สรุปผลการปฏิบัตติ ามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.1.2 การจัดห้องประชุมสาหรับการประชุมผ่านระบบ มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการต่อไป
ออนไลน์

4.1 เรื่องเชิงนโยบาย
4.1.1 รับทราบและพิจารณามาตรการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย
ดาเนินการในอนาคตต่อการบริหารสถานการณ์
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19)
4.2 เรื่องเชิงบริหาร
4.2.1 พิจารณาการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรื อ นและพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ในสถาบั น
อุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน
11 ราย (วาระลับ)

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

รับทราบมาตรการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยดาเนินการ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ในอนาคตต่อการบริหารสถานการณ์ในช่วงการแพร่
(ผศ.ปณิตา
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และ
สงวนทรัพย์)
มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ
-

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้อธิการบดี ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่ และ
ผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (นายพงศ์พิชญ์
ต่ว นภูษ า) และผู ้ช ่ว ยอธิก ารบดี (ผศ.ปณิต า
สงวนทรั พ ย์ ) ทราบ และรั บ ข้ อ เสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดาเนินการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.2.2 พิจารณาผลการขอทบทวนการพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการ กรณีไม่อนุ มัติการเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อนุสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน รายนางสาวภัสสร
สังข์ศรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (วาระลับ)

มติสภา มทร.ธัญบุรี
-

4.2.3 พิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ปีการศึกษา 2562 (วาระลับ)

-

4.2.4 พิจารณาการดาเนินการทางวินัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โชติมา โชติกเสถียร (วาระลับ)

-

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยเลขานุการ - นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในประกาศสภา
คณะกรรมการ
มทร.ธัญบุรี เรื่อง อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์
พิจารณาปริญญา ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563
กิตติมศักดิ์
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ งมติ ส ภา
(ผศ.ดร.สุภัทรา
มหาวิทยาลัยให้เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
โพธิ์พ่วง)
ปริญญากิตติมศักดิ์ (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)
และผู้ ช่ วยเลขานุ ก ารคณะกรรมการพิ จารณา
ปริ ญญากิ ตติ มศั กดิ์ (ผศ.ดร.สุ ภั ทรา โพธิ์ พ่ วง)
ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- สานักงานสภามหาวิทยาลัย นาประกาศดังกล่ าว
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
ผู้อานวยการ
กองกฎหมาย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ ผู้ อ านวยการกองกฎหมายทราบ และรั บ
ข้ อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยไป
พิจารณาดาเนินการ
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ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.2.5 พิ จารณาการแก้ ไขมติสภามหาวิทยาลั ย รายนาย
วิษณุพร อรุณลักษณ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
(วาระลับ)

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.2.6 พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ รับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.ดร.สรพงษ์
ดร.ศิวกร อ่างทอง) ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ภวสุปรีย์)
และมอบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์รับข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมินไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า)
ทราบ และรับ ข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปดาเนินการ

4.2.7 พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ รับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ประเมินรอบปี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (นายณัฏฐกฤษฏ์
(ผศ.ปณิตา
2562
ศุภกรพินธคุปต์) ผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ การ สงวนทรัพย์)
ประเมิน และมอบคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (นายพงศ์พิชญ์
ต่วนภูษา) ทราบ และรับข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไปดาเนินการ

4.2.8 พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ รับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประเมินรอบ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.เมธา ศิริกูล)
ปี 2562
อภิชาติ ไก่ฟ้า) ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และ
มอบคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนรับข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมินไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดี คณะเทคโนโลยี สื่ อสารมวลชน (รศ.ดร.
กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์) ทราบ และรับข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดาเนินการ

มติสภา มทร.ธัญบุรี
-
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ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.2.9 พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ รับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.ดร.สรพงษ์
ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์) ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ภวสุปรีย์)
และมอบคณบดีค ณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไป

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีค ณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
(รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์) ทราบ และรับ
ข้อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิท ยาลัย
ไปดาเนินการ

4.2.10 พิจ ารณาให้ ความเห็ น ชอบค่าตอบแทนจากเงิน
รายได้ ผู้ ด ารงต าแหน่ งอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วาระลับ)

- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในประกาศสภา
มทร.ธัญบุรี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนสาหรับผู้ดารง
ตาแหน่งอธิการบดีจากเงินรายได้ พ.ศ. 2563
ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง มติ ส ภา
มหาวิทยาลัยให้เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ค่า ตอบแทนตาแหน่ง ผู ้บ ริห ารมหาวิท ยาลัย
(ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง) ทราบ และดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย น าประกาศ
ดังกล่าวประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย
เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

-

เลขานุการ
คณะกรรมการ
พิจารณา
ค่าตอบแทน
ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย
(ผศ.ดร.สุภัทรา
โพธิ์พ่วง)
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ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.2.11 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ให้ ความเห็ นชอบให้ มหาวิท ยาลั ยลงนามในบั น ทึ ก กรรมการและ
ราชมงคลธัญบุรีลงนามในบันทึกความตกลงร่วมมือ ความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
เลขานุการ
ทางวิชาการ
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับวิทยาลั ยอาชีวศึกษา คณะกรรมการ
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้ง 4 สัญญา และระหว่าง การต่างประเทศ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี (ผศ.ดร.สุมนมาลย์
ราชมงคลธัญบุรีกับบริษัท Organic Scientific LLC.
เนียมหลาง)
ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ กรรมการและเลขานุ การคณะกรรมการการ
ต่างประเทศ (ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง) ทราบ
และรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปดาเนินการ

4.3 เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา
4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญบุ รี ได้ลงนามในประกาศสภา
ปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2562 ประจ าเดื อน (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ มทร.ธั ญ บุ รี เรื่ อ ง รายนามนั ก ศึ ก ษาที่ ได้ รั บ
ประจาเดือนมีนาคม 2563
มี นาคม 2563 จ านวน 1 ราย คื อ นางสาวนุ ชนภา ภูมิกิตติพิชญ์)
ปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เลขาวิจิตร์
ผู้อานวยการ
ประจาเดือนมีนาคม 2563 ลงวันที่ 29 เมษายน
สานักส่งเสริม
พ.ศ. 2563
วิชาการและ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
งานทะเบียน
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการ
และผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา รับข้อเสนอแนะ
สานักบัณฑิตศึกษา ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดาเนินการ
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ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.3.2 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ อนุมัติให้ ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท
ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2562 ประจ าเดื อน
ประจาเดือนมีนาคม 2563
มีนาคม 2563 จานวน 5 ราย

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน
4.4.1 พิจารณาให้ ความเห็ นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร ให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต รองอธิการบดี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
พ.ศ. 2563
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
- นายกสภา มทร.ธัญบุ รี ได้ลงนามในประกาศสภา
มทร.ธั ญ บุ รี เรื่ อ ง รายนามนั ก ศึ ก ษาที่ ได้ รั บ
ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประจาเดือนมีนาคม 2563 ลงวันที่ 29 เมษายน
พ.ศ. 2563
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
และผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา ดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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
4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิต ให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รศิ ล ปบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า รองอธิการบดี
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย (หลักสูตร (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน
4.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
พ.ศ. 2563)
4.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
บั ณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อม (หลักสู ตร สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง
ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
พ.ศ. 2563)
4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ต รวิ ศวกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
พ.ศ. 2563)
4.4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร สาขาวิช าวิศ วกรรม เครื่อ งกล (หลั ก สู ต รปรับ ปรุง
ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
พ.ศ. 2563)

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
4.4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ให้ ความเห็ นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต รองอธิการบดี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรม อุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
พ.ศ. 2563)
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน
4.4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ให้ ความเห็ นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต
บั ณ ฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมอิเล็ กทรอนิ กส์ และ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
โทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
4.4.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ให้ ความเห็ นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง
ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
พ.ศ. 2563)
4.4.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ให้ ความเห็ นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
พ.ศ. 2563)
4.4.11 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ให้ ความเห็ นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
พ.ศ. 2563)

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
4.4.12 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ให้ ความเห็ นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต รองอธิการบดี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิช าวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม (หลักสู ตร (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน
4.4.13 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ให้ ความเห็ นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต
บัณ ฑิต สาขาวิช าวิศ วกรรมชลประทานและ สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ า
การจัดการน้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
4.4.14 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ให้ ความเห็ นชอบหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
พ.ศ. 2563)
4.4.15 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ให้ ความเห็ นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน (หลักสูตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ปรับปรุง พ.ศ. 2563)

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
เรื่อง
วาระที่
4.4.16 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ฉบับปี พ.ศ. 2558

มติสภา มทร.ธัญบุรี

ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลั กสู ตร
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์
ร่วมสมัย ฉบับปี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. เปลี่ ย นจาก อาจารย์ ณิ ร ชญา จั งติ ย านนท์ เป็ น
รองศาสตราจารย์ ดร.ใจภักดิ์ บุรพเจตนา
2. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรในกลุ่มวิชาการ
ออกแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ จากเดิม รองศาสตราจารย์
ดร.ใจภักดิ์ บุรพเจตนา เป็น อาจารย์ณัฐพงษ์ ปัญญาธิคุณ
3. คณะได้ทาสัญญาจ้างต่ออาจารย์ประจาหลักสูตรที่
เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ในตาแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญ รายผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจินต์ เพิ่มพูน
4.4.17 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมแปรรู ป
แปรรูปผลิตผลเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2558
ผลิตผลเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. ลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรให้คงเหลือ 3 ราย เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตรเกษี ยณอายุ
ราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2563 จานวน 2 ราย
2. ให้อาจารย์ ดร.ศศธร ศรีวิเชียร ทาหน้าที่เป็นประธาน
หลักสูตร หลังจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ ลิขิตรัตนพร
เกษียณอายุราชการ
3. ไม่ขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ในตัวบ่งชี้ “การรับนักศึกษา และการปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลา”

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
วิชาการและงานทะเบียนทราบ และดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.4.18 พิจารณาให้ความเห็ นชอบการปิดหลักสูตรศิลป ให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา รองอธิการบดี
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง ดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) แบบมี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
พ.ศ. 2558) แบบมีเงื่อนไข
เงื่อนไข
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน
4.4.19 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร ให้ ค วามเห็ น ชอบการปิ ด หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) แบบมีเงื่อนไข
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) แบบมีเงื่อนไข
4.4.20 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ให้ ความเห็ นชอบการแต่ งตั้ งอาจารย์ พิ เศษ ส าหรั บ
สอนสาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจาภาค หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจาภาคการศึกษาที่ 2
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ จานวน 19 ราย
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.อาจารย์ ดร.ยุภาภรณ์
รัตนวิจิตร
2.อาจารย์จินตนา
ตันหยง
3.อาจารย์ ดร.กนกวรรณ
ทองโชติ
4.อาจารย์สุวัฒน์
จิตรดารง
5.อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุณรงค์
6.อาจารย์ ดร.ธิติมาศ
วินัยรักษ์
7.อาจารย์ ดร.อรวรรณ
เยี่ยมพัฒนพร
8.ผศ.ดร.รัตติยา
จินเดหวา
9.อาจารย์กสิมา
เอกธุวะปราณี

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
วาระที่
4.4.20
(ต่อ)

เรื่อง

4.5 เรื่องกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
4.5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลธั ญบุ รี เรื่ อง การด าเนิ นงาน
โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : Credits Bank)
หลั กสู ตรระดั บปริ ญญาโท พ.ศ. 2563 และ (ร่ าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาโครงการ
การเรีย นรู้ ตลอดชีวิตในระบบเทีย บโอนความรู้
และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : Credits Bank)
หลักสูตรระดับปริญญาโท ประจาปีการศึกษา 2563

มติสภา มทร.ธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

10. อาจารย์รุจิรวรรณ
บุปผาพรหม
11. อาจารย์ ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล
12. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์
อยู่ยงสะถิต
13. อาจารย์ ดร.อริสรา
สุขวัจนี
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช
15. อาจารย์ ดร.ณัฐวรา
จันทร์เอี่ยม
16. อาจารย์ชุติมาภรณ์
กังวาฬ
17. อาจารย์ ดร.นิลภา
จิระรัตนวรรณะ
18. ผศ.ดร.จารุวรรณ
ไผ่ตระกูล
19. อาจารย์วิไลกุล
หนูแก้ว

อนุมัติในหลักการ การจัดการศึกษาโครงการเรียนรู้ ผู้อานวยการ
ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ สานักส่งเสริม
(ธนาคารหน่วยกิต: Credits Bank) ระดับปริญญาโท วิชาการและงาน
และมอบมหาวิท ยาลัย นาเสนอต่อ คณะกรรมการ
ทะเบียน
ด้า นกฎหมายของสภามหาวิท ยาลัย พิจ ารณาใน
และ
รายละเอียด ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันศุกร์ที่
สานัก
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัย บัณฑิตศึกษา
ทราบในการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ ผู้ อ านวยการส านั กส่ งเสริ มวิ ช าการและงาน
ทะเบี ยนและส านั กบั ณ ฑิ ตศึ กษาทราบ และรั บ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลั ยไป
ดาเนินการ
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ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุ รี เรื่ อง การด าเนิ นงาน
โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : Credits Bank)
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. .... และ (ร่ าง) ประกาศ
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธัญ บุ รี เรื่ อ ง
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์
(ธนาคารหน่วยกิต : Credits Bank) ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ....

4.5.3 พิจารณาให้ ความเห็ นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน
เพื่อการจัดการศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในระบบเทียบโอน ความรู้และประสบการณ์ (ธนาคาร
หน่วยกิต : Credits Bank) หลักสูตรระดับปริญญาตรี
และระดับปริญญาโท พ.ศ. 2563 และประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง

มติสภา มทร.ธัญบุรี
อนุมั ติในหลั กการ การจัดการศึ กษาโครงการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
(ธนาคารหน่วยกิต : Credits Bank) ระดับปริญญาตรี
และมอบมหาวิทยาลัยนาเสนอต่อคณะกรรมการด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในรายละเอียด
ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563 แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ในการประชุมครั้งต่อไป

อนุมัติในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุ รี ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่ อการจัด
การศึ ก ษาโครงการการเรีย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ในระบบ
เทียบโอน ความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต :
Credits Bank) หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับ
ปริญญาโท พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง และ
มอบมหาวิท ยาลั ย น าเสนอต่ อ คณะกรรมการด้ า น
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในรายละเอียด
ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563 แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
และ
สานัก
บัณฑิตศึกษา

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ ผู้ อ านวยการส านั กส่ งเสริ มวิ ช าการและงาน
ทะเบี ยนและส านั กบั ณ ฑิ ตศึ กษาทราบ และรั บ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลั ยไป
ดาเนินการ
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ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2563 วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2563 วันพุธที่
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
สงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยจัดการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Team ควบคู่
กันไปด้วย
6.2

การติดตามเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ รับทราบ และมอบเลขานุการสภามหาวิ ทยาลั ย
มหาวิทยาลัยไปดาเนินการ
ไปดาเนินการ
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