สรุปผลการปฏิบัตติ ามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.1 เรื่องเชิงนโยบาย
4.1.1 รับทราบและพิจารณา The Standard Economic รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของ
Forum : โลกหลังโควิด-19 ประเทศไทยอยู่ตรงไหน กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ
ในความปกติใหม่ วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2563
ถ่ายทอดสดแบบ Full HD พร้อม Interactive
4.2 เรื่องเชิงบริหาร
4.2.1 พิจารณาการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรื อ นและพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ในสถาบั น
อุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน
5 ราย (วาระลับ)
4.2.2 พิ จารณาทบทวนการด าเนิ นการแต่ งตั้ งให้ ด ารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รายนางสาวปภาภัสสร์
ศรีมหาคุณวงศ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วาระลับ)

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

รองอธิการบดี
(ผศ.พงศ์พิชญ์
ต่วนภูษา)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา) ทราบ
และรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปดาเนินการ

-

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

-

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

2
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.2.3 พิจารณาทบทวนการดาเนินการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รายนายจรัญ ลิ ขิตรัตนพร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วาระลับ)
4.2.4 พิ จ ารณาการด าเนิ น การทางวินั ย นายสุ ท ธิชั ย
ภิญโญภาวศุทธิ (วาระลับ)

มติสภา มทร.ธัญบุรี
-

-

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

ผู้อานวยการ
กองกฎหมาย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองกฎหมายทราบ และดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอานวยการ
คณะ
- นายกสภามหาวิท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
อานวยการและกากับนโยบาย คณะพยาบาลศาสตร์ และกากับนโยบาย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย พยาบาลศาสตร์
มทร.ธั ญ บุ รี ที่ 36/2563 เรื่ อง เปลี่ ยนแปลง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้
คณะกรรมการอานวยการและกากับนโยบาย
จากเดิม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
3. นายอัฐ
ทองแตง กรรมการ
ราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ งมติ ส ภา
6. ผศ.สมหมาย ผิวสอาด กรรมการ
มหาวิ ทยาลั ยให้ ค ณบดี ค ณะพยาบาลศาสตร์
(รองอธิการบดี)
ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
เปลี่ยนเป็น
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
3. รศ.นิยม
ละออปักษิณ กรรมการ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
6. รศ.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ กรรมการ
(รองอธิการบดี)

3
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.6 พิจ ารณาให้ ความเห็ น ชอบเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการกองทุน
กรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัย ส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ดังนี้
จากเดิม
10. รศ.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ กรรมการ
12. รศ.สุวัฒน์
แสนขัติยรัตน์ กรรมการ
เปลี่ยนเป็น
10. ผศ.สรพงษ์
12. ผศ.ชัยพร

4.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจความตกลงร่วมมือทางวิชาการ
จานวน 3 ฉบับ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี กับ
1. University of Technology Malaysia ประเทศ
มาเลเซีย
2. Ho Chi Minh City University of Technology
and Education สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
3. National Institute of Technology Gifu
College ประเทศญี่ปุ่น

ภวสุปรีย์
ระวีศิริ

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

กรรมการ
กรรมการ

ให้ ความเห็ นชอบให้ มหาวิท ยาลั ยลงนามในบั น ทึ ก ผู้ช่วยอธิการบดี
ความเข้าใจความตกลงร่วมมือทางวิชาการ จานวน 3 ฉบับ (ผศ.ดร.สุมนมาลย์
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ
เนียมหลาง)
1. University of Technology Malaysia ประเทศ
มาเลเซีย
2. Ho Chi Minh City University of Technology
and Education สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
3. National Institute of Technology Gifu College
ประเทศญี่ปุ่น

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
- นายกสภามหาวิท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 34/2563 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อ
กรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 24 มิถุนายน
พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ งมติ ส ภา
มหาวิ ทยาลั ยให้ ผู้ อ านวยการสถาบั น วิจัย และ
พัฒนาทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง)
และผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศทราบ
และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยนาเงินรายได้ รับทราบการเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยนาเงินรายได้
สะสมไปลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเงินรายได้
สะสมไปลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคลเงินรายได้ของ
คณะกรรมการจัดหาและคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน
เงินรายได้

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
เลขานุการ
คณะกรรมการ
การเงินและ
ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย
(ผู้อานวยการ
กองคลัง)

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ เลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ น
ของมหาวิ ทยาลั ย (ผู้ อ านวยการกองคลั ง) ทราบ
และดาเนิ นการตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย

4.2.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ ค วามเห็ น ชอบแต่ งตั้ งคณะกรรมการสร้ า งงาน
กรรมการ
- นายกสภามหาวิท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
สร้ า งงาน สร้ า งอาชี พ ของสภามหาวิ ท ยาลั ย สร้ า งอาชี พ ของสภามหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย และเลขานุการ
มทร.ธัญบุรี ที่ 35/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังรายชื่อต่อไปนี้
(ผศ.ดร.บุญธิดา
สร้างงาน สร้างอาชีพ ของสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่
1. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
ที่ปรึกษา
เอื้อพิพัฒนากูล)
24 มิถุนายน พ.ศ. 2563
2. รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน
ที่ปรึกษา
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ งมติ ส ภา
3. ดร.สมชาย
เอื้อพิพัฒนากูล ที่ปรึกษา
มหาวิทยาลั ยให้ กรรมการและเลขานุการ (ผศ.ดร.
4. ดร.ประพล
วิระพรสวรรค์ ที่ปรึกษา
บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล) ทราบ และดาเนินการ
5. ดร.ประทีป
วีระพัฒน์นิรันดร์ ที่ปรึกษา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6. ดร.พยุง
ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการ
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
7. ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด
กรรมการ
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
8. ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง
กรรมการ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
9. นายวิรัช
โหตระไวศยะ
กรรมการ
10. ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา
กรรมการ
11. ผศ.ดร.อานวย เรืองวารี
กรรมการ
12. ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง
กรรมการ
13. ผศ.ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล กรรมการ
และเลขานุการ

5
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.3 เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา
4.3.1 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ให้ ป ริ ญ ญาผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธั ญบุ รี ได้ ลงนามในประกาศสภา
ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ประจาเดือน (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ มทร.ธั ญ บุ รี เรื่ อ ง รายนามนั ก ศึ ก ษาที่ ได้ รั บ
2562 ประจาเดือนพฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563 จานวน 1 ราย คือ นางสาวพรทิพย์ ภูมิกิตติพิชญ์)
ปริญญาเอก ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา
มโนดารงสัตย์
ผู้อานวยการ
2562 ประจาเดือนพฤษภาคม 2563 ลงวันที่
สานักส่งเสริม
24 มิถุนายน พ.ศ. 2563
วิชาการและ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
งานทะเบียน
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานัก และผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา ดาเนินการ
บัณฑิตศึกษา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.3.2 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ อนุมัติให้ ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท
ปริญญาโท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ประจาเดือน
ประจาเดือนพฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563 จานวน 14 ราย

- นายกสภา มทร.ธั ญบุ รี ได้ ลงนามในประกาศสภา
มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาโท
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ประจาเดือน
พฤษภาคม 2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
และผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา ดาเนินการ
ในส่วนที่เกีย่ วข้อง

6
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.3.3 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ อนุมัติให้ ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญบุ รี ได้ลงนามในประกาศสภา
ปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 58 ราย (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ มทร.ธั ญ บุ รี เรื่ อ ง รายนามนั ก ศึ ก ษาที่ ได้ รั บ
โดยสาเร็จการศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 โดยสาเร็จการศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563
ภูมิกิตติพิชญ์)
ปริญญาตรี ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
และ
2562 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ผู้อานวยการ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
สานักส่งเสริม
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
วิชาการและ
และผู้อานวยการสานัก ส่งเสริม วิช าการและ
งานทะเบียน
งานทะเบียน ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน
4.4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต รองอธิการบดี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (ต่ อเนื่ อง) (หลั กสู ตร (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
4.4.2 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุงเปลี่ ยนแปลง ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ วิชาการและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา งานทะเบียน
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ฉบับปี พ.ศ. 2556
วิศวกรรมสิ่งทอ ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยเปลี่ยนจาก
ดร.นิธินาถ ชิตพงศ์ เป็น ดร.นิชนันท์ พานสร้อย และ
ดร.วิชุดา จันทร์ประภานนท์ เป็น ดร.สุชาลิณี มธุรสมนตรี
ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เป็นต้นไป

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
4.4.3 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุงเปลี่ ยนแปลง ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ รองอธิการบดี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2562
สาขาวิช าชีว วิท ยาประยุก ต์ ฉบับ ปี พ.ศ. 2562 ภูมิกิตติพิชญ์)
โดยเปลี่ยนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชยา คารังษี
และ
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ฑีฆะ และให้ ผู้อานวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชยา คารังษี ยังคงปฏิบัติ สานักส่งเสริม
หน้าที่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อรองรับภาระ วิชาการและ
การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และเป็นอาจารย์ผู้สอน งานทะเบียน
ในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป
4.4.4 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุงเปลี่ ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ า
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การบริการการบิน ฉบับปี พ.ศ. 2561

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลั กสู ตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ
การบิน ฉบับปี พ.ศ. 2561 โดยเปลี่ ยนจาก ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ธนวันต์ สิทธิไทย เป็น อาจารย์วัลภา
จันดาเบ้า และมอบให้ อาจารย์ซ๊อส อักษรกิตติ์ ทาหน้าที่
ประธานหลัก สูตรแทน ทั้งนี้ให้มีผ ลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

4.4.5 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุงเปลี่ ยนแปลง ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ า ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2562 เศรษฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2562 โดยเปลี่ยนจาก
อาจารย์คฑาวุธ เจียมบัว เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร
ลีชาคา ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563
เป็นต้นไป

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
4.4.6 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุงเปลี่ ยนแปลง ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ รองอธิการบดี
อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ า ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ป ระจาหลั ก สู ต ร (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2561 พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2561 โดยเปลี่ยนจาก ภูมิกิตติพิชญ์)
อาจารย์ ทั ศ นี ย์ พฤกษาชี วะ เป็ น อาจารย์ ดร.มาลี
และ
เกื้อนพกุล แทน และขอเปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตร ผู้อานวยการ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต จาก อาจารย์ทัศนีย์ พฤกษาชีวะ สานักส่งเสริม
เป็ น อาจารย์ สุ ภาวดี นาคสุ ขุม ทั้ งนี้ให้ มี ผลบังคั บใช้ วิชาการและ
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
งานทะเบียน
4.4.7 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุงเปลี่ ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ า
หลั กสู ตรอุ ตสาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชา
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ฉบับปี พ.ศ. 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 และดาเนิน การ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
อุตสาหกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาอิเล็ กทรอนิ กส์
อัจฉริยะ ฉบับปี พ.ศ. 2561โดยเปลี่ยนจาก ว่าที่ร้อยตรี
ดร.มงคล กลิ่นกระจาย เป็น อาจารย์จริญญา ทะหลวย

4.5 เรื่องกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
4.5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เลขานุการ
- นายกสภาลงนามในข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการดาเนินการ ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คณะกรรมการ
การดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2563
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....
พ.ศ. ....
ด้านกฎหมายของ ลงวันที่ 24 มิถุนายน 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 บไซต์ สภามหาวิ ทยาลั ย เพื ่อ ให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติ
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ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 7/2563 วันพุธที่
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. โดยเปลี่ยนจาก
ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป็ น ห้ องประชุ มผั กกาด บริษั ท คลี นฟาร์ม จ ากั ด
ตาบลหนองหัวโพ อาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
6.2

รายงานความคื บ หน้ าเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การ รับทราบ
โครงการประหยัด พลัง งานของมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

6.3

พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ให้ความเห็ นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิ ตา
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สงวนทรั พ ย์ ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ให้ ป ฏิ บั ติ
หน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติสภา
มหาวิทยาลัย

ผู้อานวยการ
กองอาคาร
สถานที่

เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง มติ ส ภา
มหาวิท ยาลั ย ให้ ผู้ อ านวยการกองอาคารสถานที่
ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง มติ ส ภา
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี (ผศ.ปณิ ต า
สงวนทรั พ ย์ ) ทราบ และปฏิ บั ติ ต ามมติ ส ภา
มหาวิทยาลัย

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

