สรุปผลการปฏิบัตติ ามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.2 เรื่องเชิงบริหาร
4.2.1 พิ จารณาเลื อกและแต่ งตั้ งผู้ สมควรด ารงต าแหน่ ง
คณบดีค ณะครุ ศ าสตร์อุ ต สาหกรรม โดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (วาระลับ)

มติสภา มทร.ธัญบุรี
-

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

รองอธิการบดี
(ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า)
และ
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคาสั่งสภา มทร.ธัญบุรี
ที่ 1/2565 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ งคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรม ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า) และผู้อานวยการ
กองบริหารงานบุคคลทราบ และดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาคาสั่งดังกล่าวประกาศ
บนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทราบ
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

2
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.2.2 พิ จารณาเลื อกและแต่ งตั้ งผู้ สมควรด ารงต าแหน่ ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (วาระลับ)

มติสภา มทร.ธัญบุรี
-

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

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคาสั่งสภา มทร.ธัญบุรี
ที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า) และผู้อานวยการ
กองบริหารงานบุคคลทราบ และดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาคาสั่งดังกล่าวประกาศ
บนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทราบ
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

3
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.2.3 พิ จารณาเลื อกและแต่ งตั้ งผู้ สมควรด ารงต าแหน่ ง
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(วาระลับ)

มติสภา มทร.ธัญบุรี
-

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

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคาสั่งสภา มทร.ธัญบุรี
ที่ 3/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้อานวยการสานัก ลงวันที่
26 มกราคม พ.ศ. 2565
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า) และผู้อานวยการ
กองบริหารงานบุคคลทราบ และดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาคาสั่งดังกล่าวประกาศ
บนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทราบ
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

4
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.2.4 พิจารณาการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ
ในสถาบั นอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ
จานวน 2 ราย (วาระลับ)

มติสภา มทร.ธัญบุรี
-

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
รองอธิการบดี
(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

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบและรับรองคุณสมบัติ
เฉพาะตาแหน่ง กรณีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ
งานและระยะเวลาของต าแหน่ งที่ จ ะแต่ งตั้ งให้
ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ตาแหน่งหัวหน้า
สานักงานคณบดี เป็นกรณีเฉพาะราย

ให้ความเห็นชอบและรับรองคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง รองอธิการบดี
กรณี ประสบการณ์ เกี่ยวข้องกับงานและระยะเวลา (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า)
ของตาแหน่งที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
และ
ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดี เป็นกรณีเฉพาะราย ผู้อานวยการ
จานวน 3 ราย ดังนี้
กองบริหาร
1.นางแสงจันทร์ ภู่เย็น
ต าแหน่ งหั ว หน้ า งานบุคคล
สานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2.นางบงกชกร
นิลชะชา ต าแหน่ งหั ว หน้ า
สานักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
3.นางฐาปณี
บุณยเกียรติ ต าแหน่ งหั ว หน้ า
สานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

5
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แพลตฟอร์มในการ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แพลตฟอร์มในการขับเคลื่อน รองอธิการบดี
ขับเคลื่อนงานวิจัย และ นวัตกรรมเพื่อเข้าสู่ การ งานวิจ ัย และนวัต กรรมเพื ่อ เข้า สู ่ ก ารจัด อัน ดับ (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
มหาวิทยาลัยโลก
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการ
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ )
และผู้ อ านวยการสถาบั นวิ จัยและพั ฒนาทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
4.2.7 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บประมาณเงิ น รายได้ ส ะสม อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสม ระดับปริญญาตรี รองอธิการบดี
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ของคณะบริหารธุรกิจ ภาคปกติ ของคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ เป็ น จ านวนเงิ น (ผศ.ดร.สุมนมาลย์
15,050,782.93.- บาท (สิบห้าล้านห้าหมื่นเจ็ดร้อย เนียมหลาง)
แปดสิบสองบาทเก้าสิบสามสตางค์)
และ
ผู้อานวยการ
กองนโยบาย
และแผน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง) และ
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผนทราบ และดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

6
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.2.8 พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน รองอธิการบดี
หัวหน้าส่วนราชการ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ของหัวหน้าส่วนราชการ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า)
ได้คะแนน 92.67 อยู่ในระดับดีเด่น
และ
คณบดีคณะ
ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

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

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

4.2.9 พิจารณาให้ ความเห็ นชอบรายงานการประเมินผล ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน รองอธิการบดี
การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการของคณบดี ของหัวหน้าส่วนราชการของคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี ได้คะแนน 93 อยู่ในระดับดีเด่น
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ )
และคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ท ราบ
และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

7
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.2.10 พิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ของหัวหน้าส่วนราชการ สานักส่งเสริมวิชาการ ของหั วหน้าส่ วนราชการ ส านักส่ งเสริมวิชาการและ (ผศ.ดร.สุมนมาลย์ ให้ รองอธิก ารบดี (ผศ.ดร.สุ ม นมาลย์ เนี ย มหลาง)
และงานทะเบียน
งานทะเบียน ได้คะแนน 91.27 อยู่ในระดับดีเด่น
เนียมหลาง) และผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
และ
ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการ
สถานะการดาเนินการ
สานักส่งเสริม กาลังดาเนินการ กาหนดการแล้วเสร็จ ดาเนินการแล้วเสร็จ
เร่งด่วน

วิชาการและ
การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งานทะเบียน
จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
4.2.11 พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ให้ ความเห็ น ชอบเปลี่ ย นแปลงคณะกรรมการด้าน รองอธิการบดี - นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคาสั่งสภา มทร.ธัญบุรี
ด้ า นหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอนของสภา หลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ที่ 4/2565 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการด้านหลักสูตร
มหาวิทยาลัย
โดยเปลี่ยนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง ภูมิกิตติพิชญ์)
และการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่
เป็น รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์
และ
26 มกราคม พ.ศ. 2565
ผู้อานวยการ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
สานักส่งเสริม
ให้ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ )
วิชาการและ
และผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
งานทะเบียน
ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาคาสั่งดังกล่าวประกาศ
บนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทราบ
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

8
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.2.12 พิจ ารณาอนุ มัติแ ผนการปรั บ ปรุ งระบบบริห าร อนุมัติแผนการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ผู้อานวยการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) (Enterprise Resource Planning) ของมหาวิ ท ยาลั ย สานักวิทย ให้ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บริการและ ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เทคโนโลยี
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ กาหนดการแล้วเสร็จ ดาเนินการแล้วเสร็จ
สารสนเทศ
เร่งด่วน

การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
4.3 เรื่องอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษา
4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับ อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญ บุรี ได้ลงนามในประกาศสภา
ปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจาเดือน (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาเอก
ประจาเดือนธันวาคม 2564
ธันวาคม 2564 จานวน 2 ราย
ภูมิกิตติพิชญ์)
ภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2564 ประจ าเดื อน
ผู้อานวยการ
ธันวาคม 2564 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
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 เพื่อแก้ไขเอกสารและรายงาน
สานัก
ต่อสภามหาวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษา
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เสนอประกาศสภา มทร.ธัญบุรี ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามแล้ว

9
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.3.2 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับ อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามในประกาศสภา
ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจาเดือน (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ มทร.ธัญบุ รี เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาโท
ประจาเดือนธันวาคม 2564
ธันวาคม 2564 จานวน 9 ราย
ภูมิกิตติพิชญ์)
ภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2564 ประจ าเดื อน
ผู้อานวยการ
ธันวาคม 2565 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
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

10
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.3.3 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2564
(นานาชาติ) โดยสาเร็จการศึกษาในวันที่ 26 ธันวาคม
2564

หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามในประกาศสภา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (นานาชาติ) (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี
จานวน 3 ราย โดยสาเร็จการศึกษาในวันที่ 26 ธันวาคม ภูมิกิตติพิชญ์)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (นานาชาติ)
2564
และ
ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
ผู้อานวยการ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
สานักส่งเสริม
รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์) และ
วิชาการและ
ผู้ อ านวยการส านั กส่ งเสริมวิ ชาการและงานทะเบี ยน
งานทะเบียน
ดาเนินการในส่วนที่เกีย่ วข้อง
สถานะการดาเนินการ
มติสภา มทร.ธัญบุรี

กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เสนอประกาศสภา มทร.ธัญบุรี ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามแล้ว
4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน
4.4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ า
หลักสู ตรเทคโนโลยีบั ณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อดิจิทัล ฉบับปี พ.ศ. 2562

ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ รองอธิการบดี
ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลั กสู ตร (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ฉบับปี ภูมิกิตติพิชญ์)
พ.ศ. 2562 โดยเปลี่ยนจาก อาจารย์ ดร.จิรัฐ มัธยมนันทน์
และ
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวยง อนุมานราชธน ทั้งนี้ ผู้อานวยการ
ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 สานักส่งเสริม
ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
วิชาการและ
งานทะเบียน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์) และผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2561

4.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ฉบับปี พ.ศ. 2563

มติสภา มทร.ธัญบุรี
ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ฉบับปี พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. ปรับลดอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลั กสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร จากเดิม 6 ราย เหลือ 5 ราย
2. เปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรและ
อาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร โดยเปลี่ ยนจาก อาจารย์
ชวาน พรรณดวงเนตร รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ
แสงรัศมี และผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัฒน์ เติมเจิม
เป็น อาจารย์ชิษณุชา ขัมภรัตน์ อาจารย์ณพงศ์ปกรณ์
ผลินยศ และอาจารย์พรนภา พรพันธ์ไพบูลย์ แทน
โดยมอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพศักดิ์ ฤทธิ์ดี ทาหน้าที่
เป็นประธานหลักสูตร
ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
ศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการท่ องเที่ ยว ฉบั บปี
พ.ศ. 2563 โดยเปลี่ยนจาก อาจารย์อัจฌิรา ทิวะสิงห์
เป็น อาจารย์อมราวดี คาบุญ
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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

ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การบริการการบิน ฉบับปี พ.ศ. 2561

มติสภา มทร.ธัญบุรี
ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ
การบิ น ฉบั บปี พ.ศ. 2561 โดยเปลี่ ยนจาก อาจารย์
ฉัตรชัย กองกุล เป็น อาจารย์สุดสวาท จิตร์สุภา

4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. 2563

ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรมบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรม
เครื่ องกล ฉบั บปี พ.ศ. 2563 จากเดิ ม อาจารย์ ดร.
นภดล กลิ่นทอง เป็น อาจารย์สุนทร ละอองนวล
โดยมีผ ลบัง คับ ใช้กับ นัก ศึก ษาภาคการศึก ษาที่ 2
ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

4.4.6 พิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบการปรั บ ลดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิต ฉบับปี พ.ศ. 2559

ให้ ความเห็ น ชอบการปรับ ลดอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรอุตสาหกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ฉบับปี
พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

4.4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มอาจารย์ประจา ให้ ความเห็ น ชอบการเพิ่ มอาจารย์ป ระจาหลั กสู ตร
หลั กสู ตรคหกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชา คหกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2563
คหกรรมศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2563 จานวน 6 ราย
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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

ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.4.8 พิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบการการปิ ดหลั กสู ตร ให้ ความเห็ นชอบการการปิดหลักสูตรคหกรรมศาสตร
คหกรรมศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม บั ณฑิ ต สาขาวิ ชาอุ ตสาหกรรมบริ การอาหาร ฉบั บปี
บริการอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558
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ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
สถานะการดาเนินการ

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน
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4.4.1-4.4.8 ดาเนินการรายงานส านักปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยการส่งข้อมูลเข้าระบบพิจารณาความสอดคล้อง
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum
Online : CHECO) เรียบร้อยแล้ว
4.5 เรื่องข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
4.5.1 พิ จ ารณ าให้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ า ง) ประกาศ
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธัญ บุ รี เรื่ อ ง
การขยายเวลาการศึ ก ษาให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญ ญาตรีแ ละนัก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา
อัน เนื่ องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี รองอธิการบดี - อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามในประกาศสภา
ราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การขยายเวลาการศึกษาให้กับ (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การขยายเวลาการศึกษาให้ กับ
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละนั ก ศึ ก ษาระดั บ ภูมิกิตติพิชญ์)
นั กศึ กษาระดั บปริ ญ ญาตรี และนั กศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
และ
บัณฑิ ตศึกษา อันเนื่องมาจากการระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้อานวยการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวัน ที่
สานักส่งเสริม
26 มกราคม พ.ศ. 2565
วิชาการและ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
งานทะเบียน
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
และผู้ อ านวยการส านั กส่ งเสริ มวิ ชาการและงาน
ทะเบียน ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน
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เสนอประกาศสภา มทร.ธัญบุรี ให้อธิการบดีลงนามแล้ว
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ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
6.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภา เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ปฏิ บั ติ ต ามมติ ส ภา
ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
มังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

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

