สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ 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 พิจารณารายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของ
มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

รองอธิการบดี
(ผศ.พงศ์พิชญ์
ต่วนภูษา)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา) ทราบ
และด าเนิ นการตามข้ อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย

-

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ ผู้ อ านวยการกองบริ หารงานบุ คคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.2.2 พิจารณาการอนุมัติเสนอขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รายนางสาวพัชราภัณฑ์ ไชยสังข์ คณะพยาบาลศาสตร์
(วาระลับ)

-

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ ผู้ อ านวยการกองบริ หารงานบุ คคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.2.3 พิจารณาการอนุมัติเสนอขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
รายนางสาวมณฑา ลิ้ มทองกุล คณะพยาบาลศาสตร์
(วาระลับ)

-

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ ผู้ อ านวยการกองบริ หารงานบุ คคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.2 เรื่องเชิงบริหาร
4.2.1 พิจารณาการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ
และพนั กงานมหาวิทยาลั ยในสถาบั นอุดมศึ กษาให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 6 ราย (วาระลับ)

2
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.4 พิจารณาผลการขอทบทวนการพิจารณาผลงาน
ทางวิ ชาการ กรณี ไม่ อนุ มั ติ การเสนอขอก าหนด
ตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ สาขาวิช าทัศนศิล ป์
อนุ ส าขาวิ ช าประติ ม ากรรม รายนายไชยพจน์
หวลมานพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (วาระลับ)
4.2.5 รับทราบผลการดาเนินการทางวินัย ราย นางสาว
พิชญ์ภัสสร มหาสิริสุข ตาแหน่งอาจารย์ พนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วาระลับ)
4.2.6 รับทราบผลการดาเนินการทางวินัย และผลการพิจารณา
อุทธรณ์คาสั่งลงโทษของคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรเชษฐ์ ขอบใจ
สังกัดคณะเทคโนโลยี การเกษตร ช่วยราชการ/
ปฏิบัติงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วาระลับ)
4.2.8 พิจารณาให้ ความเห็ นชอบรายงานการประเมินผล รับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิ บัติ งานของ
การปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณบดี คณะเทคโนโลยี ค หกรรมศาสตร์ ได้ คะแนน
ร้อยละ 84 อยู่ในระดับดีมาก

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

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

ผู้อานวยการ
กองกฎหมาย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ ผู้ อ านวยการกองกองกฎหมายทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผู้อานวยการ
กองกฎหมาย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองกฎหมายทราบ และดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กรรมการและ
เลขานุการ
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
คณบดี
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
(ผศ.พงศ์พิชญ์
ต่วนภูษา)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมิน
ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณบดี ค ณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ (ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา) ทราบ
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ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.2.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบความร่วมมือทางวิชาการ ให้ความเห็นชอบความร่วมมือทางวิชาการกับ The ผู้อานวยการ
กับ The Experimental Research Center, China Experimental Research Center, China Academy กองยุทธศาสตร์
Academy of Chinese Medical Sciences สาธารณรัฐ of Chinese Medical Sciences สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่างประเทศ
ประชาชนจีน

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศทราบ
และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.2.10 พิจารณาให้ความเห็ นชอบความร่วมมือทางวิชาการ ให้ความเห็นชอบความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti
กับ Universiti Teknologi Mara ประเทศมาเลเซีย Teknologi Mara ประเทศมาเลเซีย
4.2.11 พิจารณาให้ความเห็ นชอบความร่วมมือทางวิชาการ ให้ ความเห็ นชอบความร่ วมมื อทางวิ ชาการกั บ Jilin
กั บ Jilin Technology College of Electronic Technology College of Electronic Information
Information สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
4.2.12 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
เฉพาะกิ จเพื่ อพิ จารณาและด าเนิ นการแทนสภา
มหาวิทยาลั ยเกี่ยวกับการท าสั ญญาความร่วมมื อ
ของสถาบันจิงชื่อ

ให้ ค วามเห็น ชอบแต่ง ตั้ง คณะกรรมการเฉพาะกิจ
เพื่อพิจารณาและดาเนินการแทนสภามหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการทาสัญญาความร่วมมือของสถาบันจิงชื่อ
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.นายวีระศักดิ์
วงษ์สมบัติ ประธานกรรมการ
2.ศ.(พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ รองประธานกรรมการ
3.ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด กรรมการ
4.ดร.พัชรางสุ์
ชัยวรมุขกุล กรรมการ
5.รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตพิชญ์ กรรมการ
6.ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง กรรมการ
7.รศ.ดร.บุญยัง
ปลั่งกลาง กรรมการ
8.ผศ.ดร.จักรี
ศรีนนท์ฉัตร กรรมการ
9.ดร.วลัญช์รัก
พุ่มชลิต กรรมการและ
เลขานุการ
10. นางสาวอนัญญา กี่เอี่ยน ผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางสาววทันยา ศักดาสาวิตร ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้อานวยการ
กองยุทธศาสตร์
ต่างประเทศ

- นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะกิจเพื่อพิจารณาและดาเนินการแทนสภา
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการทาสัญญาความร่วมมือ
ของสถาบันจิงชื่อ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศทราบ
และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็ บไซต์ สภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

4
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.13 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
พิ จ ารณากลั่ น กรองการต่ อ เวลาราชการให้ แ ก่ การต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ดังรายชื่อต่อไปนี้
ข้าราชการ
1.ดร.บุญปลูก ชายเกตุ
ที่ปรึกษา
2.ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ประธานกรรมการ
3.อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รองประธานกรรมการ
4.นายโอภาส เขียววิชัย
กรรมการ
5.ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
6.รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย กรรมการ
7.ผศ.ดร.อนินท์ มีมนต์
กรรมการ
8.ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล เลขานุการ
9.นางสาวฐิตาภา ทองไชย
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
- นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่ นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่
ข้าราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็ บไซต์ สภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

4.3 เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา
4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญ บุรี ได้ล งนามในประกาศ
ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2563 ประจาเดือน (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ สภา มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับ
ประจาเดือนมกราคม 2564
มกราคม 2564 จานวน 2 ราย
ภูมิกิตติพิชญ์)
ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ผู้อานวยการ
ประจาเดือนมกราคม 2564 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์
สานักส่งเสริม
พ.ศ. 2564
วิชาการและ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
งานทะเบียน
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานัก และผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา ดาเนินการ
บัณฑิตศึกษา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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4.3.2 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ให้ ป ริ ญ ญาผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(นานาชาติ) โดยสาเร็จการศึกษาในวันที่
27 ธันวาคม 2563

หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญ บุรี ได้ล งนามในประกาศ
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (นานาชาติ) (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ สภา มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับ
โดยส าเร็ จ การศึ ก ษาในวั น ที่ 27 ธั น วาคม 2563 ภูมิกิตติพิชญ์)
ปริญญาตรี ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
จานวน 5 ราย
และ
2563 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ผู้อานวยการ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
สานักส่งเสริม
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
วิชาการและ
และผู้อานวยการสานัก ส่ง เสริม วิช าการและ
งานทะเบียน
งานทะเบียน ดาเนินการในส่ วนทีเ่ กี่ยวข้อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี

4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน
4.4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปะศาสตร ให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรศิล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต รองอธิการบดี
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา สาขาวิ ช าภ าษ าอั ง กฤษเพื่ อ การพั ฒ นาอาชี พ (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
อาชีพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

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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4.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและการเพิ่มอาจารย์ประจา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. 2562

4.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มอาจารย์ประจา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ ฉบับปี พ.ศ. 2563

4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มอาจารย์ประจา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. 2560

มติสภา มทร.ธัญบุรี
ให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและการเพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี
พ.ศ. 2562 จากเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ คชสาร
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรเสฎฐ์ วิชัยพาณิชย์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ คชสาร ยังคงปฏิบัติ
หน้าที่อาจารย์ประจาหลักสูตร และขอเพิ่มอาจารย์
ประจาหลักสูตร จานวน 3 ราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นิพนธ์ ทางทอง อาจารย์ ดร.นรกมล วงษ์ศิลป์ และ
อาจารย์ ดร.ณตฤณ จันทร์จารัส ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 เป็นต้นไป
ให้ ความเห็ นชอบการเพิ่ มอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
และวัสดุ ฉบับปี พ.ศ. 2563 จานวน 2 ราย ได้แก่
1.ผศ.ดร.มานพ
แย้มแฟง
2.อาจารย์ ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์
ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2563
ให้ ความเห็ นชอบการเพิ่ มอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ฉบับปี พ.ศ. 2560 จานวน 3 ราย ได้แก่
1.ผศ.ดร.นิพนธ์
ทางทอง
2.อาจารย์ ดร.นรกมล วงษ์ศิลป์
3.อาจารย์ ดร.ณตฤณ จันทร์จารัส
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2563

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 กส่ งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ และดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มอาจารย์ประจา ให้ ความเห็ น ชอบการเพิ่ มอาจารย์ป ระจาหลั กสู ตร รองอธิการบดี
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชา วิ ศวกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
วิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. 2560
เครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. 2560 จานวน 3 ราย ได้แก่
ภูมิกิตติพิชญ์)
1.ผศ.ดร.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ
และ
2.อาจารย์ ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์
ผู้อานวยการ
3.อาจารย์ ดร.ประภาพร ประเสริฐพงค์
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2563
งานทะเบียน
4.4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลั กสู ตรเทคโนโลยี บั ณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย ฉบับปี พ.ศ. 2562

ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
เทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยี มั ล ติ มี เดี ย
ฉบับปี พ.ศ. 2562 โดยเปลี่ยนจาก อาจารย์กฤษณพงศ์
เลิศบารุงชัย เป็น อาจารย์วิภูษิต เพียรการค้า ทั้งนี้ให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เป็นต้นไป

4.4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อดิจิทัล ฉบับปี พ.ศ. 2562

ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ฉบับปี
พ.ศ. 2562 โดยเปลี่ยนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณชนก
สุนทร เป็น อาจารย์ ดร.จิรัฐ มัธยมนันทน์ ทั้งนี้ให้ มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เป็นต้นไป

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภู มิ กิ ตติ พิ ชญ์ ) และผู้ อ านวยการส านั กส่ งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ และดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

8
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.4.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจา
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ ฉบับปี 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 กส่ งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ และดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ รองอธิการบดี
การศึ กษาภายใน (ระดั บหลั กสู ตร ระดั บคณะและ (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ระดั บ สถาบั น ) และแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ภูมิกิตติพิชญ์)
มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลธั ญ บุ รี ประจ าปี ผู้อานวยการ
การศึกษา 2562
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน
และ
ผู้อานวยการ
สานักประกัน
คุณภาพการศึกษา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิ กิตติพิ ชญ์ ) ผู้ อานวยการส านักส่ งเสริมวิชาการ
และงานทะเบี ยน และผู้ อ านวยการส านั กประกั น
คุณภาพการศึกษาทราบ และดาเนินการในส่ วนที่
เกี่ยวข้อง

มติสภา มทร.ธัญบุรี
ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ป ระจาหลั กสู ต ร
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ฉบับปี พ.ศ. 2563 โดยเปลี่ยนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อภิ ญ ญา พุ ก สุ ข สกุ ล เป็ น อาจารย์ ดร.ปพนพั ช ร์
ภัทรฐิติวัสส์ ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

4.4.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งแก้ ไขหลั กสู ตรศึ กษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา ศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (4 ปี)
(4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562
ฉบับปี พ.ศ. 2562
4.6 เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
4.6.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
และระดับสถาบัน) และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจาปี
การศึกษา 2562

9
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่
31 มี นาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุ ม
มังคลอุบล 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

