สรุปผลการปฏิบัตติ ามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 28 เดือน เมษายน 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
3.1 พิจารณาชี้แจ้งแก้ไขดุษฎีนิพนธ์ รายนางสาวพิมพ์ผกา รั บ ทราบรายงานการปรั บ แก้ ชื่ อ ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ราย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการ
ใจมุข
นางสาวพิมพ์ผกา ใจมุข นักศึกษาระดับปริญญาเอก
ให้ผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษาทราบ
สานักบัณฑิตศึกษา
ของคณะบริหารธุรกิจ
4.1 เรื่องเชิงนโยบาย
4.1.1 รับทราบและพิจารณาการดาเนินการตามกฎกระทรวง รับทราบ และมอบมหาวิทยาลั ยดาเนินการแต่งตั้ง
รองอธิการบดี
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
คณะกรรมการ แล้ ว น าเสนอสภามหาวิท ยาลั ย ให้
(ผศ.ดร.สุมนมาลย์
ความเห็นชอบต่อไป พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะของ
เนียมหลาง)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง)
ทราบ และดาเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย

4.2 เรื่องเชิงบริหาร
4.2.1 พิ จารณาการก าหนดต าแหน่ งและแต่ งตั้ งพนั กงาน
มหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่ ง
ทางวิชาการ จานวน 2 ราย (วาระลับ)
4.2.2 พิจารณาผลการขอทบทวนการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ ครั้งที่สอง กรณีไม่อนุมัติการเสนอขอกาหนด
ตาแหน่ งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขานิ เทศศาสตร์
อนุสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน รายนางสาวภัสสร
สังข์ศรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (วาระลับ)

-

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ ผู้ อ านวยการกองบริ หารงานบุ คคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

-

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ ผู้ อ านวยการกองบริ หารงานบุ คคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.2.3 พิ จ ารณาคั ด เลื อ กกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส องคน เพื่ อ แต่ งตั้ งเป็ น ประธาน
กรรมการ และรองประธานกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
กองกฎหมาย

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองกฎหมายทราบ และดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ความเห็ นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ คณบดีคณะ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ ประธานกรรมการ
2.ดร.ชุมพล
พรประภา กรรมการ
3.ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา
กรรมการและเลขานุการ
4.ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
5.หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

- นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 14/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ลงวั นที่ 28 เมษายน
พ.ศ. 2564
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็ บไซต์ สภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

4.2.6 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อการแบ่งส่วนราชการ อนุ มั ติ การเปลี่ ยนชื่ อการแบ่ งส่ วนราชการในคณะ
ในคณะบริห ารธุร กิจ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ราชมงคลธัญบุรี

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

มติสภา มทร.ธัญบุรี
ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนี้
1.ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ประธานกรรมการ
2.นายชาติชาย ชุติมา
รองประธานกรรมการ

4.2.7 พิจารณาให้สัตยาบันการลงนามบันทึกความเข้าใจ ให้ สั ตยาบั นการลงนามบั นทึ กความเข้ าใจและบั นทึ ก ผู้อานวยการ
และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Chiba University กองยุทธศาสตร์
Chiba University ประเทศญี่ปนุ่
ประเทศญี่ปุ่น
ต่างประเทศ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศทราบ
และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

3
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.8 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษา ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง นายสุภัทรา บุญส่ง เป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย

หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการ
- นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
คณะกรรมการ
มทร.ธั ญบุ รี ที่ 13/2564 เรื่ อง แต่ งตั้ งที่ ปรึ กษา
ด้านกฎหมายของ คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564
(นายวิรัช
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
โหตระไวศยะ)
เลขานุการคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภา
มหาวิ ทยาลั ย (นายวิ รั ช โหตระไวศยะ) ทราบ
และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็ บไซต์ สภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

4.2.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบการลดค่าเทอมให้นักศึกษา ให้ความเห็นชอบการลดค่าเทอมให้นักศึกษาในภาค รองอธิการบดี
ในภาคฤดู ร้ อน 3/2563 และภาคเรี ยนที่ 1/2564 ฤดูร้อน 3/2563 และภาคเรียนที่ 1/2564 เพื่อเยียวยา (ผศ.ดร.สุมนมาลย์
เพื่อเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19
ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะ เนียมหลาง)
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ และผู้อานวยการ
กองนโยบาย
และแผน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง)
และผู้ อ านวยการกองนโยบายและแผนทราบ
และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.2.10 พิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ปีการศึกษา 2563 (วาระลับ)

มติสภา มทร.ธัญบุรี
-

4.2.11 พิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา ศิริกูล
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ตาแหน่ งผู้ ช่ว ยอธิการบดี มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
เป็นต้นไป จนกว่าจะมีผู้มาดารงตาแหน่งใหม่

หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการ
- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในประกาศสภา
คณะกรรมการ
มทร.ธัญบุรี เรื่อง อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์
พิจารณาปริญญา ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564
กิตติมศักดิ์
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง มติ ส ภา
(เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยให้เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
มหาวิทยาลัย)
ปริญญากิตติมศักดิ์ (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)
และผู้ ช่ วยเลขานุ การคณะกรรมการพิ จ ารณา
ปริญ ญากิตติมศักดิ์ (ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง)
ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็ บไซต์ สภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

- นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 15/2564 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้รักษา
ราชการแทน ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็ บไซต์ สภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

5
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.3 เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา
4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญ บุรี ได้ล งนามในประกาศ
ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2563 ประจาเดือน (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ สภา มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับ
ประจาเดือนมีนาคม 2564
มีนาคม 2564 จานวน 2 ราย
ภูมิกิตติพิชญ์)
ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ผู้อานวยการ
ประจ าเดื อนมี นาคม 2564 ลงวั นที่ 28 เมษายน
สานักส่งเสริม
พ.ศ. 2564
วิชาการและ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
งานทะเบียน
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานัก และผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา ดาเนินการ
บัณฑิตศึกษา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.3.2 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) สายครู ภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยสาเร็จการศึกษาในวันที่
31 มีนาคม 2564

อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญ บุรี ได้ล งนามในประกาศ
(หลักสูตร 5 ปี) สายครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ สภา มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับ
2563 จานวน 364 ราย โดยสาเร็จการศึกษาในวันที่ ภูมิกิตติพิชญ์)
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) สายครู ภาคการศึกษา
31 มีนาคม 2564
และ
ที่ 2 ปีก ารศึกษา 2563 ลงวัน ที่ 28 เมษายน
ผู้อานวยการ
พ.ศ. 2564
สานักส่งเสริม - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
วิชาการและ
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
งานทะเบียน
และผู้อานวยการสานัก ส่ งเสริม วิช าการและ
งานทะเบียน ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน
4.4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต รองอธิการบดี
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
พ.ศ. 2564)
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
4.4.2 พิจารณาให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุงเปลี่ ยนแปลง ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ งานทะเบียน
อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรวิศ วกรรมศาสตรดุ ษ ฎี ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมพลั ง งานและวั ส ดุ วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ ฉบับปี พ.ศ. 2561 ทั้งนี้
ฉบับปี พ.ศ. 2561
ให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2561
4.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรดุ ษ ฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ ฉบับ
ปี พ.ศ. 2563

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ ฉบับปี พ.ศ. 2563
ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563

4.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ประจ าหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2561
วิศวกรรมศาสตร์ ฉบั บ ปี พ.ศ. 2561 ทั้ งนี้ ให้ มี ผ ล
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2561

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
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ รองอธิการบดี
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ประจ าหลั ก สู ต รปรั ช ญา ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2563
วิศวกรรมศาสตร์ ฉบั บ ปี พ.ศ. 2563 ทั้ งนี้ ให้ มี ผ ล ภูมิกิตติพิชญ์)
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563
และ
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
4.4.6 พิจารณาให้ ความเห็ นชอบการเพิ่ มอาจารย์ประจา ให้ ความเห็ น ชอบการเพิ่ มอาจารย์ป ระจาหลั กสู ตร วิชาการและ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม วิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช านวัตกรรมและ งานทะเบียน
และเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2563
เทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2563 จานวน 7 ราย
ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2564
4.4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสูตรและอาจารย์ ประจ า
หลั กสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2561

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลั กสู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2561 โดยเปลี่ยนจาก อาจารย์
สุรัติวดี ทั่งมั่งมี เป็น อาจารย์บุณณดา ภมรปฐมกุล

4.4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสูตรและอาจารย์ ประจ า
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2562

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลั กสู ตร
ศึก ษาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีดิจิท ัล
เพื่อ การศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2562 โดยเปลี่ยนจาก
อาจารย์ ดร.สุกัญญา บุญศรี เป็น อาจารย์ ดร.นิรุตติ์
พองาม

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภู มิ กิ ตติ พิ ชญ์ ) และผู้ อ านวยการส านั กส่ งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบี ยนทราบ และดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.4.9 พิจารณาให้ ความเห็ นชอบการเพิ่ มอาจารย์ประจา ให้ ความเห็ นชอบการเพิ่ มอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร รองอธิการบดี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับปี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ฉบับปี พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563 จานวน 5 ราย ทั้ งนี้ ให้ มี ผ ลตั้งแต่ภ าค ภูมิกิตติพิชญ์)
การศึกษาที่ 2/2563
และ
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน
4.5 เรื่องกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
4.5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ของตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และต าแหน่ งศาสตราจารย์
โดยวิธีที่ 3 สาหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ....

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภู มิ กิ ตติ พิ ชญ์ ) และผู้ อ านวยการส านั กส่ งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ และดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้ ความเห็ นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
เลขานุการ
- นายกสภาลงนามในข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย
ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ คณะกรรมการ
การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทาง
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ของตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ด้านกฎหมายของ วิช าการ ของตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
และตาแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 3 สาหรับข้าราชการ สภามหาวิทยาลัย ตาแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 3 สาหรับข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
(เลขานุการสภา
และพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ลงวันที่
มหาวิทยาลัย)
28 เมษายน พ.ศ. 2564
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ งมติ ส ภา
มหาวิ ทยาลั ยให้ เลขานุ การคณะกรรมการด้ าน
กฎหมายของสภามหาวิ ทยาลั ย (เลขานุ การสภา
มหาวิทยาลัย) ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี
ประกาศบนเว็ บไซต์ สภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติ

9
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.5.2 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบ (ร่ าง) ประกาศสภา
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธัญ บุ รี เรื่ อ ง
กาหนดตาแหน่งและเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มี
เหตุพิเศษสาหรับตาแหน่งนิติกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
ให้ ความเห็ นชอบ (ร่ าง) ประกาศสภามหาวิ ทยาลั ย
เลขานุการ
- นายกสภาลงนามในประกาศสภา มทร.ธัญบุรี เรื่อง
เทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุ รี เรื่อง กาหนดตาแหน่ ง คณะกรรมการ
กาหนดตาแหน่งและเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มี
และเงิน เพิ่ ม ส าหรับ ต าแหน่ งที่ มี เหตุ พิ เศษส าหรั บ ด้านกฎหมายของ เหตุ พิ เศษส าหรับ ต าแหน่ งนิ ติ ก ร (ฉบั บ ที่ 2)
ตาแหน่งนิติกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564
(เลขานุการสภา - เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ งมติ ส ภา
มหาวิทยาลัย)
มหาวิ ทยาลั ยให้ เลขานุ การคณะกรรมการด้ าน
กฎหมายของสภามหาวิ ทยาลั ย (เลขานุ การสภา
มหาวิทยาลัย) ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาประกาศสภา
มทร.ธัญบุรี ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย
เพื่อ ให้บุค ลากรของมหาวิท ยาลัย ทราบและ
ถือปฏิบัติ
มติสภา มทร.ธัญบุรี

4.5.3 พิจารณาให้ ความเห็ นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลั ย มอบมหาวิทยาลัยนา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เทคโนโลยี ราชมงคลธั ญบุ รี ว่ าด้ วยชมรมผู้ อาวุ โส ราชมงคลธั ญบุ รี ว่ าด้ วยชมรมผู้ อาวุ โส มหาวิ ทยาลั ย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ....
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. .... เสนอให้คณะกรรมการ
การเงิน และทรัพ ย์สิน ของมหาวิท ยาลัย พิจ ารณา
แล้วนาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีในการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ เลขานุ การคณะกรรมการด้ านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย) ดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

10
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2564 วัน พฤหัส บดีที่ 27 พฤษภาคม เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่
พ.ศ. 2564
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
มังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 ในวันพุธที่
5 พฤษภาคม 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

