สรุปผลการปฏิบัตติ ามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
3
เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ความเห็ นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ ด ารงต าแหน่ ง การปฏิบัติงานของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย (ผศ.ดร.สุภัทรา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังรายชื่อต่อไปนี้
โพธิ์พ่วง)
1.นายวีระศักดิ์
วงษ์สมบัติ
ที่ปรึกษา
2.ศ.(พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์
ที่ปรึกษา
3.รศ.ดร.สมเจตน์
ทิณพงษ์ ประธานกรรมการ
4.นายชาติชาย
ชุติมา
กรรมการ
5.ดร.พยุง
ศักดาสาวิตร กรรมการ
6.นายบุญชู
ประสพกิจถาวร กรรมการ
7.ดร.พัชรางสุ์
ชัยวรมุขกุล
กรรมการ
8.ผศ.พงศ์พิชญ์
ต่วนภูษา
เลขานุการ
9.ผศ.ดร.สุภัทรา
โพธิ์พ่วง ผู้ช่วยเลขานุการ
และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
- นายกสภามหาวิท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 27/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ ด ารงต าแหน่ ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ งมติ ส ภา
มหาวิ ทยาลั ยให้ ผู้ เชี่ ยวชาญเฉพาะด้ าน (ผศ.ดร.
สุภัทรา โพธิ์พ่วง และรองอธิการบดี (ผศ.พงศ์พิชญ์
ต่วนภูษา) ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

2
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรฐานกลางเพื่อใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดารงตาแหน่ง
หัว หน้า ส่ว นราชการมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
ให้ความเห็นชอบมาตรฐานกลางเพื่อใช้ในการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน - นายกสภามหาวิท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
ผลการปฏิบัติงานของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ (ผศ.ดร.สุภัทรา
มทร.ธัญบุรี ที่ 33/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรี และมอบ
โพธิ์พ่วง)
ออกแบบ จัดทา หลักเกณฑ์กลาง เพื่อประเมินผล
มหาวิท ยาลั ย แต่ งตั้ งคณะกรรมการออกแบบ จัดท า
การปฏิบัติงานของหัวหน้ าส่วนราชการ ลงวันที่
หลั กเกณฑ์ กลาง เพื่ อประเมิ นผลการปฏิ บั ติงานของ
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
หัวหน้าส่วนราชการ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ งมติ ส ภา
1.นายวีระศักดิ์
วงษ์สมบัติ
ที่ปรึกษา
มหาวิ ทยาลั ยให้ ผู้ เชี่ ยวชาญเฉพาะด้ าน (ผศ.ดร.
2.รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ที่ปรึกษา
สุ ภั ทรา โพธิ์ พ่ วง รองอธิ การบดี (ผศ.พงศ์ พิ ชญ์
3.รศ.ดร.สมเจตน์
ทิณพงษ์
ที่ปรึกษา
ต่ ว นภู ษ า) และผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี (ผศ.ปณิ ต า
4.ผศ.ดร.สมหมาย
ผิวสอาด
ที่ปรึกษา
สงวนทรัพ ย์) ทราบ และดาเนิ นการในส่ วนที่
5.นายบุญชู
ประสพกิจถาวร
เกี่ยวข้อง
ประธานกรรมการ
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาคาสั่งดังกล่าว
6.ดร.วิชา
จุ้ยชุม
กรรมการ
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
7.ศ.ดร.สมชาติ
โสภณรณฤทธิ์ กรรมการ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
8.ดร.พยุง
ศักดาสาวิตร กรรมการ
9.ดร.พัชรางสุ์
ชัยวรมุขกุล
กรรมการ
10. รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ กรรมการ
11. ผศ.ดร.นพรัตน์
พุทธกาล
กรรมการ
12. ผศ.ดร.สุภัทรา
โพธิ์พ่วง
เลขานุการ
13. ผศ.พงศ์พิชญ์
ต่วนภูษา ผู้ช่วยเลขานุการ
14. ผศ.ปณิตา
สงวนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ
มติสภา มทร.ธัญบุรี
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ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
3.3 พิจารณาประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยให้ความสาคัญ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดตามและประเมินผล
การดาเนินงาน
4.1 เรื่องเชิงนโยบาย
4.1.1 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบรายงานผลการตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีงบประมาณ 2562
โดยคณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย
4.2 เรื่องเชิงบริหาร
4.2.1 พิจารณาเลื อกและแต่ งตั้งผู้ สมควรด ารงต าแหน่ ง
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (วาระลับ)

หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
รับทราบประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยให้ความสาคัญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลั ย (ผศ.ดร.สุภัทรา ให้ผู้เกีย่ วข้อง คือ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (ผศ.ดร.
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดตามและประเมินผล
โพธิ์พ่วง)
สุภัทรา โพธิ์พ่วง) ทราบ และดาเนินในส่วนที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินงาน
ต่อไป
มติสภา มทร.ธัญบุรี

ให้ ความเห็ นชอบรายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม
และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีงบประมาณ 2562 และ
มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ

รองอธิการบดี
(ผศ.พงศ์พิชญ์
ต่วนภูษา)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา) ทราบ
และรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปดาเนินการ

-

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

- นายกสภามหาวิท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 32/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ลงวันที่ 27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ งมติ ส ภา
มหาวิทยาลัยให้ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
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เรื่อง
วาระที่
4.2.2 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษา
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลั ย
และคณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
ให้ความเห็ นชอบแต่งตั้ง นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบั ติ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน - นายกสภามหาวิท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
เป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภา (ผศ.ดร.สุภัทรา
มทร.ธัญบุรี ที่ 28/2563 เรื่อง แต่งตั้งที่ ปรึกษา
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจสอบของสภา
โพธิ์พ่วง)
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
- นายกสภามหาวิท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 29/2563 เรื่อง แต่งตั้งที่ ปรึกษา
คณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ งมติ ส ภา
มหาวิ ทยาลั ยให้ เลขานุ การคณะกรรมการด้ าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ
และเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบของ
สภามหาวิทยาลัย (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)
และผู้ ช่วยเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ
ของสภามหาวิทยาลัย (ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา)
ทราบ ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
มติสภา มทร.ธัญบุรี
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4.2.3 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการจ้ างผู้ เชี่ ย วชาญ
เฉพาะด้าน จานวน 2 ราย
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง

มติสภา มทร.ธัญบุรี
ให้ ค วามเห็ น ชอบการจ้ า งผู้ เชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น
จานวน 2 ราย คือ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

มีระยะเวลาการจ้าง 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ในอัตราค่าตอบแทนเดือนละ
60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายงบประมาณ
เงินรายได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้มหาวิทยาลัย ให้ ความเห็ นชอบให้ มหาวิท ยาลั ยลงนามในบั น ทึ ก ผู้ช่วยอธิการบดี
ลงนามในบันทึกความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย (ผศ.ดร.สุมนมาลย์
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ Gongqing College of เนียมหลาง)
Nanchang Univesity (GCNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง
และผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศทราบ
และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.3 เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา
4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธั ญบุ รี ได้ ลงนามในประกาศสภา
ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประจาเดือน (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาโท
ประจาเดือนเมษายน 2563
เมษายน 2563
ภูมิกิตติพิชญ์)
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประจาเดือน
ผู้อานวยการ
เมษายน 2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
สานักส่งเสริม - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
วิชาการและ
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
งานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
และ
และผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา ดาเนินการ
ผู้อานวยการสานัก ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
บัณฑิตศึกษา
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ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.3.2 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ อนุมัติให้ ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญบุ รี ได้ลงนามในประกาศสภา
ปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จานวน 4,194 (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ มทร.ธั ญ บุ รี เรื่ อ ง รายนามนั ก ศึ ก ษาที่ ได้ รั บ
โดยสาเร็จการศึกษาในวันที่ 29 มีนาคม 2563
ราย โดยสาเร็จการศึกษาในวันที่ 29 มีนาคม 2563
ภูมิกิตติพิชญ์)
ปริญญาตรี ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
และ
2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ผู้อานวยการ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
สานักส่งเสริม
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
วิชาการและ
และผู้อานวยการสานัก ส่งเสริม วิช าการและ
งานทะเบียน
งานทะเบียน ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน
4.4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขและ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มรายวิชา รองอธิการบดี
เพิ่มรายวิชากลุ่มเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ กลุ่มเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ ในรายละเอียด (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ในรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร (มคอ.2) ระดั บ ของหลักสูตร (มคอ.2) ระดับปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี ภูมิกิตติพิชญ์)
ปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี
และ
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน
4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มรายวิชา “นวัตกรรม ให้ ความเห็ นชอบการเพิ่มรายวิช า “นวัตกรรมเพื่ อ
เพื่ออุตสาหกรรม” ในหมวดศึกษาทั่วไป (ฉบับปี อุตสาหกรรม” ในหมวดศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
พ.ศ. 2562) กลุ่มบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ กลุ่มบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภู มิ กิ ตติ พิ ชญ์ ) และผู้ อ านวยการส านั ก ส่ ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ และดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.4.3 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุงเปลี่ ยนแปลง ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ รองอธิการบดี
อาจารย์ ประจ าหลั กสู ตรศึ กษาศาสตรมหาบั ณฑิ ต ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561
นาฏศิล ป์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 จานวน 5 ราย ภูมิกิตติพิชญ์)
ดังรายชื่อต่อไปนี้
และ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดี พรามณี
ผู้อานวยการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล พรามณี
สานักส่งเสริม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญส่ง
วิชาการและ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน เจิมไธสง
งานทะเบียน
5. อาจารย์ ดร.สุรัตน์ ขวัญบุญจันทร์
โดยมีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เป็นต้นไป
4.4.4 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรศิ ลปบั ณ ฑิ ต ให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รศิ ล ปบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
สาขาวิ ช าออกแบบภายใน (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
พ.ศ. 2563)
4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณ ฑิต สาขาวิช าวิท ยาการคอมพิว เตอร์ ฉบับ ปี
ฉบับปี พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559
4.4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี
สื่อสาร ฉบับปี พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภู มิ กิ ตติ พิ ชญ์ ) และผู้ อ านวยการส านั ก ส่ ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ และดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.5 เรื่องกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
4.5.1 พิจ ารณาให้ ความเห็ น ชอบ (ร่ าง) ประกาศสภา ให้ ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลั ย
เลขานุการ
- นายกสภาลงนามในประกาศสภา มทร.ธั ญบุ รี
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธัญ บุ รี เรื่ อ ง เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การปิด คณะกรรมการ
เรื่อง หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร พ.ศ. 2563
หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร พ.ศ. ....
หลักสูตร พ.ศ. ....
ด้านกฎหมายของ ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
สภามหาวิทยาลัย - เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง มติ ส ภา
(เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยให้เลขานุการคณะกรรมการด้าน
มหาวิทยาลัย)
กฎหมายของสภามหาวิท ยาลั ย (เลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัย) ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาประกาศสภา
มทร.ธัญบุรี ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย
เพื่อ ให้บุค ลากรของมหาวิท ยาลัย ทราบและ
ถือปฏิบัติ

9
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนิ น การปรั บ ความรู้ พื้ น ฐานนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. ....

มติสภา มทร.ธัญบุรี
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....
และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคล
ในการดาเนินการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

4.5.3 พิ จ ารณ าให้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ า ง) ประกาศ ให้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธัญ บุ รี เรื่ อ ง เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การจัดสวัสดิการ
การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนักงาน และสิทธิประโยชน์แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการ
- นายกสภาลงนามในระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย
คณะกรรมการ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการปรับความรู้พื้นฐาน
ด้านกฎหมายของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 ลงวันที่
สภามหาวิทยาลัย 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
(เลขานุการสภา - อธิการบดีลงนามในประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง
มหาวิทยาลัย)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลในการ
ดาเนินการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง มติ ส ภา
มหาวิทยาลัยให้เลขานุการคณะกรรมการด้าน
กฎหมายของสภามหาวิท ยาลั ย (เลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัย) ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาระเบียบ มทร.ธัญบุรี
และประกาศ มทร.ธัญบุรี ประกาศบนเว็บไซต์
สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ทราบและถือปฏิบัติ
ผู้อานวยการ - นายกสภาลงนามในประกาศ มทร.ธัญบุ รี เรื่อง
กองบริหาร
การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนักงาน
งานบุคคล
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง มติ ส ภา
มหาวิ ท ยาลั ยให้ ผู้ อ านวยการกองบริ ห ารงาน
บุคคล ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาประกาศ มทร.ธัญบุรี
ประกาศบนเว็ บไซต์ สภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติ
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6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2563 วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 6/2563 วันพุธที่
24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
สงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยจัดการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Team ควบคู่
กันไปด้วย
6.2

พิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบเปลี่ ยนแปลงรายชื่ อ
คณะกรรมการออกแบบ จั ดท า และขับ เคลื่ อน
แผนยุท ธศาสตร์ข องมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการ
ออกแบบ จัดทา และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเปลี่ยน
จาก นางสาวปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อนินท์ มีมนต์

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติสภา
มหาวิทยาลัย

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

- นายกสภามหาวิท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 30/2563 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อ
คณะกรรมการออกแบบ จัดทา และขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ของ มทร. ลงวันที่ 27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ งมติ ส ภา
มหาวิทยาลัยให้ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ส านั กงานสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
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6.3 พิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบเปลี่ ยนแปลงรายชื่ อ ให้ความเห็ นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย
ของสภามหาวิทยาลัย
โดยเปลี่ยนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนินท์ มีมนต์
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ พุทธกาล

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

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

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
- นายกสภามหาวิท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 31/2563 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อ
คณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
ของสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ งมติ ส ภา
มหาวิทยาลัยให้ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนทราบ และดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
- ส านั กงานสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

