สรุปผลการปฏิบัตติ ามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชการี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.1.2 รั บ ทราบการปั จ ฉิ ม นิ เ ทศ ตั ว ชี้ วั ด บ่ ง บอกถึ ง รั บ ทราบ และมอบมหาวิ ท ยาลั ย คณะ วิ ท ยาลั ย
ความส าเร็ จ ของการจั ด การศึ ก ษาแต่ ล ะคณะ/ ดาเนินตามนโยบายของนายกสภามหาวิทยาลัย
วิทยาลัย
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.6 รับ ทราบเอกสารนโยบายและยุ ทธศาสตร์ พ.ศ. รั บ ทราบ และมอบมหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การตาม
2563 - 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2563 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ฉบับสภา มทร.ธัญบุรี ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่
27 พฤศจิกายน 2562
1.2.7 รับทราบนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของ
วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ประกาศสาหรับ COVID-19 กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดาเนินการโดยเร็ว
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หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
(ผศ.ดร.สุภัทรา
โพธิ์พ่วง)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้บริหารระดับสูงและคณบดี/วิทยาลัยทุกคณะ
ทราบ และรับ ข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปดาเนินการ

ผู้อานวยการ
กองนโยบาย
และแผน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองนโยบายและแผนทราบ และ
รับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปดาเนินการ

ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
(ผศ.ดร.สุภัทรา
โพธิ์พ่วง)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ ผู้ บริห ารระดั บสู ง และทุ กหน่ ว ยงานในสั งกั ด
มทร.ธัญบุรีทราบ และรับข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไปดาเนินการ

2
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.3.1 รับ ทราบรายงานผลการประชุ มคณะกรรมการ
ด้านการพั ฒ นานั กศึกษาของสภามหาวิท ยาลั ย
ครั้ งที่ 2/2563 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 4 กุ ม ภาพั น ธ์
พ.ศ. 2563

มติสภา มทร.ธัญบุรี

รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการด้าน
การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาของสภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ง ที่
ผู้อานวยการ
2/2563 เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กองพัฒนานักศึกษา
และรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปดาเนินการ

4.1 เรื่องเชิงนโยบาย
4.1.1 พิจารณารายงานความคืบหน้าการเป็นมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานความคืบหน้าการเป็นมหาวิทยาลัย
ในกากับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในกากับของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และมอบรองอธิการบดี (นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา)
รับข้อเสนอแนะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดาเนินการ
4.2 เรื่องเชิงบริหาร
4.2.1 พิจารณาการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรื อ นและพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ในสถาบั น
อุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน
20 ราย (วาระลับ)
4.2.2 พิจารณาการดาเนินการทางวินัยผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิมลพรรณ เพชรสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธี
พิ กุ ล ทอง นางสาวนั น ทภรณ์ ปราณี ตพลกรั ง
นางสาวสมใจ คงพุ่ ม และนายสถาพร ดิษ ฐเกษร
(วาระลับ)

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

รองอธิการบดี
(นายพงศ์พิชญ์
ต่วนภูษา)

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองพัฒ นานักศึกษาทราบ และ
รับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปดาเนินการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา) ดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

-

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

-

ผู้อานวยการ
กองกฎหมาย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองกฎหมายทราบ และดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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3
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.3 พิจ ารณาให้ ความเห็ น ชอบเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด
คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ แทนออมทอง เป็น กรรมการพิจ ารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ แทน ศาสตราจารย์ ดร.วิทย์ ธารชลานุกิจ

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

-

4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการด้านหลักสูตร
ด้ า นหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอนของสภา และการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย ดังรายชื่อ
มหาวิทยาลัย
ต่อไปนี้
1. รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกรรมการ
2. พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล รองประธานกรรมการ
3. ศ.ดร.สมชาติ
โสภณรณฤทธิ์ กรรมการ
4. ดร.พยุง
ศักดาสาวิตร กรรมการ
5. ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
กรรมการ
6. รศ.ไพบูลย์
แย้มเผื่อน กรรมการ
7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรรมการ
8. รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ กรรมการ
9. ผศ.ดร.ศิวกร
อ่างทอง
กรรมการ
10. ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี
กรรมการ
11. ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
กรรมการ
12. ผศ.ดร.นาถรพี ตันโช
กรรมการ
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ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

-

-

-

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
นายกสภามหาวิท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 13/2563 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิช าการ
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ งมติ ส ภา
มหาวิทยาลัยให้ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ส านั กงานสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
นายกสภามหาวิท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 15/2563 เรื่อง คณะกรรมการด้าน
หลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ งมติ ส ภา
มหาวิ ท ยาลั ยให้ ผู้ อ านวยการส านั ก ส่ ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ และดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ส านั กงานสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

4
ระเบียบ
วาระที่
4.2.4
(ต่อ)

เรื่อง

มติสภา มทร.ธัญบุรี
13. นายณัชติพงศ์ อูทอง
14. ผศ.ดร.อนินท์ มีมนต์
15. ผศ.จิตรลดา ตรีสาคร
16. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลาเจียก
17. นางสาววารุณี กี่เอี่ยน

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
-

4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน ผู้อานวยการ - นายกสภามหาวิท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
บริหารกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ มหาวิทยาลั ย สานักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่ 16/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังรายชื่อต่อไปนี้
บริ ห ารกองทุ น ส่ ง เสริม การฝึ ก ประสบการณ์
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประธานกรรมการ
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
2. รศ.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
กรรมการ
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ งมติ ส ภา
(รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย)
มหาวิทยาลั ยให้ ผู้ อ านวยการส านั กสหกิ จศึ กษา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ไก่ฟ้า กรรมการ
ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(รองอธิการบดีด้านคลัง การบริหารงานบุคคล
- ส านั กงานสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
การบริหารทรัพย์สิน และการสื่อสารองค์กร)
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
4. ผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
6. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ
7. คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กรรมการ
8. ผู้อานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย กรรมการ
9. ผู้อานวยการสานักสหกิจศึกษา
กรรมการ
และเลขานุการ
10.ผศ.สุรินทร์
แหงมงาม
ผู้ช่วยเลขานุการ
11.นางสาวพัชรา ขาสา
ผู้ช่วยเลขานุการ
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5
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ งคณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมาย เลขานุการ - นายกสภามหาวิท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
ด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
ของสภามหาวิทยาลัย ดังรายชื่อต่อไปนี้
คณะกรรมการ มทร.ธัญบุรี ที่ 17/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.ดร.ชุมพล
พรประภา
ที่ปรึกษา
ด้านกฎหมาย
ด้านกฎหมายของสภามหาวิท ยาลัย ลงวัน ที่
2.นายโอภาส
เขียววิชัย
ที่ปรึกษา
ของสภา
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
3.ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัย - เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง มติ ส ภา
4.ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง
ที่ปรึกษา
(เลขานุการสภา มหาวิทยาลัยให้ เลขานุการคณะกรรมการด้าน
5.พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล
ประธานกรรมการ มหาวิทยาลัย)
กฎหมายของสภามหาวิท ยาลั ย (เลขานุ ก าร
6.ดร.บุญปลูก ชายเกตุ
รองประธานกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย) ทราบ และดาเนินการในส่วน
7.ดร.พัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล กรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง
8.อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ส านั กงานสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
กรรมการ
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
9.ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
10. ผศ.วิเศษ
ชาญประโคน กรรมการ
11. รองอธิการบดี (รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์) กรรมการ
12. ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง
กรรมการ
13. ผู้อานวยการกองกฎหมาย
กรรมการ
14. ผศ.ดร.อนินท์ มีมนต์
กรรมการ
15. นายนิกร
แสงงาม
กรรมการ
16. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
17. นางสาวนิรชา เวหากิจ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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6
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธาน
เลขานุการ
สรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
กรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะกรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้
ด้านกฎหมายของ
1. นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ ประธานกรรมการ สภามหาวิทยาลัย
2. ดร.วิชา
จุ้ยชุม
รองประธานกรรมการ (เลขานุการสภา
3. นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา กรรมการ
มหาวิทยาลัย)
4. ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ เลขานุการ
และมอบกองกฎหมาย ด าเนิ น การให้ ได้ ม าซึ่ ง
คณาจารย์ประจา จานวนสามคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ภายในคณะพยาบาลศาสตร์

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้เลขานุการคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย) และ
ผู้อานวยการกองกฎหมาย ดาเนินการให้ได้ม า
ซึ่งคณาจารย์ประจา จานวนสามคน ซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งภายในคณะพยาบาลศาสตร์

4.2.8 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแก้ ไ ขและเพิ่ ม เติ ม ให้ความเห็นชอบแก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการ ผู้อานวยการ
รายชื่ อ คณะกรรมการการต่ า งประเทศของ การต่างประเทศของมหาวิทยาลัย
กองยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
จากเดิม
ต่างประเทศ
15. ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
กรรมการและเลขานุการ

- นายกสภามหาวิท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 14/2563 แก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อ
คณะกรรมการการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง มติ ส ภา
มหาวิท ยาลั ยให้ ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์
ต่ า งประเทศทราบ และดาเนิ น การในส่ ว นที่
เกี่ยวข้อง
- ส านั กงานสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

เปลี่ยนเป็น
15. ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
กรรมการ
16. ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง
กรรมการและเลขานุการ
18. นางสาวศิริพร
วงษ์มหานาม
ผู้ช่วยเลขานุการ
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7
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.3 เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา
4.3.1 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญาผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา อนุมัติให้ ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญบุ รี ได้ลงนามในประกาศสภา
ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประจาเดือน (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ มทร.ธั ญ บุ รี เรื่ อ ง รายนามนั ก ศึ ก ษาที่ ได้ รั บ
2562 ประจาเดือนมกราคม 2563
มกราคม 2563 จานวน 6 ราย
ภูมิกิตติพิชญ์)
ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ผู้อานวยการ
ประจาเดือนมกราคม 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์
สานักส่งเสริม
พ.ศ. 2563
วิชาการและ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
งานทะเบียน
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการ
และผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษาดาเนินการ
สานักบัณฑิตศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.3.2 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญาผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(แบบนานาชาติ) โดยส าเร็จ การศึก ษาในวัน ที่
23 ธันวาคม 2562

อนุมัติให้ ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญบุ รี ได้ลงนามในประกาศสภา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แบบนานาชาติ) (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ มทร.ธั ญ บุ รี เรื่ อ ง รายนามนั ก ศึ ก ษาที่ ได้ รั บ
จ านวน 2 ราย โดยส าเร็ จ การศึ ก ษาในวั น ที่ 23 ภูมิกิตติพิชญ์)
ปริญญาตรี ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
ธันวาคม 2562
และ
2562 (แบบนานาชาติ) ลงวันที่ 26 กุมภาพั นธ์
ผู้อานวยการ
พ.ศ. 2563
สานักส่งเสริม - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
วิชาการและ
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
งานทะเบียน
และผู้อานวยการสานัก ส่งเสริม วิช าการและ
งานทะเบียน ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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8
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน
4.4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรคหกรรมศาสตร ให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรคหกรรมศาสตรมหาบั ณฑิ ต รองอธิการบดี
มหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
พ.ศ. 2563)
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการ
4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศึกษาศาสตร ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สานักส่งเสริม
วิชาการและ
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตร การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
งานทะเบียน
ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
4.4.3 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรศิ ลปศาสตร ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง การท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
พ.ศ. 2563)
4.4.4 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรศิ ลปบั ณฑิ ต ให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รศิ ล ปบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
พ.ศ. 2563)
4.4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
อาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสูตรและอาจารย์ ประจ า สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561
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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

9
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.4.7 พิจารณาให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุงเปลี่ ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ า
หลั กสู ตรปรัชญาดุษฎีบั ณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสี
และการมองเห็นของมนุษย์ หลักสูตรนานาชาติ
ฉบับปี พ.ศ. 2557

มติสภา มทร.ธัญบุรี
ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลั กสู ตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสีและการมองเห็น
ของมนุษย์ หลักสูตรนานาชาติ ฉบับปี พ.ศ. 2557 จากเดิม
จานวน 5 ราย ปรับลดเหลือ จานวน 3 ราย โดยขอเพิ่ม
ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลั กสู ตร
จานวน 1 ราย คือ อาจารย์ ดร.กัญญาณัฐ เปลวเฟื่อง

4.4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลั กสู ตรเทคโนโลยี บั ณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ฉบับปี พ.ศ. 2562

ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
เทคโนโลยี บั ณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทั ศน์
และวิทยุกระจายเสียง ฉบับปี พ.ศ. 2562 โดยเปลี่ยน
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนชนก มานะกุล และอาจารย์
วิภูษิต เพียรการค้า เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์คารณ ย่องซื่อ
และอาจารย์วิษณุพร อรุณลักษณ์ และขอเพิ่มผลงาน
ทางวิช าการของ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.จิ ร ศั ก ดิ์
ปรีชาวีรกุล

4.4.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2558

ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2558 โดยเปลี่ยนจาก อาจารย์
ดร.ลลิตา ศิริวัฒ นานนท์ เป็ น ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.ศรินญา สั งขสัญญา โดยมีผลบั งคับใช้เพื่ อเป็ นการ
รองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
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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
วิชาการและงานทะเบีย นทราบ และดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

10
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.4.10 พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบการปิด หลัก สูต ร ให้ ค วามเห็ น ชอบการปิ ด หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร รองอธิการบดี
วิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยี มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี สื่ อ สารมวลชน (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
สื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) แบบมีเงื่อนไข
ภูมิกิตติพิชญ์)
แบบมีเงื่อนไข
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
เทคโนโลยี ร าชมงคลธัญ บุ รี ว่าด้ ว ยการบริห าร ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ คณะกรรมการ
การบริห ารคณะพยาบาลศาสตร์ (ฉบั บ ที่ 2)
คณะพยาบาลศาสตร์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
ด้านกฎหมายของ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
สภามหาวิทยาลัย - เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง มติ ส ภา
(เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยให้เลขานุการคณะกรรมการด้าน
มหาวิทยาลัย)
กฎหมายของสภามหาวิท ยาลั ย (เลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัย) ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาข้อบังคับ มทร.
ธัญบุรี ประกาศบนเว็ บไซต์ส ภามหาวิทยาลั ย
เพื่อ ให้บุค ลากรของมหาวิท ยาลัย ทราบและ
ถือปฏิบัติ
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11
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ให้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เลขานุการ
- นายกสภาลงนามในข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี คณะกรรมการ
ว่าด้วยการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ....
คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัย ด้านกฎหมายของ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ด าเนิ น การตามข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภา สภามหาวิทยาลัย - เลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ งมติ ส ภา
มหาวิทยาลัย
(เลขานุการสภา
มหาวิทยาลั ยให้ เลขานุการคณะกรรมการด้าน
มหาวิทยาลัย)
กฎหมายของสภามหาวิท ยาลั ย (เลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัย) ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อ ให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติ
6
เรื่องอื่นๆ
6.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภา เลขานุการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติสภา
ครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
25 มี นาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุ ม
มังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6.2 รับทราบแนวทางในการดาเนินการจัดทาหลักสูตร รับทราบ และมอบอธิการบดีดาเนินการตามคาแนะนา เลขานุการสภา เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ระยะสั้น
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ให้ อ ธิ ก ารบดี ม อบผู้ เกี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

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