สรุปผลการปฏิบัตติ ามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.1 เรื่องเชิงนโยบาย
4.1.1 รับทราบมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี รับ ทราบ และขอแสดงความยิน ดี พร้อ มทั ้ง มอบ
ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ถ้ วยรางวั ล พระราชทาน มหาวิท ยาลัย รับ ข้อ เสนอแนะของกรรมการสภา
“Platinum Award” ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ
2563
4.2 เรื่องเชิงบริหาร
4.2.1 พิจารณาการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ จ านวน 9 ราย (วาระ
ลับ)

-

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

ผู้อานวยการ
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ ผู้บริห ารระดับสูงทราบ และรับข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดาเนินการ

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.2.2 พิจ ารณาทบทวนการดาเนิ น การแต่งตั้งให้ ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นายสมิง จาปาศรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วาระลับ)

-

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.2.3 พิ จ ารณาตรวจสอบผลงานทางวิ ช าการ ในการ
ดาเนินการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ราย นายพุทธพล ทองอินทร์ดา (วาระลับ)

-

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ค วามเห็น ชอบจ้า งผู้เชี่ย วชาญเฉพาะด้า น ราย
ด้านของคณะบริหารธุรกิจ ราย รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร ตั้งแต่วันที่
ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ในอัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
โดยจ่ า ยค่ า ตอบแทนรายเดื อ นจากงบประมาณ
เงิ น รายได้ ประจ าปี 2564 โครงการปริ ญ ญาเอก
คณะบริหารธุรกิจ

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.2.6 พิจารณาให้ ความเห็ นชอบแต่งตั้ งคณะกรรมการ ให้ ความเห็ นชอบแต่ งตั้ งคณะกรรมการส่ งเสริ มและ
ส่ งเสริ มและติดตามจรรยาบรรณของข้ าราชการ ติด ตามจรรยาบรรณของข้าราชการและบุค ลากร
และบุคลากร
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประธานกรรมการ
2. พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล
กรรมการ
3. ศ.สมชาติ
โสภณรณฤทธิ์
กรรมการ
4. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
5. นายนิกร
แสงงาม
กรรมการ
6. ผศ.ณภัทร
ศุกรวรรณ
กรรมการ
7. ผู้อานวยการกองกฎหมาย
เลขานุการ
8. นายชนก
จันทรสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้อานวยการ
กองกฎหมาย

- นายกสภามหาวิท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 41/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมและติดตามจรรยาบรรณของข้าราชการ
และบุคลากร ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ งมติ ส ภา
มหาวิทยาลัยให้ผู้อานวยการกองกฎหมายทราบ
และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

3
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการและ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการ และผูช้ ่วยเลขานุการ คณะกรรมการสร้างงาน สร้างอาชีพ
สร้างงาน สร้างอาชีพ ของสภามหาวิทยาลัย
ของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
14. ดร.จีรศักดิ์
หมุนขา
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
15. นางสาวลัดดา วีระเบญจพล ผู้ช่วยเลขานุการ

หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
กรรมการและ - นายกสภามหาวิท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
เลขานุการ
มทร.ธั ญบุ รี ที่ 40/2563 เรื่อง แต่ งตั้ งกรรมการ
คณะกรรมการ
และผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร และผู้ ช่ วยเลขานุ การ
สร้างงาน
คณะกรรมการสร้ างงาน สร้ างอาชี พ ของสภา
สร้างอาชีพ
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ของสภา
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ งมติ ส ภา
มหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ ก รรมการและเลขานุ ก าร
(ผศ.ดร.บุญธิดา
คณะกรรมการสร้างงาน สร้างอาชีพ ของสภา
เอื้อพิพัฒนากูล)
มหาวิทยาลัย (ผศ.ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล)
ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

4.2.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยลงนาม ให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยลงนามในบันทึกความ ผู้อานวยการ
ในบันทึกความเข้าใจความตกลงร่วมมือทางวิชาการ เข้าใจความตกลงร่วมมือทางวิชาการ จานวน 2 ฉบับ กองยุทธศาสตร์
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ
ต่างประเทศ
1. Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto (STTA)
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2. National Sun Yat - sen University (NSYSU) ไต้หวัน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง)
และผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศทราบ
และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ความเห็ นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้
จานวน 2 ราย
1. คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1.1 รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการ
1.2 ดร.พยุง
ศักดาสาวิตร กรรมการ
1.3 ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา กรรมการและเลขานุการ
1.4 ผศ.ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ ผู้ช่วยเลขานุการ
2. ผู้อานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
2.1 นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ ประธานกรรมการ
2.2 ดร.บุญปลูก ชายเกตุ
กรรมการ
2.3 รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิ ตติพิ ช ญ์ กรรมการและ
เลขานุการ
2.4 ผศ.ปณิตา
สงวนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
- นายกสภามหาวิท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 42/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ
ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ งมติ ส ภา
มหาวิ ท ยาลั ยให้ ผู้ อ านวยการกองบริ ห ารงาน
บุคคลทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

4.2.11 พิจารณาการหารือสภามหาวิทยาลัยของคณะกรรมการ มอบคณะกรรมการออกแบบ จัดทาหลักเกณฑ์กลาง
ออกแบบ จัดทาหลักเกณฑ์กลางเพื่อประเมินผล เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ
การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณานาข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไปดาเนินการ

รองอธิการบดี
(ผศ.พงศ์พิชญ์
ต่วนภูษา)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา) ทราบ
และรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปดาเนินการ
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ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.3 เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา
4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับ อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญ บุรี ได้ล งนามในประกาศ
ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประจาเดือน (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ สภา มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับ
ประจาเดือนกรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 2563 จานวน 2 ราย
ภูมิกิตติพิชญ์)
ปริ ญญาโท ภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2563
ผู้อานวยการ
ประจาเดือนกรกฎาคม 2563 ลงวันที่ 26 สิงหาคม
สานักส่งเสริม
พ.ศ. 2563
วิชาการและ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
งานทะเบียน
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานัก และผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา ดาเนินการ
บัณฑิตศึกษา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.3.2 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี ภาคการศึ กษาฤดู ร้ อน ปี การศึ กษา
2562 (นานาชาติ) โดยสาเร็ จการศึกษาในวัน ที่
31 กรกฎาคม 2563

อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญ บุรี ได้ล งนามในประกาศ
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (นานาชาติ) (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ สภา มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับ
จ านวน 8 ราย โดยส าเร็ จ การศึ ก ษาในวั น ที่ 31 ภูมิกิตติพิชญ์)
ปริ ญ ญาตรี ประจาภาคการศึ ก ษาฤดู ร้ อ น
กรกฎาคม 2563
และ
ปีการศึกษา 2562 (นานาชาติ) ลงวันที่ 26 สิงหาคม
ผู้อานวยการ
พ.ศ. 2563
สานักส่งเสริม - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
วิชาการและ
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
งานทะเบียน
และผู้อานวยการสานัก ส่งเสริม วิช าการและ
งานทะเบียน ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน
4.4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตร ให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รองอธิการบดี
ผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
(รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
4.4.2 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุงเปลี่ ยนแปลง ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ งานทะเบียน
อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ า ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจาหลั ก สู ต ร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2561 พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2561 โดยเปลี่ยน
จาก อาจารย์สัมพันธ์ มณีรัตน์ เป็น อาจารย์นพภัสสร
วิเศษ ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

4.4.3 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุงเปลี่ ยนแปลง ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
อาจารย์ ประจ าหลั กสู ตรศิ ลปมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชา ประจาหลักสูตรศิลปมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ทัศนศิลป์และการออกแบบ ฉบับปี พ.ศ. 2560
และการออกแบบ ฉบับปี พ.ศ. 2560 จากเดิม จานวน
5 ราย เปลี่ยนแปลงเป็นจานวน 4 ราย โดยให้มีผล
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

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
เรื่อง
วาระที่
4.4.4 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุงเปลี่ ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ า
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย ฉบับปี
พ.ศ. 2558

มติสภา มทร.ธัญบุรี
ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย ฉบับปี พ.ศ. 2558
โดยเปลี่ ยนจาก ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สุ รพล อินทรพงษ์
เป็ น อาจารย์ สุ จิ ตรา พาหุ การณ์ โดยมี ผลบั งคั บ ใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

4.4.5 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการเพิ่ มอาจารย์ ประจ า ให้ ความเห็ นชอบการเพิ่มอาจารย์ประจาหลั กสูตรครุ
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา
สาขาวิชาอาชีวศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561
ฉบั บปี พ.ศ. 2561 คื อ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล
พรามณี โดยมีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2563 เป็นต้นไป
4.5 เรื่องกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
4.5.1 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบ (ร่ าง) ประกาศสภา
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธัญ บุ รี เรื่ อ ง
การเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนพิ เศษของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยซึ่งได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึง
ขั้นสูงของระดับตาแหน่ง

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
รองอธิการบดี
(รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

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

ให้ ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลั ย
เลขานุการ
- นายกสภาลงนามในประกาศสภา มทร.ธั ญบุ รี
เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี เรื่ อ ง การเบิ ก จ่ า ย คณะกรรมการ
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับ ด้านกฎหมายของ มหาวิทยาลัยซึ่งได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึง
ค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของระดับตาแหน่ง สภามหาวิทยาลัย ขั้นสูงของระดับตาแหน่ง ลงวันที่ 26 สิงหาคม
(เลขานุการสภา
พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัย) - เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง มติ ส ภา
มหาวิทยาลัยให้เลขานุการคณะกรรมการด้าน
กฎหมายของสภามหาวิท ยาลั ย (เลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัย) ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาประกาศสภา มทร.
ธัญบุรี ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติ
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ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย มอบมหาวิทยาลัยพิจารณานา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เลขานุการ
เทคโนโลยี ราชมงคลธั ญบุ รี ว่ าด้ วยการจ้ างบุ คคล เทคโนโลยี ราชมงคลธั ญ บุ รี ว่ าด้ ว ยการจ้ างบุ ค คล คณะกรรมการ
ภายนอกเป็นผู้บริหาร พ.ศ. ....
ภายนอกเป็นผู้บริหาร พ.ศ. .... ปรับปรุง แก้ไข และ ด้านกฎหมายของ
ด าเนิ น การตามที่ ก รรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ให้ สภามหาวิทยาลัย
คาแนะนาและข้อเสนอแนะ และเสนอคณะกรรมการ (เลขานุการสภา
ด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนเสนอ มหาวิทยาลัย)
สภามหาวิทยาลัย

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ เลขานุการคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย) ทราบ
และรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปดาเนินการ

4.5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนา ราชมงคลธั ญ บุ รี ว่ า ด้ ว ยกองทุ น พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
นักศึกษา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....

- นายกสภาลงนามในระเบียบ มทร.ว่าด้วยกองทุน
พัฒนานักศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่
26 สิงหาคม 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
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อ ให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติ
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เรื่อง
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4.6 เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
4.6.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ ระดับ สถาบัน มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี จากปีการศึกษา 2561 มาดาเนินการ
ในปีการศึกษา 2562
6
6.1

มติสภา มทร.ธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

ให้ความเห็ นชอบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดั บ หลั กสู ตร ระดั บ คณะ ระดั บ สถาบั น
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี จากปี
การศึกษา 2561 มาดาเนินการในปีการศึกษา 2562

ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบี ยน และผู้ อ านวยการส านั กประกั น
คุณภาพการศึกษาทราบ และดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติสภา
มหาวิทยาลัย

เรื่องอื่น ๆ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/2563 วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 9/2563 วันพุธที่
30 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
สงค์ ธ นาพิ ทั ก ษ์ ชั้ น 1 อาคารเฉลิ ม พระเกีย รติ 48
พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2563 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

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

