สรุปผลการปฏิบัตติ ามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.2 เรื่องเชิงบริหาร
4.2.1 พิจารณาการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 5 ราย (วาระลับ)

มติสภา มทร.ธัญบุรี
-

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

รองอธิการบดี
(ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า)
และ
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

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

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว
4.2.2 พิจารณาผลการขอทบทวนการพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการ กรณี ไม่อนุ มัติการเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
ทางภาพและการพิมพ์ ราย นางประทุมทอง ไตรรัตน์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (วาระลับ)

-

รองอธิการบดี
(ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า)
และ
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

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

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

2
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.2.3 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบแต่ งตั้ งคณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล รองอธิการบดี
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ จานวน 9 ราย (ผศ.อภิชาติ
จานวน 9 ราย
ดังต่อไปนี้
ไก่ฟ้า)
1.คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และ
1.1 รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการ ผู้อานวยการ
1.2 ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมการ
กองบริหาร
1.3 ผศ.อภิชาติ
ไก่ฟ้า
กรรมการและ
งานบุคคล
เลขานุการ
1.4 ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
1.5 หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
2.คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2.1 พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล ประธานกรรมการ
2.2 ดร.พยุง
ศักดาสาวิตร กรรมการ
2.3 รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ กรรมการและ
เลขานุการ
2.4 ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
2.5 หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคาสั่งสภา มทร.ธัญบุรี
ที่ 38/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหัว หน้าส่ว นราชการ ลงวัน ที่
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า) และผู้อานวยการ
กองบริหารงานบุคคลทราบ และดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาคาสั่งดังกล่าวประกาศ
บนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทราบ
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทาคาสั่งสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

3
ระเบียบ
วาระที่
4.2.3
(ต่อ)

เรื่อง

มติสภา มทร.ธัญบุรี
3.คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
3.1 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกรรมการ
3.2 นายชาติชาย ชุติมา
กรรมการ
3.3 นายวิรัช
โหตระไวศยะ กรรมการและ
เลขานุการ
3.4 ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
3.5 หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
4.คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.1 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกรรมการ
4.2 ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช กรรมการ
4.3 รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ กรรมการและ
เลขานุการ
4.4 ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
4.5 หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

4
ระเบียบ
วาระที่
4.2.3
(ต่อ)

เรื่อง

มติสภา มทร.ธัญบุรี
5.คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
5.1 ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ประธานกรรมการ
5.2 ดร.พัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล กรรมการ
5.3 รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ กรรมการและ
เลขานุการ
5.4 ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
5.5 หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
6.คณบดีคณะศิลปศาสตร์
6.1 ดร.บุญปลูก ชายเกตุ
ประธานกรรมการ
6.2 ดร.วิชา
จุ้ยชุม
กรรมการ
6.3 นายเรืองศักดิ์ ภูธรธราช กรรมการและ
เลขานุการ
6.4 ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
6.5 หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

5
ระเบียบ
วาระที่
4.2.3
(ต่อ)

เรื่อง

มติสภา มทร.ธัญบุรี
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
8.ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
8.1 ดร.พยุง
ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการ
8.2 นายบุญชู
ประสพกิจถาวร กรรมการ
8.3 ผศ.เมธา
ศิริกูล
กรรมการและ
เลขานุการ
8.4 ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
8.5 หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

6
ระเบียบ
วาระที่
4.2.3
(ต่อ)

เรื่อง

4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ
การต่างประเทศของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

มติสภา มทร.ธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

9. ผู้ อ านวยการส านั กส่ งเสริ มวิ ชาการและงาน
ทะเบียน
9.1 รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการ
9.2 ดร.บุญปลูก
ชายเกตุ กรรมการ
9.3 ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง กรรมการและ
เลขานุการ
9.4 ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
9.5 หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการต่างประเทศ รองอธิการบดี - นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคาสั่งสภา มทร.ธัญบุรี
ของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) ประกอบด้วยบุคคลดังนี้ (ผศ.ดร.สุมนมาลย์ ที่ 39/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการต่างประเทศ
1. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
กรรมการ
เนียมหลาง)
ของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน
2. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ
และ
พ.ศ. 2564
ผู้อานวยการ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
กองยุทธศาสตร์ ให้รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง)
ต่างประเทศ
และผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศทราบ
และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาคาสั่งดังกล่าวประกาศ
บนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทราบ
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทาคาสั่งสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

7
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษา และ
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการยกร่างและปรับปรุง
แก้ไขข้ อบั งคับ ระเบี ย บ และประกาศของสภา
มหาวิทยาลัย

หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษา และผู้ช่วยเลขานุการ รองอธิการบดี - นายกสภามหาวิ ทยาลั ยลงนามในค าสั่ งสภา มทร.
คณะกรรมการยกร่างและปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ (ผศ.เมธา ศิริกูล) ธั ญ บุ รี ที่ 40/2564 เรื่ อง แต่ งตั้ งที่ ปรึ กษา และ
และประกาศของสภามหาวิทยาลัย ดังรายชื่อต่อไปนี้
และ
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการยกร่างและปรับปรุง
1. ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย (นายราชัย อัศเวศน์) ที่ปรึกษา หัวหน้าสานักงาน แก้ ไขข้ อบั งคั บ ระเบี ยบ และประกาศของสภา
2.นายจิระเดช ลิมป์ประภากุล ผู้ช่วยเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
- เลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ยได้ แจ้ งมติ สภา
มหาวิ ทยาลั ยให้ รองอธิการบดี (ผศ.เมธา ศิ ริกู ล)
และหั ว หน้ าส านั กงานสภามหาวิ ท ยาลั ย ทราบ
และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็บ ไซต์ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
สถานะการดาเนินการ
มติสภา มทร.ธัญบุรี

กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทาคาสั่งสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

8
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.2.6 พิ จ ารณาการมอบให้ น ายกสภามหาวิ ท ยาลั ย
มอบอานาจให้น ิติก รไปดาเนิน คดีในศาลแทน
สภามหาวิทยาลัย (วาระลับ)

มติสภา มทร.ธัญบุรี
-

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
รองอธิการบดี
(รศ.ดร.สุจิระ
ขอจิตต์เมตต์)
และ
ผู้อานวยการ
กองกฎหมาย

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ รองอธิ การบดี (รศ.ดร.สุ จิระ ขอจิ ตต์ เมตต์ ) และ
ผู้อานวยการกองกฎหมายทราบ และดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปดาเนินการ
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ



เร่งด่วน

ดาเนินการแล้วเสร็จ

การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
4.3 เรื่องอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษา
4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับ อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามในประกาศสภา
ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประจาเดือน (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ มทร.ธัญบุ รี เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาโท
ประจาเดือนตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564 จานวน 10 ราย
ภูมิกิตติพิชญ์)
ภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2564 ประจ าเดื อน
ผู้อานวยการ
ตุลาคม 2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
สานักส่งเสริม - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
วิชาการและ
รองอธิ การบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ ชนม์ ภู มิ กิ ตติ พิ ชญ์ )
งานทะเบียน
ผู้ อ านวยการส านั กส่ งเสริมวิ ชาการและงานทะเบี ยน
และ
และผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา ดาเนินการ
ผู้อานวยการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สานัก
สถานะการดาเนินการ
บัณฑิตศึกษา กาลังดาเนินการ กาหนดการแล้วเสร็จ ดาเนินการแล้วเสร็จ
เร่งด่วน

การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เสนอประกาศสภา มทร.ธัญบุรี ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามแล้ว

9
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน
4.4.1 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ งแก้ ไข ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษา รองอธิการบดี
หลัก สูต รศึก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช า ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
การบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564
ฉบับปี พ.ศ. 2564
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการ
4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ สานักส่งเสริม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร วิชาการและ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร งานทะเบียน
อาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2563
ฉบับปี พ.ศ. 2563 โดยเปลี่ยนจาก รองศาสตราจารย์
ดร.ชาญณรงค์ วันทา เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์รินลดา
สิริแสงสว่าง และให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์
วัลภา ทาหน้าที่ประธานหลักสูตร
4.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี ฉบับปี พ.ศ. 2563

ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี
พ.ศ. 2563 โดยเปลี่ยนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์รินลดา
สิ ริแสงสว่าง เป็ น ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระวัฒน์
เหมือนศรีชัย แทน และขอปรับตาแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 2 ราย คือ
อาจารย์วีรินทร์ดา อัปมานะ และอาจารย์ยรรยง สุขคล้าย
จาก อาจารย์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

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

ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ า
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. 2563

4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ า
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ฉบับปี
พ.ศ. 2564

มติสภา มทร.ธัญบุรี
ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ป ระจาหลัก สูต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ฉบับปี พ.ศ. 2563 โดยเปลี่ยนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ภาณุ ประทุ มนพรั ตน์ และผู้ ช่ วยศาสตราจารย์
ปัณณธร ศลิษฎ์ธนวัฒน์ เป็น อาจารย์สุรศักดิ์ ทิมพิทักษ์
และอาจารย์ประภาพร ประเสริฐพงค์

ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2564
โดยเปลี่ยนจาก อาจารย์ ศิริกันยา สยมภาค เป็น อาจารย์
ปุ ณ ยนุ ช อมรดลใจ และเริ่ มปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อาจารย์
ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

10
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
(รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์) ภูมิกิตติพิชญ์) และผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และ
และงานทะเบียนทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

11
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสูตรและอาจารย์ ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพ
และความงาม ฉบับปี พ.ศ. 2564

4.4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2559

มติสภา มทร.ธัญบุรี
ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาสุ ขภาพและความงาม ฉบั บปี
พ.ศ. 2564 โดยเปลี่ยนจาก อาจารย์มนสิชา ขวัญเอกพันธุ์
และอาจารย์ทิ ศากร ดารงพุ ฒิ เดชา เป็ น อาจารย์ทิ พย์
ธิดา ปาสาจันทร์ และอาจารย์เบญจวรรณ โสภา โดยมอบ
ให้ อ าจารย์ ทิ พ ย์ ธิ ด า ปาสาจั น ทร์ เป็ น ประธาน
ห ลั ก สู ต ร และเริ่ ม ปฏิ บั ติ หน้ าที่ เป็ นอาจารย์
ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ป ระจาหลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
ฉบับปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เป็นต้นไป
ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
บริ ห ารธุ รกิ จบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษธุ รกิ จ
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2559 โดยเปลี่ยนจาก
อาจารย์ณัฐพล ช่องดารากุล เป็น Mr. Ryan S. Faderogaya
โดยมีผ ลบังคับ ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
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

ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลั กสู ตรศิ ลปบั ณฑิ ต สาขาวิชาออกแบบภายใน
ฉบับปี พ.ศ. 2563

มติสภา มทร.ธัญบุรี
ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ป ระจาหลั ก สู ต ร
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน ฉบับปี พ.ศ. 2563
โดยเปลี่ ยนจาก อาจารย์สุร ยุท ธ เพ็ช รพลาย เป็น
ผู้ช ่ว ยศาสตราจารย์ธ งเทพ ศิริโ สดา ทั้งนี้ ให้มีผ ล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
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หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
(รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์) ภูมิกิตติพิชญ์) และผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และ
และงานทะเบียนทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

4.4.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มอาจารย์ประจา ให้ ความเห็ น ชอบการเพิ่ มอาจารย์ป ระจาหลั กสู ตร
หลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา ฉบับปี พ.ศ. 2560
ฉบับปี พ.ศ. 2560 จานวน 2 ราย ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ โรจน์วิรุฬห์
2. Dr.Lyna Prak
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2564
4.4.10 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการเพิ่ มอาจารย์ ประจ า ให้ ความเห็ นชอบการเพิ่ มอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
หลั กสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าวิศ วกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต ฉบับปี พ.ศ. 2560 อุตสาหการและการผลิต ฉบับปี พ.ศ. 2560 จานวน
1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์พงษ์ คงพันธุ์
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2564

สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน
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4.4.1-4.4.10 ดาเนินการรายงานสานักปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยการส่งข้อมูลเข้าระบบพิจารณาความสอดคล้อง
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum
Online : CHECO) เรียบร้อยแล้ว

13
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.6 เรื่องประกันคุณภาพการศึกษา
4.6.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธั ญ บุ รี จากปี การศึ กษา 2562 (ระดั บ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน)

6.1

มติสภา มทร.ธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ให้ความเห็นชอบรายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนา รองอธิการบดี
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
จากปีการศึกษา 2562 (ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ ภูมิกิตติพิชญ์)
ระดับสถาบัน)
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน
และ
ผู้อานวยการ
สานักประกัน
คุณภาพการศึกษา

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน และผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
การศึกษาทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน
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จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภา เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ปฏิ บั ติ ต ามมติ ส ภา
ครั้งที่ 14/2564 วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 14/2564 วันพุธที่ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
มังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

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

