สรุปผลการปฏิบัตติ ามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน 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 แนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัย และงานบริการวิชาการ รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัย และงานบริการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี ข้อมูล วิช าการ มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุ รี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ
4.2 เรื่องเชิงบริหาร
4.2.1 พิจารณาการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ
และพนั กงานมหาวิทยาลั ยในสถาบั นอุดมศึ กษาให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 13 ราย (วาระลับ)

-

4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้ ความเห็ นชอบการจ้างผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ราย
รายผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย โกเมนธรรมโสภณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย โกเมนธรรมโสภณ โดยมี
กาหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2564 ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 20,000.- บาท
(สองหมื่นบาทถ้วน) จากเงินรายได้ส ะสมของคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

ผู้อานวยการ
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒ นาทราบ และดาเนิ น การตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ ผู้ อ านวยการกองบริ หารงานบุ คคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการต่อสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญ ให้ความเห็นชอบการต่อสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เฉพาะด้าน (รองศาสตราจารย์มานพ ตันตระบัณฑิตย์) (รองศาสตราจารย์มานพ ตันตระบัณฑิตย์) โดยมีกาหนด
1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
จากเงินงบกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการต่อสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน จานวน 2 ราย คือ รองศาสตราจารย์
คารณ สุนทรานนท์ และรองศาสตราจารย์ ดร.รจนา
สุนทรานนท์

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ ผู้ อ านวยการกองบริ หารงานบุ คคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้ความเห็นชอบการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จานวน 2 ราย คือ
1. รองศาสตราจารย์คารณ สุนทรานนท์ ตั้งแต่วันที่ 1
ตุ ลาคม 2563 ถึ งวั นที่ 30 กั นยายน 2564 ในอั ตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,200 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพัน
สองร้อยบาทถ้วน) จากเงินรายได้ของคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งบบุคลากร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา สุนทรานนท์ ตั้งแต่วันที่
1 ตุ ลาคม 2563 ถึ งวันที่ 30 กั นยายน 2564 ในอั ตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพัน
บาทถ้วน) จากเงินรายได้ของคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งบบุคลากร

4.2.5 พิจารณาขยายเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ของผู้อานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย และ ของผู้ อ านวยการวิท ยาลั ยการแพทย์แผนไทย และ
(ผศ.ปณิตา
ให้ ผู้ ช่ วยอธิการบดี (ผศ.ปณิ ตา สงวนทรัพย์ ) ทราบ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ไปจนถึงวันพุธที่ สงวนทรัพย์) และดาเนินการในส่วนที่เกีย่ วข้อง
24 ธันวาคม 2563
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ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.6 พิจารณาให้ ความเห็ นชอบแต่งตั้ งคณะกรรมการ ให้ ค วามเห็ น ชอบแต่ งตั้ งคณะกรรมการสร้ า งงาน
สร้างงาน สร้างอาชีพ ของสภามหาวิทยาลัยเพิ่มเติม สร้างอาชีพ ของสภามหาวิทยาลัยเพิ่มเติม จานวน
1 ราย คือ นายประทีป เจริญพร

หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
ผู้ช่วยอธิการบดี - นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
(ผศ.ปณิตา
มทร.ธัญบุรี ที่ 50/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สงวนทรัพย์)
สร้างงาน สร้างอาชีพ ของสภามหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
- เลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ งมติ ส ภา
มหาวิท ยาลัย ให้ ก รรมการและเลขานุก าร
(ผศ.ดร.บุญ ธิดา เอื้อพิพัฒ นากูล) ทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็ บไซต์ สภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

4.2.7 พิจารณาให้ ความเห็ นชอบแต่งตั้ งคณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์การศึกษาเพิ่มเติม
การศึกษาเพิ่มเติม ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายประทีป เจริญพร กรรมการ
2. นายชาติชาย ชุติมา
กรรมการ

ผู้ช่วยอธิการบดี - นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
(ผศ.ปณิตา
มทร.ธัญบุรี ที่ 51/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สงวนทรัพย์)
เศรษฐศาสตร์การศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ลงวัน ที่ 25
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง มติ ส ภา
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ ก รรมการและเลขานุ ก าร
(ผู้ อ านวยการส านั ก ส่ งเสริม วิ ช าการและงาน
ทะเบียน) ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็ บไซต์ สภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

4
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.2.8 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบลงนามบั นทึ กความเข้ าใจ
ความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ National Pingtung
University Science and Technology (NPUST)
ไต้หวัน

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
ให้ ความเห็ นชอบลงนามบันทึกความเข้าใจความตกลง ผู้อานวยการ
ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี กองยุทธศาสตร์
ราชมงคลธัญบุรี กับ National Pingtung University ต่างประเทศ
Science and Technology (NPUST) ไต้หวัน

4.2.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบลงนามบันทึกความเข้าใจ
ความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ The University
of Otago ประเทศนิวซีแลนด์

ให้ความเห็นชอบลงนามบันทึกความเข้าใจความตกลง
ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธั ญ บุ รี กั บ The University of Otago
ประเทศนิวซีแลนด์

มติสภา มทร.ธัญบุรี

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง)
และผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศทราบ
และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.3 เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา
4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามในประกาศสภา
ปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประจาเดือน (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ มทร.ธั ญ บุ รี เรื่ อ ง รายนามนั ก ศึ ก ษาที่ ได้ รั บ
ประจาเดือนตุลาคม 2563
ตุลาคม 2563 จานวน 1 ราย คือ นางสุธาทิพย์ พาโพธิ์ ภูมิกิตติพิชญ์)
ปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ผู้อานวยการ
ป ระจ าเดื อน ตุ ลาคม 2563 ลงวั น ที่ 2 5
สานักส่งเสริม
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วิชาการและ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
งานทะเบียน
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติ
และ
พิชญ์) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและ
ผู้อานวยการสานัก งานทะเบียน และผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.3.2 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามในประกาศสภา
ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2563 ภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2563 ประจาเดื อน (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ มทร.ธั ญ บุ รี เรื่ อ ง รายนามนั ก ศึ ก ษาที่ ได้ รั บ
ประจาเดือนตุลาคม 2563
ตุลาคม 2563 จานวน 5 ราย
ภูมิกิตติพิชญ์)
ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ผู้อานวยการ
ป ระจ าเดื อน ตุ ลาคม 2563 ลงวั น ที่ 2 5
สานักส่งเสริม
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วิชาการและ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
งานทะเบียน
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติ
และ
พิชญ์) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและ
ผู้อานวยการสานัก งานทะเบียน และผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน
4.4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รองอธิการบดี
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง ชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
(รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
พ.ศ. 2564)
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการ
4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สานักส่งเสริม
วิชาการและ
บัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสู ตรปรับปรุง เคมีประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
งานทะเบียน
พ.ศ. 2564)
4.4.3 พิจารณาให้ความเห็ นชอบหลั กสู ตรวิทยาศาสตร ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ปรับปรุง พ.ศ. 2564)

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
4.4.4 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรวิทยาศาสตร ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รองอธิการบดี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตร (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
สื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการ
4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สานักส่งเสริม
วิชาการและ
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตร คณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
งานทะเบียน
ปรับปรุง พ.ศ. 2564)
4.4.6 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรวิทยาศาสตร ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง ฟิสกิ ส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
พ.ศ. 2564)
4.4.7 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรวิทยาศาสตร ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม (หลักสูตร สุขภาพและความงาม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ปรับปรุง พ.ศ. 2564)
4.4.8 พิจารณาให้ ความเห็ นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร ให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อ สาร สาขาวิช าภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร (หลั ก สู ต ร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ปรับปรุง พ.ศ. 2564)

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

7
ระเบียบ
เรื่อง
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4.4.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาอาชีวศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561

4.4.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์
และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ฉบับปี พ.ศ. 2563

มติสภา มทร.ธัญบุรี
ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลั กสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา
ฉบับปี พ.ศ. 2561 โดยเปลี่ยนจาก รองศาสตราจารย์
ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล และเปลี่ยนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณัฐพงษ์ โตมั่น เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดี
พรามณี
ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ ฉบับปี พ.ศ. 2563 โดยเปลี่ยนจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ เป็น อาจารย์
ปริญญา จันทร์แสงรัตน์

4.4.11 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง แก้ ไข ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรม
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
4.4.12 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ งแก้ ไข ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งแก้ ไขหลั กสู ตรศึ กษา
หลั กสู ตรศึ กษาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาคี ตศิ ลป์ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคีตศิลป์สากลศึกษา ฉบับปี
สากลศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
4.4.13 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งแก้ ไขหลักสู ตรคหกรรม
คหกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าอาหารและ ศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ฉบั บปี
โภชนาการ ฉบับปี พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563

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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เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.4.14 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตร์ รองอธิการบดี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์ อุ ตสาหกรรมบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาครุ ศาสตร์ วิ ศวกรรม (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยเปลี่ยนชื่อ ภูมิกิตติพิชญ์)
จากเดิ ม หลั ก สู ต รครุศ าสตร์อุ ต สาหกรรมบั ณ ฑิ ต
และ
สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล เป็น หลักสูตร ผู้อานวยการ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม สานักส่งเสริม
เครื่องกล (หลั กสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2563) และตัด วิชาการและ
โครงสร้างกับแผนการเรียนสามปีต่อเนื่องออก
งานทะเบียน
4.4.15 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง แก้ ไข
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
ครุ ศ าสตร์ วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2563)

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบั ณฑิ ต สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
ไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยเปลี่ยนชื่อ
จากเดิ ม หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า เป็น หลักสูตร
ครุศาสตร์อุ ตสาหกรรมบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรม
ไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) และตัดโครงสร้าง
กับแผนการเรียนสามปีต่อเนื่องออก

4.4.16 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ งแก้ ไข
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
ครุศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563)

ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลั กสูตรครุศาสตร์
อุ ตสาหกรรมบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาครุ ศาสตร์ วิ ศวกรรม
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยเปลี่ยน
ชื่ อจากเดิ ม หลั กสู ตรครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรมบั ณฑิ ต
สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็น หลักสูตร
ครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรมบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรม
คอมพิ วเตอร์ (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2563) และตั ด
โครงสร้างกับแผนการเรียนสามปีต่อเนื่องออก

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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4.4.17 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบั ณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์
วิ ศ วกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ แ ละระบบอั ต โนมั ติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

มติสภา มทร.ธัญบุรี
ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าครุศ าสตร์วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563) ดังนี้
1.เปลี่ยนชื่อจากเดิม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็ กทรอนิกส์
และระบบอัตโนมัติ เป็น หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
อัตโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
2.ตัดโครงสร้างกับแผนการเรียนสามปีต่อเนื่องออก
3.เปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและ
ประจาหลักสูตรจากเดิม อาจารย์ ดร.นิรุตติ์ พองาม
เป็น อาจารย์ทินวัฒน์ จังจริง

4.4.18 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตร์
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบั ณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) อุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยเปลี่ยน
ชื่อจากเดิม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ เป็น หลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) และตัด
โครงสร้างกับแผนการเรียนสามปีต่อเนื่องออก

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

10
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 12/2563 วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 12/2563 วันพุธที่
23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุม
มั ง คลอุ บล ชั้ น 1 อาคารเฉลิ มพระเกี ยรติ 48 พระชั นษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่
4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
มังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6.2

การรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ มอบเลขานุการสภามหาวิท ยาลัย ดาเนินการแจ้ง
ชุดต่าง ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ผู้เกี่ยวข้อง

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติสภา
มหาวิทยาลัย

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติสภา
มหาวิทยาลัย

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

