สรุปผลการปฏิบัตติ ามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.2 รายงานการดาเนินการของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของ คณบดีคณะ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรบัณฑิต กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ
วิศวกรรมศาสตร์ ให้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ทราบ และดาเนินการ
พันธุ์ใหม่)
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
1.2.3 รายงานการด าเนิ นการของหลั กสู ตรศิ ลปศาสตร รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของ
คณบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
บั ณฑิ ต สาขาวิ ชาอุ ตสาหกรรมการบริ การการบิ น กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ
คณะศิลปศาสตร์ ให้ ค ณะศิ ล ปศาสตร์ท ราบ และด าเนิ น การตาม
(หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่)
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.3.1 รับ ทราบรายงานผลการประชุ มคณะกรรมการ รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของ
ด้ านการพั ฒ นานั กศึ กษาของสภามหาวิ ทยาลั ย กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563
1.3.2 รับทราบรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการ รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/63 กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ
เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 และครั้งที่ 11/63
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563

ผู้อานวยการ
กองพัฒนา
นักศึกษา

ผู้อานวยการ
กองคลัง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองพัฒ นานักศึกษาทราบ และ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองคลังทราบ และดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

2
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.1 เรื่องเชิงนโยบาย
4.1.1 รับทราบและพิจารณาสรุปการมอบนโยบายจาก รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของ
ประธานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (กกอ.) กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ
โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

รองอธิการบดี
(ผศ.พงศ์พิชญ์
ต่วนภูษา)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ ผู้ บริห ารระดับสู งทราบ และดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

4.1.2 รับทราบและพิจารณาแนวทางการดาเนินการปิด รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของ
หรือไม่ปิดสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภายใน กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กรณีเกิดโรคโควิด-19

ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
(ผศ.ดร.สุภัทรา
โพธิ์พ่วง)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ ผู้ บริห ารระดับสู งทราบ และดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

- นายกสภามหาวิท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 43/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ
ลงวันที่ 30 กันยายน 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 เรื่องเชิงบริหาร
4.2.1 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบแต่ งตั้ งคณะกรรมการ ให้ความเห็ นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ จานวน 6 ราย
จานวน 6 ราย
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
1.1 พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล ประธานกรรมการ
1.2 ดร.พยุง
ศักดาสาวิตร กรรมการ
1.3 รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ กรรมการและ
เลขานุการ
1.4 ผศ.ปณิตา สงวนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
2.1 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ประธานกรรมการ
2.2 นายชาติชาย ชุติมา
กรรมการ
2.3 นายวิรัช
โหตระไวศยะ กรรมการและ
เลขานุการ
2.4 ผศ.ดร.อานวย เรืองวารี ผู้ช่วยเลขานุการ

3
ระเบียบ
วาระที่
4.2.1
(ต่อ)

เรื่อง

มติสภา มทร.ธัญบุรี
3.คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
3.1 ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ประธานกรรมการ
3.2 ดร.พัชรางสุ์
ชัยวรมุขกุล กรรมการ
3.3 รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ กรรมการและ
เลขานุการ
3.4 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลาเจียก ผู้ช่วยเลขานุการ
4. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
4.1 ดร.บุญปลูก
ชายเกตุ ประธานกรรมการ
4.2 ดร.วิชา
จุ้ยชุม กรรมการ
4.3 ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา กรรมการและ
เลขานุการ
4.4 ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง ผู้ช่วยเลขานุการ
5. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
5.1 ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ประธานกรรมการ
5.2 ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
กรรมการ
5.3 รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ กรรมการและ
เลขานุการ
5.4 ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์
ผู้ช่วยเลขานุการ
6. ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1 ดร.พยุง
ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการ
6.2 นายบุญชู
ประสพกิจถาวร กรรมการ
6.3 ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า
กรรมการและ
เลขานุการ
6.4 ผศ.อิทธิพล โพธิพันธุ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

4
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.2.2 พิจารณาเพิ่มวิธีการลงทุนประเภททรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
และกองทุ น รวมอสั งหาริมทรัพ ย์ (Real Estate
Investment Trust : REIT, IFF, PF)

มติสภา มทร.ธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
สานักจัดการ
ทรัพย์สิน

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพย์สินทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้ ค วามเห็น ชอบเพิ่ม วิธีก ารลงทุน ประเภททรัส ต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ , กองทุนโครงสร้าง
พื้ น ฐานและกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ (Real
Estate Investment Trust : REIT, IFF, PF) และมอบ
มหาวิ ท ยาลั ย รั บ ข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ
4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เป็น คณบดีคณะ - นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พยาบาลศาสตร์
มทร.ธัญบุ รี ที่ 44/2563 เรื่อง แต่ งตั้ งที่ ป รึก ษา
ธัญบุรี
ราชมงคลธัญบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ งมติ ส ภา
มหาวิท ยาลั ยให้ ค ณบดี ค ณะพยาบาลศาสตร์
ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
4.2.4 พิจารณาให้ ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภา ให้ ค วามเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง กรรมการสภาวิ ช าการ ผู้อานวยการ - นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังมีรายชื่อ สานักส่งเสริม
มทร.ธัญบุรี ที่ 45/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภา
ต่อไปนี้
วิชาการและ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1. ศ.เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง
กรรมการ
งานทะเบียน
ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ งมติ ส ภา
2. รศ.ดร.ศิริชัย
ต่อสกุล
กรรมการ
มหาวิทยาลัยให้ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
จากอาจารย์ประจา
และงานทะเบียนทราบ และดาเนินการในส่วน
3. ผศ.ดร.ฉัตรชัย
วีระนิติสกุล กรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง
จากอาจารย์ประจา
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็บไซต์ส ภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

5
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 10/2563 วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 10/2563 วันพุธที่
28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุม
มังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติสภา
มหาวิทยาลัย

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

