สรุปผลการปฏิบัตติ ามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.7 รับทราบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย รับทราบ
เทคโนโลยี ราชมงคลธั ญ บุ รี พ.ศ. 2563 - 2580
(ฉบับย่อ) ปรับปรุงครั้งที่ 1/ต.ค. 2563 ปีงบประมาณ
2564

มติสภา มทร.ธัญบุรี

1.2.10 รายงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของ
ได้รับการประเมินมาตรฐานการศึกษา จาก QS Stars กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ
ประจาปี 2564 ในระดับ 4 ดาว
3
3.1

เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน
พิ จารณารายงานความก้ าวหน้ าการด าเนิ น การ รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของ
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้กับ กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ
ประเทศ

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

ผู้อานวยการ
กองนโยบาย
และแผน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง)
และผู้อานวยการกองนโยบายและแผนทราบ และ
ด าเนิ นการตามข้ อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี
(ผศ.พงศ์พิชญ์
ต่วนภูษา)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ รองอธิการบดี (ผศ.ดร.พงศ์พิ ช ญ์ ต่ วนภู ษ า)
ทราบ และดาเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี
(ผศ.พงศ์พิชญ์
ต่วนภูษา)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา) ทราบ
และดาเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

2
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.1 เรื่องเชิงนโยบาย
4.1.1 พิจารณารายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของ
มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ

4.2 เรื่องเชิงบริหาร
4.2.1 พิจารณาการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ
และพนั กงานมหาวิทยาลั ยในสถาบั นอุดมศึ กษาให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 9 ราย (วาระลับ)

-

4.2.2 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบแต่ งตั้ งคณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
ประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของหั วหน้ าส่ วนราชการ การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ จานวน 8 ราย
จานวน 8 ราย
ดังต่อไปนี้
1. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
1.1 พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล ประธานกรรมการ
1.2 ดร.พยุง
ศักดาสาวิตร กรรมการ
1.3 รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ กรรมการและ
เลขานุการ
1.4 ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผูช้ ่วยเลขานุการ
1.5 หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูช้ ่วยเลขานุการ

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดี
ให้รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง)
(ผศ.ดร.สุมนมาลย์
ทราบ และดาเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
เนียมหลาง)
สภามหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ ผู้ อ านวยการกองบริ หารงานบุ คคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

- นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 10/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ
ลงวันที่ 31 มีนาคม 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
ผู้ช่วยเลขานุการ

3
ระเบียบ
วาระที่
4.2.2
(ต่อ)

เรื่อง

มติสภา มทร.ธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

2. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
2.1 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ประธานกรรมการ
2.2 นายชาติชาย ชุติมา
กรรมการ
2.3 นายวิรัช
โหตระไวศยะ
กรรมการและเลขานุการ
2.4 ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
2.5 หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
3. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
3.1 ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ประธานกรรมการ
3.2 ดร.พัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล กรรมการ
3.3 รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ กรรมการและ
เลขานุการ
3.4 ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
3.5 หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ

โสภณรณฤทธิ์ ประธานกรรมการ

4
ระเบียบ
วาระที่
4.2.2
(ต่อ)

เรื่อง

มติสภา มทร.ธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

4. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
4.1 ดร.บุญปลูก ชายเกตุ ประธานกรรมการ
4.2 ดร.วิชา
จุ้ยชุม
กรรมการ
4.3 ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง กรรมการและ
เลขานุการ
4.4 ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
4.5 หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
5. คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
5.1 พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล ประธานกรรมการ
5.2 นายชาติชาย ชุติมา
กรรมการ
5.3 นายเรืองศักดิ์ ภูธรธราช กรรมการและ
เลขานุการ
5.4 ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผูช้ ่วยเลขานุการ
5.5 หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

5
ระเบียบ
วาระที่
4.2.2
(ต่อ)

เรื่อง

มติสภา มทร.ธัญบุรี
6. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
6.1 ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ประธานกรรมการ
6.2 นายชาติชาย ชุติมา
กรรมการ
6.3 ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา กรรมการและ
เลขานุการ
6.4 ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
6.5 หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
7. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
7.1 ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ประธานกรรมการ
7.2 ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช กรรมการ
7.3 รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ กรรมการและ
เลขานุการ
7.4 ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
7.5 หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

6
ระเบียบ
วาระที่
4.2.2
(ต่อ)

เรื่อง

มติสภา มทร.ธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

8. ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
8.1 ดร.พยุง
ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการ
8.2 นายบุญชู ประสพกิจถาวร กรรมการ
8.3 ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า
กรรมการและ
เลขานุการ
8.4 ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
8.5 หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ

4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการต่างประเทศ ผู้อานวยการ
การต่างประเทศของมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัย ดังรายชื่อต่อไปนี้
กองยุทธศาสตร์
1. นายวีระศักดิ์
วงษ์สมบัติ ที่ปรึกษา
ต่างประเทศ
2. รศ.ดร.สาโรช
อังสุมาลิน ที่ปรึกษา
3. นายจิตรนรา
นวรัตน์
ที่ปรึกษา
4. ศ.(พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน
กรรมการ
5. ดร.ชุมพล
พรประภา กรรมการ
6. รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการ
7. ดร.พัชรางสุ์
ชัยวรมุขกุล กรรมการ
8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรรมการ
9. รองอธิการบดี (ด้านวิชาการ)
กรรมการ
10. รองอธิการบดี (ด้านพัฒนานักศึกษา) กรรมการ

- นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
มทร.ธัญบุรี ที่ 11/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
การต่างประเทศของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2564
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศทราบ
และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็ บไซต์ สภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

7
ระเบียบ
วาระที่
4.2.3
(ต่อ)

เรื่อง

4.2.4 พิจารณาให้ ความเห็ น ชอบปรับ แผนอัตรากาลั ง
สายวิชาการ ระยะ 4 ปี (ปี งบประมาณ 2562 - 2565)
และแผนความต้ อ งการต่ อ เวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

มติสภา มทร.ธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ ผู้ อ านวยการกองบริ หารงานบุ คคลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

11. ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง)
กรรมการ
12. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
13. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
14. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
15. ผู้อานวยการกองกฎหมาย
กรรมการ
16. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
17. ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
กรรมการ
18. ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง กรรมการและ
เลขานุการ
19. ดร.พลอยวรินทร์ แสงสมบุญ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
20. นางสาวศิริพร
วงษ์มหานาม
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ ความเห็ นชอบปรับ แผนอัตรากาลั งสายวิช าการ
ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2562 - 2565) และแผน
ความต้องการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา
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ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการต่อเวลาราชการ ให้ ค วามเห็ น ชอบอนุ มั ติ ก ารต่ อ เวลาราชการของ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย รศ.ดร.
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติศานต์ กร้ามาตร คณะ ปิติศานต์ กร้ามาตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

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

4.2.6 พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน รับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ของหัวหน้าส่วนราชการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ หัว หน้าส่ วนราชการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้คะแนนร้อยละ 93.20 อยู่ในระดับดีเด่น

กรรมการและ
เลขานุการ
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
(ผศ.พงศ์พิชญ์
ต่วนภูษา)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา)
ทราบ

4.3 เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา
4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับ อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รองอธิการบดี - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2563 ประจาเดือน (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564
กุมภาพันธ์ 2564 จานวน 1 ราย คือ นางสาวพิมพ์ผกา ภูมิกิตติพิชญ์)
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ใจมุ ข และมอบส านั กบั ณ ฑิ ตศึ กษาแจ้ งผู้ เกี่ ยวข้ อง ผู้อานวยการ
และผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา ดาเนินการ
ดาเนินการปรับแก้ไขชื่อวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะ สานักส่งเสริม
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
วิชาการและ - นายกสภา มทร.ธัญ บุรี ได้ล งนามในประกาศ
งานทะเบียน
สภา มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับ
และ
ปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ผู้อานวยการสานัก ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม
บัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2564
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ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.3.2 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับ อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญ บุรี ได้ล งนามในประกาศ
ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2563 ประจาเดือน (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ สภา มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับ
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564
กุมภาพันธ์ 2564 จานวน 11 ราย
ภูมิกิตติพิชญ์)
ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ผู้อานวยการ
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม
สานักส่งเสริม
พ.ศ. 2564
วิชาการและ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
งานทะเบียน
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานัก และผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา ดาเนินการ
บัณฑิตศึกษา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน
4.4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตร รองอธิการบดี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา บัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) ฉบับปี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
(5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560)
พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ภาคการศึกษา ภูมิกิตติพิชญ์)
ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
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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หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุงแก้ ไขหลั กสู ตรศึ กษา รองอธิการบดี
ศึกษาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ กษาปฐมวั ย ฉบั บ ปี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ฉบับปี พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังกับนักศึกษา ภูมิกิตติพิชญ์)
รุ่นปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
และ
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน
4.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มอาจารย์ประจา ให้ ความเห็ น ชอบการเพิ่ มอาจารย์ป ระจาหลั กสู ตร
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าวิศ วกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต ฉบับปี พ.ศ. 2560 อุตสาหการและการผลิ ต ฉบับปี พ.ศ. 2560 ทั้งนี้
ให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2563

4.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ ฉบับปี
พ.ศ. 2563

ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรมบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ ฉบับปี พ.ศ. 2563
โดยเปลี่ยนจาก อาจารย์ทินวัฒน์ จริงจัง เป็น อาจารย์
สุทัศน์ หงส์ดาเนิน ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ในภาคเรียน
ที่ 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
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เรื่อง
วาระที่
4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2563

6
6.1

มติสภา มทร.ธัญบุรี
ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลั กสู ตร
วิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์แ ละ
การจัด การเทคโนโลยีอ าหาร ฉบับ ปี พ.ศ. 2563
โดยเปลี่ยนจาก อาจารย์ ดร.เจตนิพิฐ บ่อทอง เป็น
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์

เรื่องอื่น ๆ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2564 วันพุธที่ 28 เมษา พ.ศ. 2564
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 4/2564 วันพุธที่
28 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุ ม
มังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

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

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติสภา
มหาวิทยาลัย

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

