สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.2 เรื่องเชิงบริหาร
4.2.1 พิ จารณ าการก าหนดต าแหน่ งและแต่ งตั้ ง
ข้ าราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและ
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ด ารงต าแหน่ ง ทาง
วิชาการ จานวน 5 ราย (วาระลับ)

มติสภา มทร.ธัญบุรี
-

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

รองอธิการบดี
(รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ )
และผู้อานวยการกองบริห ารงานบุค คลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว
4.2.2 พิจ ารณาขอทบทวนผลการพิ จ ารณาผลงาน
ทางวิ ช าการ การเสนอขอกาหนดตาแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ ราย นางสาวนภาพร นิลาภรณ์กุล
คณะบริหารธุรกิจ (วาระลับ)

-

รองอธิการบดี
(รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ )
และผู้อานวยการกองบริห ารงานบุค คลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

2
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ
เศรษฐศาสตร์ คณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรวิชา
เศรษฐศาสตร์ การศึกษา และคณะอนุ กรรมการ
ร่างหลักสูตรวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
ให้ ความเห็ นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการเศรษฐศาสตร์
กรรมการ
- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคาสั่งสภา มทร.ธัญบุรี
คณะอนุ ก รรมการร่ างหลั ก สู ตรวิ ช าเศรษฐศาสตร์ และเลขานุการ ที่ 10/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเศรษฐศาสตร์
การศึกษา และคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรวิช า คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการร่างหลักสู ตรวิชาเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ดังรายชื่อต่อไปนี้
เศรษฐศาสตร์
การศึกษา และคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรวิชา
คณะกรรมการเศรษฐศาสตร์
การศึกษา
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565
1. นายวีระศักดิ์
วงษ์สมบัติ ที่ปรึกษา
(ดร.รุจิกาญน์ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
2. ดร.ชุมพล
พรประภา ที่ปรึกษา
สานนท์)
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
3. นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ ที่ปรึกษา
เศรษฐศาสตร์การศึกษา (ดร.รุจิกาญน์ สานนท์) เลขานุการ
4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรวิชาเศรษฐศาสตร์
ที่ปรึกษา
การศึกษา (ผศ.ดร.ระพี กาญจนะ) และเลขานุการ
5. ศ.(พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์
ประธานกรรมการ
คณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรวิชาเศรษฐศาสตร์
6. รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน รองประธาน
ประยุกต์ (นางสาววารุณี กี่เอี่ยน) ดาเนินการแจ้ง
กรรมการ
ผู้เกี่ยวข้อง
7. ดร.ไกรยส
ภัทราวาท กรรมการ
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาคาสั่งดังกล่าวประกาศ
8. ดร.ภูมิศรัณย์
ทองเลี่ยมนาค กรรมการ
บนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรของ
9. นายประทีป
เจริญพร กรรมการ
มหาวิทยาลัยทราบ
10.ดร.วิชา
จุ้ยชุม
กรรมการ
11.นายชาติชาย
ชุติมา
กรรมการ
สถานะการดาเนินการ
ก
าลั
ง
ด
าเนิ
น
การ
กาหนดการแล้วเสร็จ ดาเนินการแล้วเสร็จ
12.ดร.จีรศักดิ์
หมุนขา
กรรมการ
เร่งด่วน

13.รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
14.รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง)
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว
กรรมการ
15.คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ
มติสภา มทร.ธัญบุรี

3
ระเบียบ
วาระที่
4.2.3
(ต่อ)

เรื่อง

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
16.คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กรรมการ
กรรมการ
17.ดร.รุจิกาญจน์ สานนท์
กรรมการและ
และเลขานุการ
เลขานุการ
คณะกรรมการ
18.ดร.ดลยา
จาตุรงคกุล ผู้ช่วยเลขานุการ เศรษฐศาสตร์
การศึกษา
คณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรวิชาเศรษฐศาสตร์
(ดร.รุจิกาญน์
การศึกษา
สานนท์)
1. ดร.ไกรยส
ภัทราวาท ประธาน
อนุกรรมการ
2. ดร.ภูมิศรัณย์
ทองเลี่ยมนาค อนุกรรมการ
3. ดร.นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล อนุกรรมการ
4. ผศ.ดร.ระพี
กาญจนะ เลขานุการ
มติสภา มทร.ธัญบุรี

คณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
1. รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน ประธาน
อนุกรรมการ
2. ดร.วิชา
จุ้ยชุม
อนุกรรมการ
3. ผศ.ดร.ปภาภัทร อัครางกูร อนุกรรมการ
4. นางสาววารุณี กีเ่ อี่ยน
เลขานุการ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

4
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน
4.4.1 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตร ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รองอธิการบดี
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ (หลักสูตร (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ผู้อานวยการ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต (หลักสูตร สานักส่งเสริม
วิชาการและ
การผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ปรับปรุง พ.ศ. 2565)
งานทะเบียน
4.4.3 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรศึ กษาศาสตร ให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรศึ กษาศาสตรมหาบั ณฑิ ต
มหาบัณ ฑิต สาขาวิช านวัตกรรมหลัก สูต รและ สาขาวิ ชานวั ตกรรมหลั กสู ตรและการจั ดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
4.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรศิ ลปมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชา
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง ศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
พ.ศ. 2565)
4.4.5 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ งแก้ ไข ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรม
หลั กสู ตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชา ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมภายใน ฉบั บปี
สถาปัตยกรรมภายใน ฉบับปี พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์) และผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

5
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ฉบับปี
พ.ศ. 2564

4.4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรหัส
และรายวิชาสมรรถนะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2561)

มติสภา มทร.ธัญบุรี
ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2564
โดยเปลี่ ยนจาก ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิ นท์ วิ ชญ์
บุญพิสุทธิ์นันท์ เป็น อาจารย์ ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์
และเปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตร จาก อาจารย์แสงนภา
ทองสา เป็น อาจารย์ปัฐมาภรณ์ ราชวัฒน์ ทั้งนี้ให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เป็นต้นไป
ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรหัสและรายวิชา
สมรรถนะหลั กสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช า
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
ทั้งนี้ให้มีผลใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

4.4.8 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการปิ ดหลั กสู ตรวิทยา ให้ ความเห็นชอบการปิดหลั กสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิ ตผล สาขาวิช าวิศ วกรรมแปรรูป ผลิต ผลเกษตร ฉบับ ปี
เกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558

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

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมกิ ิตติพิชญ์) และผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.4.1-4.4.8 ดาเนิ นการรายงานส านั กปลั ดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยการส่งข้อมูลเข้าระบบพิจารณาความสอดคล้อง
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum
Online : CHECO) เรียบร้อยแล้ว

6
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.5 เรื่องข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
4.5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เลขานุการ
- นายกสภา มทร.ธัญ บุ รี ได้ ล งนามในข้ อ บั งคั บ
เทคโนโลยี ราชมงคลธัญ บุ รี ว่าด้วย การบริห าร ราชมงคลธัญบุ รี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงาน คณะกรรมการ
มทร.ธัญ บุรี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงาน
งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
ด้านกฎหมายของ มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 27 เมษายน
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
(เลขานุการสภา - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย)
ให้ เลขานุ การคณะกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัย (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ย น าข้อบังคั บดังกล่ าว
ประกาศบนเว็ บ ไซต์ ส ภามหาวิท ยาลั ย เพื่ อ ให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน
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เสนอข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ให้นายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามแล้ว

7
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.5.2 พิจารณาให้ ความเห็ นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลั ย ให้ ความเห็ นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เลขานุการ
- นายกสภา มทร.ธั ญ บุ รี ได้ ล งนามในระเบี ย บ
เทคโนโลยี ราชมงคลธั ญบุ รี ว่ าด้ วยการจั ดการศึ กษา ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะกรรมการ
มทร.ธั ญ บุ รี ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
ระดับปริญญาตรีก้าวหน้า พ.ศ. ....
ก้าวหน้า พ.ศ. ....
ด้านกฎหมายของ ปริญญาตรีก้าวหน้า พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 27 เมษายน
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
(เลขานุการสภา - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย)
ให้ เลขานุ การคณะกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัย (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าระเบี ยบดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็ บ ไซต์ ส ภามหาวิท ยาลั ย เพื่ อ ให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน
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เสนอระเบียบ มทร.ธัญบุรี ให้นายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามแล้ว

8
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
แบบก้าวหน้า พ.ศ. ....

หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
ให้ ความเห็ นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เลขานุการ
- อธิ ก ารบดี ได้ ล งนามในประกาศ มทร.ธั ญ บุ รี
ราชมงคลธั ญ บุ รี เรื่ อง หลั กเกณฑ์ วิ ธี การและแนว คณะกรรมการ
เรื่ อง หลั กเกณฑ์ วิ ธี การและแนวปฏิ บั ติ การจั ด
ปฏิ บัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้ า ด้านกฎหมายของ การศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2565
พ.ศ. ....
สภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565
(เลขานุการสภา - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย)
ให้ เลขานุ การคณะกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัย (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ย น าประกาศดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็ บ ไซต์ ส ภามหาวิท ยาลั ย เพื่ อ ให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
มติสภา มทร.ธัญบุรี

สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน
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เสนอประกาศ มทร.ธัญบุรี ให้อธิการบดีลงนามแล้ว

9
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.5.4 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบ (ร่ าง) ประกาศสภา
มหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลธั ญ บุ รี เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

มติสภา มทร.ธัญบุรี
ให้ ความเห็ นชอบ (ร่ าง) ประกาศสภามหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
กาหนดระดับ ตาแหน่ง และการแต่ง ตั้ง ข้า ราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการ
- นายกสภา มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามในประกาศสภา
คณะกรรมการ
มทร.ธั ญบุ รี เรื่อง หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การก าหนด
ด้านกฎหมายของ ระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สภามหาวิทยาลัย ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น
(เลขานุการสภา
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวัน ที่ 27 เมษายน
มหาวิทยาลัย)
พ.ศ. 2565
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ เลขานุ การคณะกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัย (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ย น าประกาศดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็ บ ไซต์ ส ภามหาวิท ยาลั ย เพื่ อ ให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน
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เสนอประกาศสภา มทร.ธัญบุรี ให้นายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามแล้ว
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ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2565 วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี ครั้งที่ 5/2565 วันพุธที่
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
มังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6.2

พิจารณาการจัดตั้งสถานีสร้างงาน สร้างอาชีพ

ให้ ความเห็ น ชอบในหลั กการจั ด ตั้ งสถานี ส ร้างงาน
สร้างอาชีพ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ปฏิ บั ติ ต ามมติ ส ภา
มหาวิทยาลัย

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้อธิการบดีทราบ และมอบผู้เกี่ยวข้องต่อไป
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน
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จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา ศิริกูล)
เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี
ผู้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุรี

