สรุปผลการปฏิบัตติ ามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
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 รับทราบและพิจารณารายงานการจัดตั้งโรงพยาบาล รับทราบรายงานการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัย
สนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมอบมหาวิทยาลัยรับ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ดาเนินการ
4.2 เรื่องเชิงบริหาร
4.2.1 พิจารณาการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 5 ราย (วาระลับ)

-

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

อธิการบดี

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลแผนพัฒนา
ผู้จัดการ
ดูแลแผนพัฒนาธุรกิจของหอพักนักศึกษา
ธุรกิจของหอพักนักศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้
หอพักนักศึกษา
1. ดร.ชุมพล
พรประภา ทีป่ รึกษา
2. ดร.พยุง
ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการ
3. ดร.วิชา
จุ้ยชุม
รองประธานกรรมการ
4. ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า
กรรมการ
5. นายเรืองศักดิ์ ภูธรธราช
กรรมการ
6. ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา
กรรมการ
7. ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง กรรมการ
8. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้อธิการบดีทราบ และดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ ผู้ อ านวยการกองบริ หารงานบุ คคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 18/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดูแลแผนพัฒนาธุรกิจของหอพักนักศึกษา ลงวันที่
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้จัดการหอพักนักศึกษาทราบ และดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- 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
4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ 9. นางสุทิศา จันทรบุตร กรรมการ
(ต่อ) ดูแลแผนพัฒนาธุรกิจของหอพักนักศึกษา
10. ผศ.อิทธิพล โพธิพันธุ์
กรรมการ
11. ผศ.ชลิต
เชาว์วิไลย กรรมการและ
เลขานุการ
12. นายอลงกต อังกุรวิโรจน์ ผู้ช่วยเลขานุการ

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษา และ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะกรรมการยก
เลขานุการ
- นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
คณะกรรมการยกร่างและปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ร่างและปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ คณะกรรมการ
มทร.ธัญบุรี ที่ 17/2564 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษา
ระเบียบ และประกาศของสภามหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ของสภามหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ดังรายชื่อต่อไปนี้
ยกร่างและ
และคณะกรรมการยกร่างและปรับปรุงแก้ไข
1. ดร.สุภัทร บุญส่ง
ที่ปรึกษา
ปรับปรุงแก้ไข
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสภามหาวิทยาลัย
2. รองอธิการบดี (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า) กรรมการ
ข้อบังคับ ระเบียบ เพิ่มเติม ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
3. รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์) และประกาศของ - เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย แจ้ ง มติ ส ภา
กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยให้เลขานุการคณะกรรมการยกร่าง
(เลขานุการสภา
และปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบและประกาศ
มหาวิทยาลัย)
ของสภามหาวิทยาลัย (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)
ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาคาสั่งดังกล่าว
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
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ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.3 เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา
4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญ บุรี ได้ล งนามในประกาศ
ปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2563 ประจาเดือน (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ สภา มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับ
ประจาเดือนเมษายน 2564
เมษายน 2564 จานวน 2 ราย
ภูมิกิตติพิชญ์)
ปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ผู้อานวยการ
ประจาเดือนเมษายน 2564 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม
สานักส่งเสริม
พ.ศ. 2564
วิชาการและ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
งานทะเบียน
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานัก และผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา ดาเนินการ
บัณฑิตศึกษา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.3.2 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ให้ ป ริ ญ ญาผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2563 ประจาเดือน
2563 ประจาเดือนเมษายน 2564
เมษายน 2564 จานวน 46 ราย

- นายกสภา มทร.ธัญ บุรี ได้ล งนามในประกาศ
สภา มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับ
ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประจาเดือนเมษายน 2564 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2564
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
และผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา ดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.3.3 พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตผู้สาเร็จ อนุ มั ติ ให้ ประกาศนี ยบั ตรบั ณ ฑิ ตผู้ ส าเร็จการศึ กษา รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญ บุรี ได้ล งนามในประกาศ
การศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคการศึกษา ระดับ ประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต ภาคการศึก ษาที่ 2 (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ สภา มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับ
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประจาเดือนเมษายน 2564 ปี ก ารศึ ก ษา 2563 ประจ าเดื อ นเมษายน 2564 ภูมิกิตติพิชญ์)
ปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2
จานวน 174 ราย
ผู้อานวยการ
ปีการศึกษา 2563 ประจาเดือนเมษายน 2564
สานักส่งเสริม
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วิชาการและ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
งานทะเบียน
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานัก และผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา ดาเนินการ
บัณฑิตศึกษา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.3.4 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ให้ ป ริ ญ ญาผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญ บุรี ได้ล งนามในประกาศ
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยสาเร็จการศึกษา (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ สภา มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับ
2563 จานวน 3,346 ราย โดยสาเร็จการศึกษาใน ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 จานวน 3,346 ราย
ภูมิกิตติพิชญ์)
ปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 31 มีนาคม 2564
และ
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ผู้อานวยการ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
สานักส่งเสริม
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
วิชาการและ
และผู้อานวยการสานัก ส่งเสริม วิช าการและ
งานทะเบียน
งานทะเบียน ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

5
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน
4.4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรที่เข้าร่วม
ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม
4.4.2 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการปิ ดหลั กสู ตรแบบมี
เงื่อนไข และการปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตรอุ ตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ฉบับปี พ.ศ. 2559

มติสภา มทร.ธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ให้ความเห็นชอบหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ รองอธิการบดี
ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
(ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรที่เข้าร่วมปีการศึกษา 2564 ภูมิกิตติพิชญ์)
เพิ่มเติม
และ
ผู้อานวยการ
ให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข และ สานักส่งเสริม
การปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ วิชาการและ
ประจาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา งานทะเบียน
เทคโนโลยีการผลิต ฉบับปี พ.ศ. 2559

4.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลั กสู ตรอุ ตสาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชา
เทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ฉบับปี พ.ศ. 2564

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลั กสู ตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
(ต่อเนื่อง) ฉบับปี พ.ศ. 2564 โดยเปลี่ยนจาก อาจารย์
จิรวัฒน์ ใจอู่ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร วงษ์เพ็ง
และให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร วงษ์เพ็ง ทาหน้าที่
เป็นประธานหลักสูตร

4.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสูตรและอาจารย์ ประจ า
หลั กสู ตรศึกษาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2563

ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ป ระจาหลั ก สู ต ร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)
ฉบับปี พ.ศ. 2563

4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรหัสและ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรหัสและรายวิชา
รายวิชาสมรรถนะหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา สมรรถนะหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) สื่อดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลั ย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภู มิ กิ ตติ พิ ชญ์ ) และผู้ อ านวยการส านั ก ส่ ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ และดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

6
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2564 วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 6/2564 วันพุ ธที่
30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
มังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุ มารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564 ในวันพุธที่
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
มังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติสภา
มหาวิทยาลัย

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

