สรุปผลการปฏิบัตติ ามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ห้องประชุมผักกาด บริษัท คลีนฟาร์ม จากัด
เลขที่ 85 หมู่ 4 ตาบลหนองหัวโพ อาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
3
เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 พิจารณาการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามประเด็น ที่สภามหาวิทยาลัย ให้ความสาคัญ
ปี พ.ศ. 2563 - 2564 เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

รองอธิการบดี
(ผศ.พงศ์พิชญ์
ต่วนภูษา)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา) ทราบ
และรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปดาเนินการ

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ ผู้บริห ารระดับสูงทราบ และรับข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดาเนินการ

-

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

-

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

มติสภา มทร.ธัญบุรี
รับทราบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามประเด็ น ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ให้ ค วามสาคั ญ
ปี พ.ศ. 2563 – 2564 และมอบมหาวิ ท ยาลั ย รั บ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ดาเนินการ

4.1 เรื่องเชิงนโยบาย
4.1.1 รั บ ทราบและพิ จ ารณาความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี กั บ กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ
บริษัท คลีนฟาร์ม จากัด
4.2 เรื่องเชิงบริหาร
4.2.1 พิจ ารณาให้ ความเห็ น ชอบแต่ งตั้งผู้ มีคุ ณ สมบั ติ
เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ (วาระลับ)
4.2.2 พิจารณาการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ จานวน 3 ราย (วาระลับ)
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ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.2.3 พิจารณาทบทวนการดาเนินการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ใจภักดิ์
บุรพเจตนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ (วาระลับ)

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการกาหนดตาแหน่งและ ให้ความเห็นชอบการกาหนดตาแหน่งและจานวนตาแหน่ง
จานวนตาแหน่ง เพื่อให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง เพื่อ ให้ผู ้ไ ด้รับ แต่ง ตั้ง ให้ดารงตาแหน่ง อธิก ารบดี
ประเภทผู้บริหาร ได้รับเงินประจาตาแหน่ง
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี
ผู้อานวยการสานัก รองผู้อานวยการสานัก รวมจานวน
56 ตาแหน่ง (55 ราย) ได้รับเงินประจาตาแหน่ง

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากาลังลูกจ้าง ให้ความเห็นชอบและรับรองคาขออนุมัติกรอบอัตรากาลัง
ชั่วคราว งบประมาณเงินรายได้ ประจาปี 2564 ลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณเงินรายได้ ประจาปี 2564

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.2.4 พิจารณาการกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอ
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว ของมหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วาระลับ)

มติสภา มทร.ธัญบุรี
-

-
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ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ ความเห็ นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่
เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ส รรหากรรมการสภาวิ ช าการ สรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ราชมงคลธัญบุรี ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ
3. ผศ.ปิยนาถ
ศรีสมเพ็ชร
กรรมการ
4. ผศ.ดร.ทศพร
แสงสว่าง
กรรมการ
5. ผศ.ดร.ณัฐชา
เพ็ชรยิ้ม
กรรมการ
6. ผศ.ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์ กรรมการ
7. ผศ.ณภัทร
ศุกรวรรณ
กรรมการ
8. ดร.นงลักษณ์
พรมทอง
กรรมการ
9. ผศ.ดร.อนินท์
มีมนต์
กรรมการ
10. ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
กรรมการ
11. ผศ.จิตรลดา
ตรีสาคร
กรรมการ
12. ผศ.ชลิต
เชาว์วิไลย
กรรมการ
13. นายนิกร
แสงงาม
กรรมการ

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
- นายกสภามหาวิท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 37/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
- เลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ งมติ ส ภา
มหาวิ ทยาลั ยให้ ผู้ อ านวยการส านั ก ส่ ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ และดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

4
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.2.8 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแต่ งตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาใน
คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ส่ ง เสริ ม การฝึ ก
ประสบการณ์วิช าชีพ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง นายณัชติพงศ์ อูทอง เป็น ผู้อานวยการ - นายกสภามหาวิท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
ที่ป รึก ษาในคณะกรรมการบริห ารกองทุน ส่งเสริม สานักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่ 38/2563 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการฝึก
ราชมงคลธัญบุรี
ประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ งมติ ส ภา
มหาวิทยาลัยให้ผู้อานวยการสานักสหกิจศึกษา
ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
มติสภา มทร.ธัญบุรี

4.2.9 พิจารณาการเสนอขอจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้ความเห็นชอบการต่อสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ของคณะบริหารธุรกิจ ราย Mr.PAUL IAN JOHNSON ราย Mr. PAUL IAN JOHNSON (นายพอล เอียน จอหน์สัน)
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
โดยจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนจากงบประมาณเงินรายได้
ประจาปี 2563 - 2564 การจัด การศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และ
รับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปดาเนินการ

5
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.3 เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา
4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญ บุรี ได้ล งนามในประกาศ
ปริญญาเอก ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ประจาเดือน (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ สภา มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับ
ประจาเดือนมิถุนายน 2563
มิถุนายน 2563 จานวน 4 ราย
ภูมิกิตติพิชญ์)
ปริญญาเอก ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
ผู้อานวยการ
ประจาเดือนมิถุนายน 2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม
สานักส่งเสริม
พ.ศ. 2563
วิชาการและ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
งานทะเบียน
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานัก และผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา ดาเนินการ
บัณฑิตศึกษา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.3.2 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท
ปริญญาโท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ประจาเดือน
ประจาเดือนมิถุนายน 2563
มิถุนายน 2563 จานวน 81 ราย

- นายกสภา มทร.ธั ญบุ รี ได้ ลงนามในประกาศสภา
มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาโท
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ประจาเดือน
มิถุนายน 2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
และผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา ดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

6
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.3.3 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับ อนุ มัติ ให้ ปริ ญญาผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญ บุรี ได้ล งนามในประกาศ
ปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 จานวน 1,082 ราย (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ สภา มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับ
โดยสาเร็จการศึกษาในวันที่ 19 มิถุนายน 2563
โดยสาเร็จการศึกษาในวันที่ 19 มิถุนายน 2563
ภูมิกิตติพิชญ์)
ปริ ญ ญาตรี ประจาภาคการศึ ก ษาฤดู ร้ อ น
และ
ปีก ารศึก ษา 2562 ลงวัน ที ่ 29 กรกฎาคม
ผู้อานวยการ
พ.ศ. 2563
สานักส่งเสริม - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
วิชาการและ
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
งานทะเบียน
และผู้อานวยการสานัก ส่งเสริม วิช าการและ
งานทะเบียน ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน
4.4.1 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตร ให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต รองอธิการบดี
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชานวั ตกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิ ช านวั ต กรรมและเทคโนโลยี ก ารเกษตร (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
การเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
4.4.2 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการเพิ่ มอาจารย์ ประจ า ให้ ความเห็ น ชอบการเพิ่ มอาจารย์ป ระจาหลั กสู ตร วิชาการและ
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต และ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต งานทะเบียน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 จานวน
ฉบับปี พ.ศ. 2561
1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรเสฏฐ์ วิชัยพาณิชย์
ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภู มิ กิ ตติ พิ ชญ์ ) และผู้ อ านวยการส านั ก ส่ ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ และดาเนิ นการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

7
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.4.3 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการเพิ่ มอาจารย์ ประจ า ให้ ความเห็ น ชอบการเพิ่ มอาจารย์ป ระจาหลั กสู ตร รองอธิการบดี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. 2562
ฉบับปี พ.ศ. 2562 จานวน 2 ราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูมิกิตติพิชญ์)
ดร.ณั ฐวุฒิ โสมะเกษตรินทร์ และผู้ ช่วยศาสตราจารย์
และ
ดร.ศิริชัย แดงเอม ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ผู้อานวยการ
1/2563 เป็นต้นไป
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน
4.4.4 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการเพิ่ มอาจารย์ ประจ า ให้ ความเห็ นชอบการเพิ่ มอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
หลั กสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. 2560
ฉบับปี พ.ศ. 2560 จานวน 2 ราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณัฐวุฒิ โสมะเกษตรินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศิริชัย แดงเอม ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่
1/2563 เป็นต้นไป
4.4.5 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุงเปลี่ ยนแปลง ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2558
วิศ วกรรมเคมี ฉบั บปี พ.ศ. 2558 โดยเปลี่ ยนจาก
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.วีร าภรณ์ ผิว สอาด เป็น
รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ ไชยยะ ทั้งนี้ ให้มีผล
ตั้งแต่ภาคการศึกษา 1/2562 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

8
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.4.6 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุงเปลี่ ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและประธานหลั กสู ตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการผลิต ฉบับปี พ.ศ. 2560

มติสภา มทร.ธัญบุรี
ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต
ฉบับปี พ.ศ. 2560 โดยเปลี่ยนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชัยยะ ปราณีตพลกรัง เป็น ดร.ปรกช สิริสุวัณณ์
และให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยะ ปราณีตพลกรัง
ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร ทั้งนี้ให้มีผล
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เป็นต้นไป

4.4.7 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุงเปลี่ ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ า
หลั กสู ตรครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรมบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ฉบับปี
พ.ศ. 2559

ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรมบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ฉบับปี พ.ศ. 2559
โดยเปลี่ยนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ โตมั่น
เป็น อาจารย์ ดร.คุณากร คิดดี ทั้งนี้มีผลย้อนหลังในภาค
การศึกษาที่ 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563
เป็นต้นไป

4.4.8 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุงเปลี่ ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
ฉบับปี พ.ศ. 2563

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลั กสู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ฉบับปี
พ.ศ. 2563 โดยเปลี่ยนจาก อาจารย์กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิศราภรณ์ เทียมศร

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

9
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 8/2563 วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 8/2563 วันพุธที่
26 สิ งหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุม
สงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติสภา
มหาวิทยาลัย

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

