สรุปผลการปฏิบัตติ ามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.1 เรื่องเชิงนโยบาย
4.1.1 รับทราบและพิจารณานโยบายของรัฐมนตรี ว่าการ รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ
นวั ต กรรม ประเด็ น พลิ ก โฉมมหาวิ ท ยาลั ย
(Reinventing University) เดิ น หน้ า สู่ อ นาคต
และการดาเนินการของ มทร.ธัญบุรี
4.1.2 รับทราบและพิจารณาโครงการยกระดับเศรษฐกิจ รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของ
และสังคมรายตาบลแบบบูร ณาการ (โครงการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ
1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี

4.2 เรื่องเชิงบริหาร
4.2.1 พิจารณาการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ
และพนั กงานมหาวิทยาลั ยในสถาบั นอุดมศึ กษาให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 7 ราย (วาระลับ)

-

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

รองอธิการบดี
(ผศ.พงศ์พิชญ์
ต่วนภูษา)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ อธิการบดี และรองอธิการบดี (ผศ.พงศ์พิช ญ์
ต่วนภูษา) ทราบ และดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี
(ผศ.พงศ์พิชญ์
ต่วนภูษา)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ อธิการบดี และรองอธิการบดี (ผศ.พงศ์พิช ญ์
ต่วนภูษา) ทราบ และดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ ผู้ อ านวยการกองบริ หารงานบุ คคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.2.2 พิจ ารณาทบทวนการดาเนิ น การแต่งตั้งให้ ดารง
ต าแหน่ งผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ราย ว่า ที่ ร้อ ยตรี
ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(วาระลับ)
4.2.3 พิจารณาแนวทางการดาเนินคดี กรณี บริษัท วิริยะ
ประกันภัย (มหาชน) (วาระลับ)

มติสภา มทร.ธัญบุรี
-

-

4.2.4 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง กรรมการ ให้ ความเห็ นชอบแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล
บริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย
ประจามหาวิทยาลัย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ
นาคพนม
กรรมการ
3. นายเอกศักดิ์
ตรีกรุณาสวัสดิ์ กรรมการ
4. นายโอภาส
เขียววิชัย
กรรมการ
5. รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้าน
บริหารงานบุคคล
กรรมการ
6. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
7. รศ.ดร.สมพร
ธุรี
กรรมการ
8. ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี
กรรมการ
9. ผศ.ดร.ประภาภร ดลกิจ
กรรมการ
10. ผศ.ชลิต
เชาว์วิไลย
กรรมการ
11. นางสาววารุณี กี่เอี่ยน
กรรมการ

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ ผู้ อ านวยการกองบริ หารงานบุ คคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผู้อานวยการ
กองกฎหมาย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองกฎหมายทราบ และดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

- นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 52/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย ลงวันที่
23 ธันวาคม พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง มติ ส ภา
มหาวิทยาลัยให้ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็ บไซต์ สภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

3
ระเบียบ
วาระที่
4.2.4
(ต่อ)

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

4.2.5 พิจารณาให้ ความเห็ นชอบแต่งตั้ งคณะกรรมการ ให้ความเห็ นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณบดี ค ณ ะ การปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้
วิศวกรรมศาสตร์
1.ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ประธานกรรมการ
2. ดร.วิชา
จุ้ยชุม
กรรมการ
3. ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา กรรมการ
และเลขานุการ
4. ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

- นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 53/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณบดี ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง มติ ส ภา
มหาวิทยาลัยให้ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็ บไซต์ สภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

4.2.6 พิจารณาให้ ความเห็ นชอบแต่งตั้งที่ป รึกษาและ ให้ ความเห็ นชอบแต่ งตั้ งที่ ปรึ กษาและเปลี่ ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) แทนตาแหน่งที่ว่างลง ดังต่อไปนี้
แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
1. นายไพบูลย์
เสียงก้อง ที่ปรึกษา
2. นายวิชาญ
ธรรมสุจริต ที่ปรึกษา

ผู้อานวยการ
กองกฎหมาย

- นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 54/2563 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง มติ ส ภา
มหาวิทยาลัยให้ผู้อานวยการกองกฎหมายทราบ
และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็ บไซต์ สภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

เรื่อง

มติสภา มทร.ธัญบุรี
12. ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการ
และเลขานุการ
13. นางสาวนภาพร เจริญสุข
ผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางสาวสุกัญญา ติยภรณ์พิพัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการ

4
ระเบียบ
วาระที่
4.2.6
(ต่อ)

เรื่อง

มติสภา มทร.ธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

กรรมการ
และเลขานุการ
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
(รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์) ทราบ

เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
จากเดิม
7. ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า
กรรมการ
9. ผศ.อานวย เรืองวารี กรรมการ
10. ผศ.อิทธิพล โพธิพันธุ์ กรรมการ
เปลี่ยนเป็น
7. ผศ.สาคร
9. นายนิกร
10. ผศ.อนินท์

ชลสาคร กรรมการ
แสงงาม กรรมการ
มีมนต์ กรรมการ

4.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผล ให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
การปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้คะแนน 92 คะแนน
อยู่ในระดับดีมาก

5
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบขยายเวลาการประเมินผล ให้ ค วามเห็ น ชอบขยายเวลาการประเมิ น ผลการ
การปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ไปจนถึงวันที่
30 มกราคม 2564

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
กรรมการ
และเลขานุการ
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจ
(นายวิรัช
โหตระไวศยะ)

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (นายวิรัช
โหตระไวศยะ) ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.2.9 พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง รองอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดี จานวน 2 ราย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คือ
1. นายเรืองศักดิ์
ภูธรธราช
กากับดูแลด้านกายภาพ คลองหก และศูนย์รังสิต
2. ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง
กากับดูแลด้านแผนงาน

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

- นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 55/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
และคาสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 56/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
รองอธิการบดี ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง มติ ส ภา
มหาวิทยาลัยให้ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็ บไซต์ สภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยให้ เบิก
จ่ายเงินประจาตาแหน่งผู้บริหารตามสิทธิ ตามประกาศ
และระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการและมหาวิทยาลัย

6
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.10 พิจารณาให้ ความเห็ นชอบรายงานการประเมินผล ให้ ความเห็ นชอบผลการประเมิ นการปฏิ บั ติ งานของ
การปฏิบัติงานของผู้อานวยการสถาบันวิจัยและ ผู ้อานวยการสถาบัน วิจัย และพัฒ นา ได้ค ะแนน
พัฒนา
94 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
กรรมการ
และเลขานุการ
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้อานวยการ
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
(รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์)

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรการประเมินผล
การปฏิ บั ติ งานของผู้ อ านวยการสถาบั นวิ จั ยและ
พัฒนา (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์) ทราบ

4.2.11 พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณา
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่ งทางวิ ชาการ โดยเปลี่ ยนจาก ศาสตราจารย์
ดร.ติ น ปรัชญพฤทธิ์ เป็ น ศาสตราจารย์ ดร.อั มพร
ธารงลักษณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เป็นต้นไป

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

- นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
มทร.ธัญ บุ รี ที่ 57/2563 เรื่อ ง เปลี่ ย นแปลง
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง มติ ส ภา
มหาวิทยาลัยให้ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
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
4.2.12 พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ให้ ความเห็ นชอบผลการประเมิ นการปฏิ บั ติ งานของ
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ คะแนน 88 คะแนน อยู่ ในระดั บดี มาก และมอบ
มหาวิ ท ยาลั ย รั บ ข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
กรรมการ
และเลขานุการ
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้อานวยการ
สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า)

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้อานวยการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า) ทราบ

4.2.13 พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ความเห็นชอบผลการประเมิน การปฏิบัติงานของ
ของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประเมินรอบ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้คะแนน 79 คะแนน
ปี 2563
อยู่ในระดับดี และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ

กรรมการ
และเลขานุการ
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะ
เทคโนโลยี
การเกษตร
(รศ.ดร.สุจิระ
ขอจิตต์เมตต์)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
(รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์) ทราบ

8
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.14 พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
ของผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย การแพทย์ แ ผนไทย ผู้อานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้คะแนน
ประเมินรอบปี 2563
90 คะแนน อยู่ในระดับดีเด่น และมอบมหาวิทยาลัย
รับ ข้อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิท ยาลัย
ไปพิจารณาดาเนินการ

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
กรรมการ
และเลขานุการ
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้อานวยการ
วิทยาลัย
การแพทย์
แผนไทย
(รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์)

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรการประเมินผล
การปฏิ บั ติงานของผู้ อานวยการวิทยาลั ยการแพทย์
แผนไทย (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์) ทราบ

4.2.15 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษา ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ดร.ชุมพล พรประภา เป็นที่ปรึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ - นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
คณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการ
มทร.ธัญบุรี ที่ 58/2563 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษา
ตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(ผศ.ดร.สุภัทร - เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง มติ ส ภา
โพธิ์พ่วง)
มหาวิ ทยาลั ยให้ กรรมการและเลขานุ การ
คณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิ ทยาลั ย
(เลขานุการสภามหาวิทยาลัย) และผู้ช่วยเลขานุการ
(ผศ.ดร.สุ ภั ท รา โพธิ์พ่ ว ง และ ผศ.พงศ์ พิ ช ญ์
ต่วนภูษา) 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
4.2.16 พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงชื่อคาสั่ง ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงชื่อคาสั่งและเพิ่มเติม
และเพิ่ ม เติ ม คณะกรรมการขจั ด สิ่ งสู ญ เปล่ าใน คณะกรรมการขจัดสิ่งสูญเปล่าในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ราชมงคลธัญบุรี ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.นายวีระศักดิ์
วงษ์สมบัติ ที่ปรึกษา
2.ดร.ชุมพล
พรประภา ที่ปรึกษา
3.นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ ที่ปรึกษา
4.ดร.วิชา
จุ้ยชุม
ประธานกรรมการ
5.ดร.พยุง
ศักดาสาวิตร รองประธานกรรมการ
6.อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรรมการ
7.รองอธิการบดี (นายวิรัช โหตระไวศยะ) กรรมการ
8.รองอธิการบดี (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า)
กรรมการ
9.รองอธิการบดี (รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์) กรรมการ
10. รองอธิการบดี (นายเรืองศักดิ์ ภูธรธราช) กรรมการ
11. รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
กรรมการ
12. รองอธิการบดี (ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา) กรรมการ
13. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง) กรรมการ
14. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ปณิตา สงวนทรัพย์) กรรมการ
15. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
16. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
17. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ
18. ผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรรมการ
19. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
สานักงาน
อธิการบดี

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
- นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 59/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขจัด สิ ่ง สูญ เปล่า ในมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง มติ ส ภา
มหาวิ ทยาลั ยให้ ผู้ อ านวยการส านั กงานอธิ การบดี
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
วาระที่
4.2.16
(ต่อ)

เรื่อง

มติสภา มทร.ธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

กรรมการ
และเลขานุการ
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะ
เทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
(ผศ.พงศ์พิชญ์
ต่วนภูษา)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรการประเมิน
ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณบดี ค ณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ (ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา) ทราบ
และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

20. ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่ กรรมการ
21. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี กรรมการและ
เลขานุการ
22. ผู้อานวยการกองกลาง
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
23. นายเอกนรินทร์ พุทธบรรจง กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

4.2.17 พิจารณาขยายเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2
ไปจนถึงวันที่ 30 มกราคม 2564
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ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.18 พิจารณาขยายเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ ค วามเห็ น ชอบขยายเวลาการประเมิ น ผลการ
ของคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ไปจนถึง วันที่
30 มกราคม 2564

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
กรรมการ
และเลขานุการ
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์
(ผศ.พงศ์พิชญ์
ต่วนภูษา)

4.3 เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา
4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับ มอบมหาวิทยาลั ยน ากลั บไปเพิ่ มเติ มข้ อมูลเกี่ยวกั บ รองอธิการบดี
ปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดของผู้ขอสาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2563
ให้ครบถ้วน และนาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ภูมิกิตติพิชญ์)
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งต่อไป
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน
และ
ผู้อานวยการสานัก
บัณฑิตศึกษา

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรการประเมิน
ผลการปฏิ บั ติ งานของคณบดี ค ณะศิ ล ปศาสตร์
(ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา) ทราบ และดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ ชนม์ ภูมิ กิตติ พิชญ์ )
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
และผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา ดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.3.2 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับ มอบมหาวิทยาลั ยน ากลั บไปเพิ่ มเติ มข้ อมูลเกี่ยวกั บ รองอธิการบดี
ปริ ญญาโท ภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2563 รายละเอียดของผู้ขอสาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2563
ให้ครบถ้วน และนาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ภูมิกิตติพิชญ์)
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งต่อไป
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน
และ
ผู้อานวยการสานัก
บัณฑิตศึกษา

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ ชนม์ ภูมิ กิตติ พิชญ์ )
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
และผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา ดาเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.3.3 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับ อนุมัติให้ ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามในประกาศสภา
ปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยสาเร็จการศึกษา (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ มทร.ธั ญ บุ รี เรื่ อ ง รายนามนั ก ศึ ก ษาที่ ได้ รั บ
โดยสาเร็จการศึกษาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ในวั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2563 จ านวน 475 ราย ภูมิกิตติพิชญ์)
ปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โดยสาเร็จการศึกษาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
ผู้อานวยการ
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 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
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน
4.4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รองอธิการบดี
ประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
(รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการ
4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศึกษาศาสตร ให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรศึ กษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สานักส่งเสริม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร สาขาวิชาการบริห ารการศึกษา (หลั กสูตรปรับปรุง วิชาการและ
งานทะเบียน
ปรับปรุง พ.ศ. 2564)
พ.ศ. 2564)
4.4.3 พิจารณาให้ความเห็ นชอบหลั กสูตรศึกษาศาสตร ให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรศึ กษาศาสตรมหาบั ณฑิ ต
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ (หลักสูตร
เรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ปรับปรุง พ.ศ. 2564)
4.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรม ให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรอุตสาหกรรมศาสตรบั ณฑิ ต
ศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยี บ ริห ารงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีบริหารงานก่อสร้าง (หลั กสู ตรใหม่
ก่อสร้าง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
พ.ศ. 2564)
4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การบริการการบิน ฉบับปี พ.ศ. 2561

ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอุ ต สาหกรรมการ
บริการการบิน ฉบับปี พ.ศ. 2561 โดยเปลี่ ยนจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี ทองฤทธิ์ และอาจารย์ ดร.
ธวัชชัย ใจศิริ เป็น อาจารย์ปารย์กัญจน์ วิจิตรสงวน
และอาจารย์พาริดา พรหมบุตร

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 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เลขานุการ
- นายกสภาลงนามในระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนพนักงาน ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลั ย คณะกรรมการ
กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ลงวันที่
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
พ.ศ. ....
ด้านกฎหมายของ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนาระเบียบ มทร.ธัญบุรี
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่ อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติ
6
6.1

เรื่องอื่น ๆ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่
27 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุม
มั ง คลอุ บล ชั้ น 1 อาคารเฉลิ มพระเกี ยรติ 48 พระชั นษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

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

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติสภา
มหาวิทยาลัย

