด้ารงต้าแหน่งนายกสภา
เกือสกุล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทังนี ตังแต่
วันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตังเป็นต้นไป
ซึ่งก่อนการพิจารณาผลการสรรหาผู้สมควรด้ารง
ต้าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายกสภามหาวิทยาลัย (นายวีระศักดิ์ วงษ์ส มบัติ)
ได้ประสงค์ออกนอกห้องประชุม โดยมอบอุปนายก
สภามหาวิทยาลัย (พลเอก ธงชัย เกือสกุล) ปฏิบัติหน้าที่
ประธานในการประชุม
4.2.10 พิจ ารณาให้ ความเห็ น ชอบและแต่งตั งผู้ ส มควร
ด้ารงต้าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
(วาระลับ)

-

ผู้อ้านวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล
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- นายกสภามหาวิท ยาลั ย ลงนามในค้ า สั่ งสภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 25/2563 เรื่อง ค้าสั่งแต่งตังคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ ลงวัน ที ่ 25 มีน าคม
พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง มติ ส ภา
มหาวิท ยาลั ย ให้ ก องบริ ห ารงานบุ ค คลทราบ
และด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ส้านักงานสภามหาวิทยาลัย น้าค้าสั่งดังกล่าว
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

8
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.11 พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน รับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
ของคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประเมิน คณะครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรม ประเมิ นรอบปี 2562
รอบปี 2562
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ นิยมผล) ผลการประเมิน
อยู่ ใ นระดั บ ดี และมอบคณ บดี ค ณะครุ ศ าสตร์
อุต สาหกรรม รับ ข้ อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินไปพิจารณาด้าเนินการต่อไป

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
ประธาน
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะ
ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
(รศ.ดร.สมเจตน์
ทิณพงษ์)

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ผศ.อภิชาติ
ไก่ฟ้า) ทราบ และด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4.2.12 พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน รั บทราบรายงานการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของ
ของผู ้อ้ า นวยการส้ า นัก ส่ง เสริม วิช าการและ ผู้ อ้ านวยการส้ านั กส่ งเสริ มวิ ชาการและงานทะเบี ยน
งานทะเบียน ประเมินรอบปี 2562
ประเมิ นรอบปี 2562 (นายณั ชติ พงศ์ อู ทอง) ผลการ
ประเมิ น อยู่ ในระดั บ ดี ม าก และมอบผู้ อ้ า นวยการ
ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมิ นไปพิ จารณาด้ าเนิ นการ
ต่อไป

ประธาน
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะ
ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
(รศ.ดร.สมเจตน์
ทิณพงษ์)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ อ้ านวยการส้ านั กส่ งเสริ มวิ ชาการและงาน
ทะเบี ยน (นายวิรัช โหตระไวศยะ) ทราบ และ
ด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4.2.13 พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบแต่ง ตั งเลขานุก าร ให้ค วามเห็น ชอบแต่งตั งรองอธิก ารบดี (นายวิรัช
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โหตระไวศยะ) เป็ น เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ทั งนี ตั งแต่ วั น ที่
25 มีนาคม พ.ศ. 2563

ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
(ผศ.ดร.สุภัทรา
โพธิ์พ่วง)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติสภา
มหาวิทยาลัย

41

9
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.3 เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา
4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับ อนุมัติให้ ปริญญาผู้ ส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญบุ รี ได้ลงนามในประกาศสภา
ปริ ญญาโท ภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2562 ภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2562 ประจ้ าเดื อน (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ มทร.ธั ญ บุ รี เรื่ อ ง รายนามนั ก ศึ ก ษาที่ ได้ รั บ
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2563
กุมภาพันธ์ 2563 จ้านวน 5 ราย
ภูมิกิตติพิชญ์)
ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ผู้อ้านวยการ
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม
ส้านักส่งเสริม
พ.ศ. 2563
วิชาการและ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
งานทะเบียน
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อ้านวยการส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อ้านวยการ
และผู้อ้านวยการส้านักบัณฑิตศึกษาด้าเนินการ
ส้านักบัณฑิตศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.3.2 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2562 โดยส้ าเร็จการศึกษาในวันที่
25 มีนาคม 2563

อนุ มัติ ให้ ปริ ญญาผู้ ส้ าเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญ บุรี ได้ล งนามในประกาศ
(หลักสูตร 5 ปี) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ สภา มทร.ธั ญ บุ รี เรื่ อ ง รายนามนั ก ศึ ก ษาที่
จ้า นวน 303 ราย โดยส้า เร็ จ การศึ ก ษาในวั น ที่ ภูมิกิตติพิชญ์)
ได้รับ ปริญ ญาตรี ประจ้า ภาคการศึก ษาที่ 2
25 มีนาคม 2563
และ
ปีก ารศึก ษา 2562 (หลัก สูต ร 5 ปี) ลงวัน ที่
ผู้อ้านวยการ
25 มีนาคม พ.ศ. 2563
ส้านักส่งเสริม - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
วิชาการและ
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
งานทะเบียน
และผู้อ้า นวยการส้า นัก ส่งเสริม วิช าการและ
งานทะเบียน ด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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10
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน
4.4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รองอธิการบดี
บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี นวั ต กรรมการเรี ย นรู้ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
สารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้อ้านวยการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้า ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ้ าหลั กสู ตร ส้านักส่งเสริม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิศ วกรรมศาสตรดุ ษ ฎีบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าวิศวกรรม วิชาการและ
งานทะเบียน
วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ ฉบับปี พ.ศ. 2561
พลังงานและวัสดุ ฉบับปี พ.ศ. 2561 ดังนี
1. จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด
ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ้าหลักสูตร เปลี่ยนแปลงเป็น ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์
ประจ้าหลักสูตรเพียงอย่างเดียว ดังนันจ้านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม 4 ราย เปลี่ยนแปลงเป็น
3 ราย
2. จากเดิม ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุ ปรีย์
ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ้าหลักสูตร เปลี่ยนแปลงเป็น ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์
ประจ้าหลักสูตรเพียงอย่างเดียว โดยเพิ่ม รองศาสตราจารย์
ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรแทน

43

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภู มิ กิ ตติ พิ ชญ์ ) และผู้ อ้ านวยการส้ า นั ก ส่ ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ และด้าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

11
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
(ต่อ) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ ฉบับปี พ.ศ. 2561

มติสภา มทร.ธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

3. จากเดิ ม ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.เกี ย รติ ศั ก ดิ์
แสงประดิษฐ์ ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ ป ระจ้ า หลั ก สู ต ร เปลี่ ย นแปลงเป็ น
ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจ้าหลักสูตรเพียงอย่างเดียว
โดยเปลี่ยนให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีราภรณ์ ผิวสอาด
ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สโรชา เจริญวัย ปรับออกจาก
รายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร
ทังนี ให้มีผลตังแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2562 เป็นต้นไป

4.4.3 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุงเปลี่ ยนแปลง ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ รองอธิการบดี
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรวิ ศวกรรมศาสตร ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรวิศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับปี พ.ศ. 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับปี พ.ศ. 2559 จากเดิม ภูมิกิตติพิชญ์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด เป็น ดร.
และ
ณรงค์ชัย โอเจริญ แทน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผู้อ้านวยการ
สมหมาย ผิ วสอาด ยังคงปฏิบัติห น้าที่เป็นอาจารย์ ส้านักส่งเสริม
ประจ้าหลักสูตร ทังนี ให้มีผลตังแต่ภาคการศึกษาที่ วิชาการและ
2/2562 เป็นต้นไป
งานทะเบียน
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภู มิ กิ ตติ พิ ชญ์ ) และผู้ อ้ านวยการส้ า นั ก ส่ ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ และด้าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

12
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประธานหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ฉบับปี พ.ศ. 2560

4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ฉบับปี พ.ศ. 2558

มติสภา มทร.ธัญบุรี
ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประธานหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับปี
พ.ศ. 2560 จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ
พงศ์ศิวะสถิตย์ เป็น ว่าที่ร้อยเอก ดร.กิตติพงษ์ สุวีโร แทน
โดยผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ศุ ภสิ ทธิ พงศ์ ศิ วะสถิ ตย์
ยังคงปฏิบัติหน้ าที่เป็นอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ทังนี
ให้มีผลตังแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป
ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ป ระจ้าหลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม ฉบับปี พ.ศ. 2558 โดยเปลี่ยนจาก
อาจารย์นิสิต ภูครองตา เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์
รักเหลือ ทังนี ให้มีผลบังคับใช้ตังแต่ภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตังแต่วันที่ 6 มกราคม 2563
เป็นต้นไป

4.4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2560
มหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2560 ดังนี
1. ปรับปรุงรายละเอียดหลั กสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป ข้อที่ 5 รูปแบบหลักสูตร ข้อ 5.2 ภาษาที่ใช้
และ 5.3 การรับเข้าศึกษา เพื่อเป็นการรองรับการรับ
นักศึกษาดังกล่าวข้างต้น
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หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
รองอธิการบดี
(รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อ้านวยการ
ส้านักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภู มิ กิ ตติ พิ ชญ์ ) และผู้ อ้ านวยการส้ า นั ก ส่ ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ และด้าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

13
ระเบียบ
วาระที่
4.4.6
(ต่อ)

เรื่อง

4.4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้า
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ฉบับปี พ.ศ. 2562

4.4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้า
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาอาชีวศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561

มติสภา มทร.ธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

2. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจาก
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.กุ สุ มา ด้ าพิ ทั กษ์ ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุภา ทองคง และอาจารย์ ดร.มะดา
โอะ สุหลง ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ขอเปลี่ยนแปลงมาปฏิบัติ
หน้ าที่ อ าจารย์ ป ระจ้ า หลั ก สู ต รเพี ย งอย่ า งเดี ย ว
เนื่ อ งจากต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรในหลักสูตรอื่น และขอเพิ่มรองศาสตราจารย์
ดร.ปณิ ศา มี จิ นดา เข้ ามาปฏิ บั ติ หน้ าที่ ผู้ รับผิ ดชอบ
หลักสูตรอีก 1 ราย
ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ รองอธิการบดี
ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ป ระจ้าหลั ก สู ต ร (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
บริห ารธุรกิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการจั ด การ ฉบั บ ปี ภูมิกิตติพิชญ์)
พ.ศ. 2562 โดยเปลี่ยนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
และ
ปิ ย ฉั ต ร บู ร ะวั ฒ น์ เป็ น ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. ผู้อ้านวยการ
มะดาโอะ สุ ห ลง แทน โดยท้ าหน้ าที่ เป็ น ประธาน ส้านักส่งเสริม
หลักสูตรแทน รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าหาญ ณ น่าน วิชาการและ
และย้ายล้าดับอาจารย์ประจ้าหลักสูตร จ้านวน 1 ราย งานทะเบียน
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรลดา ตรีสาคร ย้ายจาก
ล้าดับที่ 1 ไปล้าดับที่ 2
ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา
ฉบับปี พ.ศ. 2561 โดยเปลี่ยนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สิริลักษณ์ หาญวัฒนานุกูล เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณัฐพงษ์ โตมั่น
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ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภู มิ กิ ตติ พิ ชญ์ ) และผู้ อ้ านวยการส้ า นั ก ส่ ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ และด้าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

14
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.5 เรื่องกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
4.5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย 1. อนุมัติในหลักการ โดยให้เบิกค่าตอบแทน กรณี
เทคโนโลยี ร าชมงคลธัญ บุ รี ว่าด้ว ยการประชุ ม ที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่วงที่มีการ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
ระบาดของเชื อไวรั ส โคโรนา 2019 ตามหนั งสื อ ที่
กค.0408.5/ว 55 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่าย
ค่า ตอบแทนในการประชุม ผ่า นสื่อ อิเล็ก ทรอนิก ส์
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 และประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557
2. อัตราค่าเบียประชุม ให้ เป็นไปตามระเบียบและ
ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
3. มอบมหาวิทยาลัยน้า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์ สินของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
ด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยกลั่นกรอง ก่อนที่
จะเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป
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หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

ผู้อ้านวยการ
กองคลัง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อ้านวยการกองคลังทราบ และด้าเนิน การ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

15
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นชอบก้าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครังที่ 4/2563 วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครังที่ 3/2563 วันพุธที่
25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. โดยเปลี่ยนจาก
ห้ องประชุ มนลิ นวิ ทย์ ชั น 1 คณะวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เป็ น ห้ องประชุ มสงค์ ธนาพิ ทั กษ์ ชั น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพ
รั ตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุ มารี มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยจัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
6.2

รั บทราบผลกระทบที่ จะเกิ ดจากสถานการณ์ การ รั บ ท ราบ และมอบ มห าวิ ท ยาลั ยด้ าเนิ น การ
แพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ประชาสัมพันธ์ก ารขอรับ บริจ าคสมทบทุน ซื อวัส ดุ
ทางการแพทย์ ในสถานการณ์ COVID-19

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติสภา
มหาวิทยาลัย

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้อธิการบดีมอบผู้เกี่ยวข้องด้าเนินการตามค้าแนะน้า
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

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