สรุปผลการปฏิบัตติ ามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.1 เรื่องเชิงนโยบาย
4.1.1 รับทราบและพิจารณา PowerPoint เรื่อง การเจาะลึก รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ เลขานุการสภา เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
สิ่งที่ควรรู้และแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
มหาวิทยาลัย ให้คณบดีทุกคณะทราบ และดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ภายใต้กองทุนส่งเสริม ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ



เร่งด่วน

ดาเนินการแล้วเสร็จ

การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่างการดาเนินการ
4.1.2 รับทราบและพิจารณารายงานความก้าวหน้าการ รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะกรรมการ
ดาเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้ว สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ
ให้ประเทศ (U2T)

ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.พงศ์พิช ญ์ ต่วนภูษา) ทราบ
และดาเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ



เร่งด่วน

ดาเนินการแล้วเสร็จ

การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่างการดาเนินการ

2
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.2 เรื่องเชิงบริหาร
4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนาความเป็นเลิศ
และแผนการผลิ ต ก าลั งคนระดั บ สู งเฉพาะทาง
ตามความต้องการของประเทศ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มติสภา มทร.ธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ให้ ความเห็ นชอบแผนการพั ฒ นาความเป็ นเลิ ศและ รองอธิการบดี
แผนการผลิ ตกาลั งคนระดับสู งเฉพาะทางตามความ (ผศ.ดร.สุมนมาลย์
ต้องการของประเทศ ของมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี เนียมหลาง)
ราชมงคลธัญบุรี
และ
ผู้อานวยการ
กองนโยบาย
และแผน

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง) และ
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผนทราบ และดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
4.2.3 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการต่ อ สั ญ ญาจ้ า ง
ผู้ เชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นของคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
จานวน 4 ราย ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร กุณฑลบุตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภา ทองคง
4. Mr.PAUL IAN JOHNSON

ให้ค วามเห็น ชอบการต่อ สัญ ญาจ้า งผู ้เชี ่ย วชาญ รองอธิการบดี
เฉพาะด้านของคณะบริหารธุรกิจ จานวน 4 ราย คือ (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนงกรณ์ กุณ ฑลบุต ร
และ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ผู้อานวยการ
ในอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 30,000.- บาท (สามหมื่น กองบริหาร
บาทถ้วน) จากงบประมาณเงินรายได้ประจาปี 2565 งานบุคคล
การจัดการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี คณะ
บริหารธุรกิจ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร กุณฑลบุตร ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุล าคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
ในอัต ราค่า ตอบแทนเดือ นละ 20,000.- บาท
(สองหมื่ น บาทถ้ ว น) จากงบประมาณเงิ น รายได้
ประจ าปี 2565 การจัด การศึก ษาภาคปกติ ระดั บ
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า) และผู้อานวยการ
กองบริหารงานบุคคลทราบ และดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไปดาเนินการ
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

3
ระเบียบ
วาระที่
4.2.3
(ต่อ)

เรื่อง

มติสภา มทร.ธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภา ทองคง ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ในอัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) จากงบประมาณเงินรายได้ประจาปี 2565
การจัดการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี คณะ
บริหารธุรกิจ
4. Mr.PAUL IAN JOHNSON ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ในอัตราค่าตอบแทนเดือนละ
60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) จากงบประมาณ
เงินรายได้ประจาปี 2565 การจัดการศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

4.2.4 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการจ้ างผู้ เชี่ ย วชาญ ให้ค วามเห็น ชอบการจ้า งผู ้เชี่ย วชาญเฉพาะด้า น รองอธิการบดี
เฉพาะด้านของคณะบริหารธุรกิจ ราย
ของคณะบริห ารธุร กิจ ราย ผู ้ช ่ว ยศาสตราจารย์ (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา ดาพิทักษ์
ดร.กุสุมา ดาพิทักษ์ โดยมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
และ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ผู้อานวยการ
ในอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 25,000.- บาท (สองหมื่น กองบริหาร
ห้าพันบาทถ้วน) จากงบประมาณเงินรายได้ประจาปี งานบุคคล
2565 การจัดการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า) และผู้อานวยการ
กองบริหารงานบุคคลทราบ และดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

4
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากาลังลูกจ้าง ให้ ความเห็ น ชอบกรอบอัตรากาลั งลู ก จ้างชั่ว คราว รองอธิการบดี
ชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี 2565 งบประมาณเงินรายได้ ประจาปี 2565
(ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า)
และ
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า) และผู้อานวยการ
กองบริหารงานบุคคลทราบ และดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
4.2.6 พิจารณาให้กองทุนส่วนบุคคลเงินรายได้สามารถ อนุมัติในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการ
ลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ
ตามรายละเอียดแนวทางการลงทุนต่อไป

รองอธิการบดี
(ผศ.อภิชาติ
ไก่ฟ้า)
และ
ผู้อานวยการ
สานักจัดการ
ทรัพย์สิน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า) และผู้อานวยการ
สานักจัดการทรัพย์สิน ทราบ และดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

5
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ ความเห็ นชอบแต่ งตั้ งคณะกรรมการศึ กษาความ
ผูบ้ ริหาร
- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคาสั่งสภา มทร.ธัญบุรี
ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่โครงการ เป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่โครงการธัญเทวี ดังรายชื่อ มหาวิทยาลัย
ที่ 22/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความ
ธัญเทวี
ต่อไปนี้
เป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่โครงการธัญเทวี ลงวันที่
1. ดร.วิชา
จุ้ยชุม
ที่ปรึกษา
25 สิงหาคม พ.ศ. 2564
2. รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน ที่ปรึกษา
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
3. รศ.ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร ประธานกรรมการ
ให้ผู้อานวยการกองคลังทราบ และดาเนินการแจ้งคาสั่ง
4. นางสาวทัดทรวง บุญญาธิการ กรรมการ
ให้ผู้เกี่ยวข้อง
5. รองอธิการบดี
กรรมการ
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาคาสั่งดังกล่าวประกาศ
(นายเรืองศักดิ์ ภูธรธราช)
บนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรของ
6. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
กรรมการ
มหาวิทยาลัยทราบ
7. คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กรรมการ
8. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ
สถานะการดาเนินการ
ก
าลั
ง
ด
าเนิ
น
การ
กาหนดการแล้วเสร็จ ดาเนินการแล้วเสร็จ
9. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ
เร่งด่วน

10. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการและ
การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เลขานุการ
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งแล้ว

6
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.3 เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา
4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามในประกาศสภา
ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2564 ภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2564 ประจาเดือน (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาโท
ประจาเดือนกรกฎาคม 2564
กรกฎาคม 2564 จานวน 8 ราย
ภูมิกิตติพิชญ์)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2564 ประจ าเดื อน
ผู้อานวยการ
กรกฎาคม 2564 ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สานักส่งเสริม - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
วิชาการและ
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
งานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
และ
และผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา ดาเนินการ
ผู้อานวยการสานัก ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
บัณฑิตศึกษา
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เสนอประกาศสภา มทร.ธัญบุรี ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามแล้ว

7
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.3.2 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามในประกาศสภา
ปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 จานวน 1,490 ราย (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี
จานวน 1,490 ราย โดยสาเร็จการศึกษาในวันที่ โดยสาเร็จการศึกษาในวันที่ 27 มิถุนายน 2564
ภูมิกิตติพิชญ์)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ลงวัน ที่
27 มิถุนายน 2564
และ
25 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ผู้อานวยการ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
สานักส่งเสริม
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
วิชาการและ
และผู้ อ านวยการส านั กส่ งเสริ มวิ ชาการและงาน
งานทะเบียน
ทะเบียน ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เสนอประกาศสภา มทร.ธัญบุรี ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามแล้ว
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ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน
4.4.1 พิจารณาให้ ความเห็ นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร ให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรศิ ลปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต รองอธิการบดี
มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ สาขาวิชานวัตกรรมการจั ดการภาครัฐ (หลั กสูตรใหม่ (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
พ.ศ. 2564)
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการ
4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา สานักส่งเสริม
อาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิชาการและ
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 อาชีวศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 โดยปรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ งานทะเบียน
ดร.ปริญญา มีสุข ออก และเพิ่มอาจารย์ จานวน 7 ราย
ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2564 เป็นต้นไป
4.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี
ฉบับปี พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564
4.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลั กสูตรครุศาสตร์
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี
เครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลั กสูตรครุศาสตร์
ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบั ณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม อุตสาหกรรมบั ณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า ฉบั บปี
ไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
4.4.6 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง แก้ ไข ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลั กสูตรครุศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมบั ณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิ วเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2563
ฉบับปี พ.ศ. 2563

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์) และผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบี ยนทราบ และด าเนิ น การในส่ วนที่
เกี่ยวข้อง
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ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตร์ รองอธิการบดี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
อิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ ฉบับปี พ.ศ. 2563 และระบบอัตโนมัติ ฉบับปี พ.ศ. 2563
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการ
4.4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลั กสูตรครุศาสตร์ สานักส่งเสริม
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาการและ
งานทะเบียน
อุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. 2563
ฉบับปี พ.ศ. 2563
4.4.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มอาจารย์ประจา ให้ ความเห็ น ชอบการเพิ่ มอาจารย์ป ระจาหลั กสู ตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2562
ฉบับปี พ.ศ. 2562 จานวน 4 ราย
4.4.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2564

ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลั กสู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ฉบับปี พ.ศ. 2564 โดยเปลี่ยนจาก อาจารย์อัคเรศ สิงห์ทา
เป็น อาจารย์ ดร.รัฐพรหม พรหมคา

4.4.11 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งแก้ ไขหลั กสู ตรวิ ศวกรรม
วิ ศวกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมโยธา ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับปี พ.ศ. 2563
ฉบับปี พ.ศ. 2563
โดยเริ่ม ใช้กับ นักศึกษารุ่น ปีก ารศึกษา 2563 ทั้งนี้
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2564 เป็นต้นไป

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์) และผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบี ยนทราบ และด าเนิ น การในส่ วนที่
เกี่ยวข้อง
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ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.4.12 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง แก้ ไข
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้า ฉบับปี
พ.ศ. 2563

4.4.13 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ า
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิช าการ
ออกแบบแฟชั่ น และนวั ต กรรมเครื่ อ งแต่ งกาย
ฉบับปี พ.ศ. 2563

มติสภา มทร.ธัญบุรี
ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลั กสู ตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและ
การจั ด การน้ า ฉบั บ ปี พ.ศ. 2563 โดยเริ่ ม ใช้ กั บ
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
และนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย ฉบับปี พ.ศ. 2563 โดยเปลี่ยน
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ คาสิงหา เป็น อาจารย์
ดร.ศุภนิชา ศรีวรเดชไพศาล ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
รองอธิการบดี
(รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์) และผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบี ยนทราบ และด าเนิ น การในส่ วนที่
เกี่ยวข้อง

สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.4.1-4.4.13 ดาเนินการรายงานสานักปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยการส่งข้อมูลเข้าระบบพิจารณาความสอดคล้อง
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum
Online : CHECO) เรียบร้อย
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ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.5 เรื่องข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
4.5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เลขานุการ
- นายกสภาลงนามในข้อบั งคับ มทร.ธัญบุ รี ว่าด้ว ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยธรรมาภิบาล ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ลงวันที่
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
พ.ศ. ....
ด้านกฎหมายของ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สภามหาวิทยาลัย - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
(เลขานุการสภา
ให้ เลขานุ การคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย)
มหาวิ ท ยาลั ย (เลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ย )
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี
ประกาศบนเว็ บ ไซต์ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติ
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน
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เสนอข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามแล้ว
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ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงกาหนดการประชุมสภา
ครั้งที่ 9/2564 วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 9/2564
วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นวันพุธที่ 15 กันยายน
พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 10/2564 วันพุธที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ปฏิ บั ติ ต ามมติ ส ภา
มหาวิทยาลัย

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

