สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564
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
3
เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน
3.2 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ อนุมัติให้ ปริญญาผู้ สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามในประกาศสภา
ปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2563 ประจาเดื อน (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ มทร.ธั ญ บุ รี เรื่ อ ง รายนามนั ก ศึ ก ษาที่ ได้ รั บ
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2563
พฤศจิกายน 2563 จานวน 2 ราย
ภูมิกิตติพิชญ์)
ปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ผู้อานวยการ
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2563 ลงวันที่ 27 มกราคม
สานักส่งเสริม
พ.ศ. 2564
วิชาการและ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
งานทะเบียน
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานัก และผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา ดาเนินการ
บัณฑิตศึกษา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.3 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับ อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
- นายกสภา มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามในประกาศสภา
ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประจาเดือน
มทร.ธั ญ บุ รี เรื่ อ ง รายนามนั ก ศึ ก ษาที่ ได้ รั บ
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2563
พฤศจิกายน 2563 จานวน 23 ราย
ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2563 ลงวันที่ 27 มกราคม
พ.ศ. 2564
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
และผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา ดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.1 เรื่องเชิงนโยบาย
4.1.1 พิ จารณาผลการประชุ มหารื อเชิ งนโยบาย เรื่ อง รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของ
บทบาทของสถาบั นอุ ดมศึ กษาในการขั บเคลื่ อน กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ
ประเทศ ระหว่ างรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการ
อุดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จั ยและนวัตกรรม กั บ
นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศ
4.2 เรื่องเชิงบริหาร
4.2.1 พิจารณาการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ
และพนั กงานมหาวิทยาลั ยในสถาบั นอุดมศึ กษาให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 9 ราย (วาระลับ)

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
ที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัย
(ผศ.ดร.สุภัทรา
โพธิ์พ่วง)

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ อธิการบดี และรองอธิการบดี (ผศ.พงศ์พิช ญ์
ต่วนภูษา) ทราบ และดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

-

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ ผู้ อ านวยการกองบริ หารงานบุ คคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.2.2 พิจ ารณาทบทวนการดาเนิ น การแต่งตั้งให้ ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นางสาวทศพร
แสงสว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (วาระลับ)

-

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ ผู้ อ านวยการกองบริ หารงานบุ คคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการกาหนดตาแหน่งและ
จานวนตาแหน่ง เพื่อให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ตาแหน่งรองอธิการบดี ได้รับเงิน
ประจาตาแหน่ง

ให้ ความเห็ น ชอบการกาหนดตาแหน่ งและจานวน
ต าแหน่ ง เพื่ อ ให้ ผู้ ได้ รั บ แต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ ง
ประเภทผู้ บริ หาร ต าแหน่ งรองอธิ การบดี ได้ รั บ เงิ น
ประจาตาแหน่ง จานวน 2 ราย คือ
1.นายเรืองศักดิ์ ภูธรธราช
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ ผู้ อ านวยการกองบริ หารงานบุ คคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและ
บริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.นายวีระศักดิ์
วงษ์สมบัติ
ที่ปรึกษา
2.ดร.ชุมพล
พรประภา
ที่ปรึกษา
3.ดร.วิชา
จุ้ยชุม
ที่ปรึกษา
4.นายจิตรนรา
นวรัตน์
ที่ปรึกษา
5.รศ.ดร.สาโรช
อังสุมาลิน
ที่ปรึกษา
6.รศ.ดร.นายุทธ
สงค์ธนาพิทักษ์ ที่ปรึกษา
7.รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการ
8.นายชาติชาย
ชุติมา
กรรมการ
9.ดร.พยุง
ศักดาสาวิตร กรรมการ
10. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรรมการ
11. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
12. รองอธิการบดี (รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์) กรรมการ
13. รองอธิการบดี (ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา) กรรมการ
14. รองอธิการบดี (นายเรืองศักดิ์ ภูธรธราช) กรรมการ
15. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง)
กรรมการ
16. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ปณิตา สงวนทรัพย์) กรรมการ
17. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เมธา ศิริกูล) กรรมการ
18. รองอธิการบดี (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า) กรรมการ
และเลขานุการ
19. ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพย์สิน กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
สานักจัดการ
ทรัพย์สิน

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
- นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 27 มกราคม
พ.ศ. 2564
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง มติ ส ภา
มหาวิทยาลัยให้ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพย์สิน
ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็ บไซต์ สภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
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ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบ จัดทา
ออกแบบ จัดทา และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ราชมงคลธัญบุรี ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.นายวีระศักดิ์
วงษ์สมบัติ ที่ปรึกษา
2.รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์
ประธานกรรมการ
3.ดร.บุญปลูก
ชายเกตุ
รองประธาน
กรรมการ
4.ดร.ชุมพล
พรประภา กรรมการ
5.นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ กรรมการ
6.อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรรมการ
7.ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
8.ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา
กรรมการ
9.ผศ.ปณิตา
สงวนทรัพย์ กรรมการ
10. ผศ.ดร.อนินท์ มีมนต์
กรรมการ
11. ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง กรรมการและ
เลขานุการ
12. ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
กองนโยบาย
และแผน

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
- นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ออกแบบ จัดทา และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรี
ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง มติ ส ภา
มหาวิทยาลัยให้ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็ บไซต์ สภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
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4.2.8 พิจารณาให้ ความเห็ นชอบแต่งตั้ งคณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อ
ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเข้ าสู่ พัฒ นางานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่สากล ดังรายชื่อ
สากล
ต่อไปนี้
1.นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่ปรึกษา
2.ศ.กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ที่ปรึกษา
3.อธิการบดี
ที่ปรึกษา
4.ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ประธานกรรมการ
5.ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช รองประธานกรรมการ
6.ศ.ดร.อลงกลต แทนออมทอง
กรรมการ
7.รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
กรรมการ
8.รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง)
กรรมการ
9.ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง) กรรมการ
10. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์) กรรมการ
11. ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการ
12. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
13. ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ
14. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการและ
เลขานุการ
15. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
16. ดร.ไฉน น้อยแสง
ผู้ช่วยเลขานุการ
17. นางสาวมนต์ทิชา รัตนพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
18. นางสาวฉัตรวดี สายใยทอง ผู้ช่วยเลขานุการ

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
- นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับ เคลื ่อนเพื่อ พัฒ นางานวิจัยและนวัต กรรม
เข้าสู่สากล ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง มติ ส ภา
มหาวิ ทยาลั ยให้ ผู้ อ านวยการสถาบั นวิ จั ยและ
พัฒนาทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็ บไซต์ สภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
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เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.13 พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณในการพัฒนา อนุมัติในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการให้
หอพักนักศึกษา
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
สานักจัดการ
ทรัพย์สิน

4.3 เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา
4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท รองอธิการบดี
ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2563 ประจาเดือน (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ประจาเดือนธันวาคม 2563
ธันวาคม 2563 จานวน 5 ราย
ภูมิกิตติพิชญ์)
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน
และ
ผู้อานวยการสานัก
บัณฑิตศึกษา
4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน
4.4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรม ให้ความเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต รองอธิการบดี
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
พ.ศ. 2564)
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพย์สิน ทราบ และ
ด าเนิ นการตามข้ อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ ชนม์ ภูมิ กิตติ พิชญ์ )
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
และผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา ดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

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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4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ฉบับปี พ.ศ. 2562

มติสภา มทร.ธัญบุรี
ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต ร
เทคโนโลยีบั ณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ ฉบับปี พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. ปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรดังกล่าว จากเดิม 6 ราย ปรับลดเหลือ
5 ราย
2. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร โดยเปลี่ยนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นวพรรษ การะเกตุ เป็น อาจารย์ชนิดา ศักดิ์สิริโกศล
ทั้ง นี้ใ ห้มีผ ลบัง คับ ใช้ตั้ง แต่ภ าคการศึก ษาที่ 2
ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

4.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรหัส
และรายวิชาสมรรถนะหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยี การถ่ายภาพและภาพยนตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุงแก้ไขรหั สและรายวิชา
สมรรถนะหลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยี การถ่ ายภาพและภาพยนตร์ (หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

4.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรหัส
และรายวิชาสมรรถนะหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรหัสและรายวิชา
สมรรถนะหลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยี ก ารโทรทั ศ น์ แ ละวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

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
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4.4.5 พิจารณาให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุงแก้ไขรหั ส
และรายวิชาสมรรถนะหลักสูตรเทคโนโลยี บัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

มติสภา มทร.ธัญบุรี
ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุงแก้ไขรหั สและรายวิชา
สมรรถนะหลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

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

4.5 เรื่องกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
4.5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เลขานุการ
- นายกสภาลงนามในข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยสภาวิชาการ ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมการ
สภาวิช าการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ด้านกฎหมายของ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
สภามหาวิทยาลัย - เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง มติ ส ภา
(เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยให้เลขานุการคณะกรรมการด้าน
มหาวิทยาลัย)
กฎหมายของสภามหาวิ ท ยาลั ย (เลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัย) ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยน าข้ อบั งคั บ มทร.
ธัญบุ รี ประกาศบนเว็บไซต์ส ภามหาวิทยาลั ย
เพื่อ ให้บุค ลากรของมหาวิท ยาลัย ทราบและ
ถือปฏิบัติ
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ผู้รับผิดชอบ
4.5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย สภามหาวิ ทยาลั ยพิ จารณาและมี มติ ในกรณี ที่ มี การ
เลขานุการ
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์ เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเรียบร้อย คณะกรรมการ
และข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
แล้ว แต่อธิการบดียังมิได้มีการแต่งตั้งประธานสภา ด้านกฎหมายของ
รองประธานสภา และเลขาธิการสภา ให้ผู้ที่ดารงตาแหน่ง สภามหาวิทยาลัย
ประธานสภา รองประธานสภา และเลขาธิการสภา (เลขานุการสภา
คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสั่ง มหาวิทยาลัย)
ที่เกี่ยวข้อง จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่ง
ดั ง กล่ า วมาแทน (ใช้ แ นบข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรี ว่าด้ว ยสภาคณาจารย์
และข้าราชการ พ.ศ. 2549 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ)
4.5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ว่ าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ เลขานุ ก ารคณะกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัย (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เลขานุการ
- นายกสภาลงนามในข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย
ราชมงคลธั ญ บุ รี ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร คณะกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงาน
พิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดารงตาแหน่ง ด้านกฎหมายของ มหาวิทยาลัยให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
พ.ศ. ....
(เลขานุการสภา
ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัย) - เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง มติ ส ภา
มหาวิทยาลัยให้เลขานุการคณะกรรมการด้าน
กฎหมายของสภามหาวิ ท ยาลั ย (เลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัย) ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยน าข้ อบั งคั บ มทร.
ธัญบุ รี ประกาศบนเว็บไซต์ส ภามหาวิท ยาลั ย
เพื่อ ให้บุค ลากรของมหาวิท ยาลัย ทราบและ
ถือปฏิบัติ
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ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.5.4 พิจารณาให้ ความเห็ นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี ว่าด้วยการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. ....
และ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญ บุ รี เรื่อง แนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. ....

มติสภา มทร.ธัญบุรี
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหั วหน้าส่วนราชการ พ.ศ. .... และ (ร่าง) ประกาศ
สภามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญ บุ รี เรื่อ ง
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ส่วนราชการ พ.ศ. ....

4.5.5 พิจ ารณาให้ ความเห็ น ชอบ (ร่ าง) ประกาศสภา ให้ ความเห็ นชอบ (ร่ าง) ประกาศสภามหาวิ ทยาลั ย
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธัญ บุ รี เรื่ อ ง เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การรับนักศึกษาพิการ
การรับนักศึกษาพิการ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2564
ประจาปีการศึกษา 2564

หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการ
- นายกสภาลงนามในระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย
คณะกรรมการ
การประเมิน ผลการปฏิบัติง านของหัว หน้า
ด้านกฎหมายของ ส่ วนราชการ พ.ศ. 2564 และประกาศสภา
สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรี เรื่อง
(เลขานุการสภา
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
มหาวิทยาลัย)
ส่วนราชการ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 มกราคม
พ.ศ. 2564
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง มติ ส ภา
มหาวิทยาลัยให้เลขานุการคณะกรรมการด้าน
กฎหมายของสภามหาวิ ท ยาลั ย (เลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัย) ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนาระเบียบ มทร.ธัญบุรี
และประกาศสภามหาวิทยาลัย ประกาศบนเว็บไซต์
สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ทราบและถือปฏิบัติ
เลขานุการ
- นายกสภาลงนามประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย
คณะกรรมการ
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การรับนักศึกษา
ด้านกฎหมายของ พิ การ เข้ า ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจ าปี
สภามหาวิทยาลัย การศึกษา 2564 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
(เลขานุการสภา - เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง มติ ส ภา
มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยให้เลขานุการคณะกรรมการด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัย (เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย) ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ยนาประกาศสภา
มทร.ธัญบุรี ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย
เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติ
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ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.5.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและผู้อานวยการ
เลขานุการ
เทคโนโลยี ราชมงคลธั ญบุ รี ว่ าด้ วยคณะกรรมการ กองกฎหมาย ด าเนิ น การปรั บ แก้ ถ้ อ ยค าใน (ร่ าง) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ พ.ศ. ....
ข้อบังคับ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรี ด้านกฎหมายของ
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. .... แล้วนาเสนอ สภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
(เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย)
4.5.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและผู้อานวยการ
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการ กองกฎหมาย ด าเนิ น การปรั บ แก้ ถ้ อ ยค าใน (ร่ าง)
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. ....
ข้อบังคับ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรี
ว่าด้ ว ยคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลและจริย ธรรม
พ.ศ. .... แล้วนาเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งต่อไป

4.5.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและผู้อานวยการ
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการ กองกฎหมาย ด าเนิ น การปรั บ แก้ ถ้ อ ยค าใน (ร่ าง)
บริหารความเสี่ยง พ.ศ. ....
ข้อบังคับมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลธัญ บุรี
ว่า ด้ ว ยคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง พ.ศ. ....
แล้วนาเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ เลขานุ ก ารคณะกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัย (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)
และผู้อานวยการกองกฎหมาย ดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
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ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
มังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
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

