สรุปผลการปฏิบัตติ ามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 29 เดือน กันยายน 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
4.2 เรื่องเชิงบริหาร
4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเลขานุการสภา ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อานวยการ - นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคาสั่งสภา มทร.ธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เมธา ศิริกูล) เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สานักงานสภา
ที่ 30/2564 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ราชมงคลธัญบุรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2564
- เลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ยปฏิ บั ติ ตามมติ ส ภา
มหาวิทยาลัย
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาคาสั่งดังกล่าวประกาศ
บนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทราบ
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งแล้ว

2
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราส่วนและข้อกาหนด ให้ความเห็นชอบอัตราส่วนและข้อกาหนดในการลงทุน รองอธิการบดี
ในการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ
ในตราสารทุนต่างประเทศ และมอบมหาวิทยาลัยไป (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า)
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศสภามหาวิทยาลัย
และ
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธี ผู้อานวยการ
จัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ พ.ศ. 2561
สานักจัดการ
ทรัพย์สิน

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า) และผู้อานวยการ
สานักจัดการทรัพย์สิน ทราบ และดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปดาเนินการ
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ



เร่งด่วน

ดาเนินการแล้วเสร็จ

การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จั ด ส่ ง มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยให้
ส านั ก จั ด การทรั พ ย์ สิ น ด าเนิ น การเสนอร่ า งแก้
ประกาศฯ ตามขั้นตอนต่อไป
4.2.3 พิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบค่ าตอบแทนและเงิ น
ประจ าต าแหน่ งผู้ บ ริ ห ารซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอก
(วาระลับ)

-

รองอธิการบดี
(ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า)
และ
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า) และผู้อานวยการ
กองบริหารงานบุคคลทราบ และดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปดาเนินการ
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

3
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.2.4 พิจารณาอนุมัติ (ร่าง) สัญญาจ้างบุคคลภายนอก
เป็ น ผู ้ บ ริ ห าร และอนุ ม ั ต ิ ใ ห้ ท าสั ญ ญาจ้ า ง
รองศาสตราจารย์ สมหมาย ผิวสอาด เป็นผู้บริหาร
ตาแหน่งอธิการบดี จนกว่าจะครบวาระ (วาระลับ)

มติสภา มทร.ธัญบุรี
-

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
รองอธิการบดี
(ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า)
และ
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

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

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทาสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

4
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.3 เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา
4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับ อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 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
ประจาเดือนสิงหาคม 2564
สิงหาคม 2564 จานวน 3 ราย
ภูมิกิตติพิชญ์)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2564 ประจ าเดื อน
ผู้อานวยการ
สิงหาคม 2564 ลงวันที่ 29 กันยายน 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

5
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.3.2 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับ อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามในประกาศสภา
ปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (นานาชาติ) (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ มทร.ธั ญ บุ รี เรื่ อ ง รายนามนั ก ศึ ก ษาที่ ได้ รั บ
(นานาชาติ) โดยสาเร็จการศึกษาในวันที่ 8 สิงหาคม 2564 จ านวน 1 ราย โดยส าเร็ จการศึ กษาในวั นที่ 8 สิ งหาคม ภูมิกิตติพิชญ์)
ปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
2564
ผู้อานวยการ
(นานาชาติ) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564
สานักส่งเสริม - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
วิชาการและ
ให้ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ )
งานทะเบียน
และผู ้อานวยการส านัก ส่ง เสริม วิช าการและ
และ
งานทะเบียน ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการสานัก
บัณฑิตศึกษา
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เสนอประกาศสภา มทร.ธัญบุรี ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามแล้ว

6
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน
4.4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสูตรวิศวกรรมศาสตร
ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ฉบั บ ปี
พ.ศ. 2562

มติสภา มทร.ธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ รองอธิการบดี
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรดุ ษฎี บั ณฑิ ต (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า ฉบับปี พ.ศ. 2562 จากเดิ ม ภูมิกิตติพิชญ์)
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ คชสาร เป็น ผศ.ดร.
และ
นรเสฎฐ์ วิชัย พาณิช ย์ ทั้งนี้ให้มีผ ลบังคับ ใช้ตั้งแต่ ผู้อานวยการ
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 เป็นต้นไป
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มอาจารย์ประจา ให้ ความเห็ น ชอบการเพิ่ มอาจารย์ป ระจาหลั กสู ตร งานทะเบียน
หลั กสูตรวิศวกรรมศาสตรดุ ษฎีบั ณฑิ ต สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. 2562
ฉบับปี พ.ศ. 2562 จานวน 4 ราย ดังนี้
1. ผศ.ดร.นิพนธ์
ทางทอง
2. อาจารย์ ดร.นรกมล วงษ์ศิลป์
3. อาจารย์ ดร.ณตฤณ จันทร์จารัส
4. อาจารย์ ดร.ศีลวัต
ร่มโพธิ์ชัย
4.4.3 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการเพิ่ มอาจารย์ ประจ า ให้ความเห็นชอบการเพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2563
ฉบับปี พ.ศ. 2563
จานวน 4 ราย ดังนี้
1. ผศ.ดร.นรเสฎฐ์
วิชัยพาณิชย์
2. ผศ.ดร.ธีรพจน์
เวศพันธุ์
3. อาจารย์ ดร.นรกมล วงษ์ศิลป์
4. อาจารย์ ดร.ณตฤณ จันทร์จารัส

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์) และผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

7
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.4.4 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการเพิ่ มอาจารย์ ประจ า ให้ ความเห็ นชอบการเพิ่ มอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร รองอธิการบดี
หลั กสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา วิศวกรรมศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. 2560
ฉบับปี พ.ศ. 2560 จานวน 4 ราย ดังนี้
ภูมิกิตติพิชญ์)
1. ผศ.ดร.นิพนธ์
ทางทอง
และ
2. อาจารย์ ดร.นรกมล วงษ์ศิลป์
ผู้อานวยการ
3. อาจารย์ ดร.ณตฤณ จันทร์จารัส
สานักส่งเสริม
4. อาจารย์ ดร.ศีลวัต ร่มโพธิ์ชัย
วิชาการและ
4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลั กสู ตรวิศวกรรม งานทะเบียน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2563
ฉบับปี พ.ศ. 2563
ทั้งนี้ให้มผี ลบังคับใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
4.4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิ ต สาขาวิชา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. 2563

ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
วิศวกรรมศาสตรดุษ ฎีบัณฑิต สาขาวิช าวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2563
ทั้ ง นี้ ใ ห้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ ภ าคการศึ ก ษาที่ 1
ปีการศึกษา 2563

4.4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. 2561

ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าวิศ วกรรม
เมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561
โดยเปลี่ ย นจาก Dr.Myo Min Aung เป็ น อาจารย์
ดร.วิพุธ ตุวยานนท์ ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์) และผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

8
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ า
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
การแพทย์ทางเลือก (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี
พ.ศ. 2564

มติสภา มทร.ธัญบุรี
ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลั กสู ตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์ทางเลือก
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2564 โดยเปลี่ยนจาก
อาจารย์ ดร.ณัฐนรี ศิริวัน เป็น อาจารย์ ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ์
และปรับอาจารย์ ดร.บุณณดา ภมรปฐมกุล ออก

4.4.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ า
หลั กสูตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชานวั ตกรรม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2561

ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลั กสู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2561 โดยเปลี่ยนจาก อาจารย์
บุณณดา ภมรปฐมกุล เป็น อาจารย์กนิษฐา แก้วเกริก
โดยเริ่มปฏิบัติห น้าที่ป ระธานหลักสูตร ตั้งแต่วัน ที่
1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

4.4.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสูตรและอาจารย์ ประจ า
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
ฉบับปี พ.ศ. 2563

ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลั กสู ตร
ศิล ปบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าออกแบบผลิ ตภั ณ ฑ์ ฉบั บ ปี
พ.ศ. 2563 โดยเปลี่ยนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน
เรืองโกศล เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์โยธิน แพทย์พิทักษ์
ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ภาคการศึกษา
ที่ 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
และงานทะเบียนทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

9
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.4.11 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ฉบับปี พ.ศ. 2563

4.4.12 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2563

มติสภา มทร.ธัญบุรี
ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลั กสู ตร
ศิล ปบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าออกแบบนิเทศศิล ป์ ฉบับ ปี
พ.ศ. 2563 โดยเปลี่ยนจาก อาจารย์ประเสริฐ จันทร์สุวรรณ
เป็น อาจารย์ชิสา สุวรรณนาวิน ทั้งนี้ให้มีผลใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 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
และงานทะเบียนทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลั กสู ตร
วิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2563 โดยเปลี่ยนจาก
อาจารย์ ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ เป็น อาจารย์ ดร.พิมพรรณ
พิมลรัตน์ ทั้งนี้ให้ มีผ ลบังคับตั้งแต่ภ าคการศึกษาที่
2/2563 เป็นต้นไป

4.4.13 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการปิ ดหลั กสู ตรศึ กษา ให้ ความเห็ นชอบการปิ ดหลั กสู ตรศึกษาศาสตรบั ณฑิ ต
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สาขาวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศการศึ กษา (หลั กสู ตร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) แบบมีเงื่อนไข ปรับปรุง พ.ศ. 2561) แบบมีเงื่อนไข

สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.4.1-4.4.13 ดาเนินการรายงานสานักปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยการส่งข้อมูลเข้าระบบพิจารณาความสอดคล้อง
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum
Online : CHECO) เรียบร้อย

ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 11/2564 วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 11/2564 วันพุธที่
27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
มังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6.2

การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของมหาวิทยาลัย รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยไปดาเนินการ
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

10
ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

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

ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ รองอธิการบดี (ผศ.พงศ์พิ ชญ์ ต่ วนภูษา) ทราบ
และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ



เร่งด่วน

ดาเนินการแล้วเสร็จ

การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นาเข้ารายงานสภา มทร.ธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่
11/2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา ศิริกูล)
เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี
ผู้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุรี

