สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.1 เรื่องเชิงนโยบาย
4.1.1 รับทราบและพิจารณารายงานผลการดาเนินงาน รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของ โรงเรียนสาธิต
ของโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ
นวัตกรรม
ราชมงคลธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี
(ผอ.นิติ
วิทยาวิโรจน์)

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ทราบ
และรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปดาเนินการ
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
4.2 เรื่องเชิงบริหาร
4.2.1 พิ จารณ าการก าหนดต าแหน่ งและแต่ งตั้ ง
ข้ าราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและ
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ด ารงต าแหน่ ง ทาง
วิชาการ จานวน 5 ราย (วาระลับ)

-

รองอธิการบดี
(รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลั ยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ )
และผู้อานวยการกองบริห ารงานบุค คลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

2
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.2.2 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบเงิน ประจ าต าแหน่ ง อนุมัติเงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหาร จานวน รองอธิการบดี
ประเภทผู้บริหาร
16 ตาแหน่ง รวม 16 ราย
(รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ )
และผู้อานวยการกองบริห ารงานบุค คลทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
4.2.3 พิจารณาให้ ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภา ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ ดังมี รองอธิการบดี
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชือ่ ต่อไปนี้
(รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภูมิกิตติพิชญ์)
ประธานกรรมการ
และ
2. รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย
ผู้อานวยการ
รองประธานกรรมการ สานักส่งเสริม
3. ศ.เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
วิชาการและ
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ งานทะเบียน
4. ศ.เกียรติคุณสุชาติ
เถาทอง
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ศ.ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ศ.ดร.พิเชษฐ
ลิ้มสุวรรณ
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคาสั่งสภา มทร.ธัญบุรี
ที่ 9/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ ลงวันที่
30 มีนาคม พ.ศ. 2565
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ )
และผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาคาสั่งดังกล่าวประกาศ
บนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทราบ
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

3
ระเบียบ
วาระที่
4.2.3
(ต่อ)

เรื่อง

มติสภา มทร.ธัญบุรี
7. ศ.ดร.สมชาติ

โสภณรณฤทธิ์
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ศ.ดร.เทิดชาย
ช่วยบารุง
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. ศ.ดร.ประยุทธ
อัครเอกฒาลิน
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. ศ.ดร.ตรีทศ
เหล่าศิริหงส์ทอง
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. รศ.ดร.พุทธกาล
รัชธร
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
12. รศ.นพ.นิยม
ลออปักษิณ
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
13. คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กรรมการ
14. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
15. คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
กรรมการ
16. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ
17. คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กรรมการ
18. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
19. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
20. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
กรรมการ
21. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
กรรมการ
22. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ
23. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
กรรมการ

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

4
ระเบียบ
วาระที่
4.2.3
(ต่อ)

เรื่อง

มติสภา มทร.ธัญบุรี
24. คณบดีคณะการแพทย์บูรณาการ กรรมการ
25. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
26. รศ.ดร.อมร
ไชยสัตย์
กรรมการ
จากคณาจารย์ประจา
27. รศ.ดร.ณวัสน์ ฐานวิสิฐพล
กรรมการ
จากคณาจารย์ประจา
28. รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน
กรรมการ
จากคณาจารย์ประจา
29. รศ.ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ
กรรมการ
จากคณาจารย์ประจา
30. ผศ.ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล
กรรมการ
จากคณาจารย์ประจา
31. ผศ.ดร.สุรชัย
ขันแก้ว
กรรมการ
จากคณาจารย์ประจา
32. ผศ.ณัชติพงศ์
อูทอง
เลขานุการ
33. ผศ.ดร.ระพี
กาญจนะ ผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

5
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผล ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน เลขานุการ
การปฏิบั ติงานของหั วหน้ าส่วนราชการ คณบดี ของหัวหน้าส่วนราชการ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะกรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์
ได้คะแนน 96 อยู่ในระดับดีเด่น
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
หัวหน้าส่วน
ราชการ
คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์
(ผศ.พงศ์พิชญ์
ต่วนภูษา)

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าส่วนราชการ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
(ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา) และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

6
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.3 เรื่องอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษา
4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับ อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามในประกาศสภา
ปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจาเดือน (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาเอก
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2565
กุมภาพันธ์ 2565 จานวน 2 ราย
ภูมิกิตติพิชญ์)
ภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2564 ประจ าเดื อน
ผู้อานวยการ
กุมภาพันธ์ 2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม 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
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 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับ อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามในประกาศสภา
ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจาเดือน (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาโท
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2565
กุมภาพันธ์ 2565 จานวน 5 ราย
ภูมิกิตติพิชญ์)
ภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2564 ประจ าเดื อน
ผู้อานวยการ
กุมภาพันธ์ 2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565
สานักส่งเสริม - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
วิชาการและ
ให้ รองอธิการบดี (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
บัณฑิตศึกษา
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 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตร ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รองอธิการบดี
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและนวัตกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและนวัตกรรม (หลักสูตรใหม่ (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)
พ.ศ. 2565)
ภูมกิ ิตติพิชญ์)
และ
4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎี ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ผู้อานวยการ
บัณฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีวัสดุและนวัตกรรม เทคโนโลยีวัสดุและนวัตกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) สานักส่งเสริม
วิชาการและ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)
งานทะเบียน
4.4.3 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรศิ ลปศาสตร ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพนานาชาติ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)
4.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ให้ ความเห็ นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ปรับปรุง พ.ศ. 2565)
4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ให้ ความเห็ นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
พ.ศ. 2565)
4.4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ให้ ความเห็ นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
พ.ศ. 2565)

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์) และผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรที่เข้าร่วม ปีการศึกษา 2565

หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ รองอธิการบดี - อธิ ก ารบดี มทร.ธั ญ บุ รี ได้ ล งนามในประกาศ
ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การดาเนินงานโครงการการเรียนรู้
(ธนาคารหน่วยกิต) ระดับปริญญาตรีหลักสูตรที่เข้าร่วม ภูมิกิตติพิชญ์)
ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ปีการศึกษา 2565
และ
(ธนาคารหน่ว ยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ผู้อานวยการ
ปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565
สานักส่งเสริม - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
วิชาการและ
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
งานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
และผู้อานวยการสานักบัณฑิ ตศึกษา ดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี

สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เสนอประกาศ มทร.ธัญบุรี ให้อธิการบดีลงนามแล้ว
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ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรม รองอธิการบดี
วิ ศวกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมวั สดุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับปี พ.ศ. 2563 (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ฉบับปี พ.ศ. 2563
ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2563 ภูมกิ ิตติพิชญ์)
และ
4.4.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรม ผู้อานวยการ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็ กทรอนิกส์และ สานักส่งเสริม
และโทรคมนาคม ฉบับปี พ.ศ. 2563
โทรคมนาคม ฉบับปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้กับ วิชาการและ
งานทะเบียน
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2563
4.4.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสูตรและอาจารย์ ประจ า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ฉบับปี พ.ศ. 2563

ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์
อากาศยาน ฉบับปี พ.ศ. 2563 โดยเปลี่ยนจาก อาจารย์
วันเฉลิม ชั้นวัฒนพงศ์ และอาจารย์สมรรถชัย จันทรัตน์
เป็น อาจารย์ ดร.ณตฤณ จันทร์จารัส และอาจารย์ธนาพร
เพชรกูล แทน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

4.4.11 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และ
การออกแบบ ฉบับปี พ.ศ. 2560

ให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ฉบับปี
พ.ศ. 2560 โดยเปลี่ยนจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยพจน์
หวลมานพ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง สมประจบ
ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2564 เป็นต้นไป

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์) และผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.4.12 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ า
หลั กสูตรศึกษาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
ฉบับปี พ.ศ. 2563

มติสภา มทร.ธัญบุรี
ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
ศึก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าศิ ล ปศึ ก ษา ฉบั บ ปี
พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

4.4.13 พิจารณาให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุงเปลี่ ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2563

ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ป ระจาหลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2563 โดยเปลี่ยนจาก
อาจารย์นวพรรษ จันทร์คา เป็น อาจารย์ ดร.กิติภูมิ
วิภาหัสน์ ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

4.4.14 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสูตรและอาจารย์ ประจ า
หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาฟิ สิ กส์
ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2564

ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ฉบับปี
พ.ศ. 2564 โดยเปลี่ยนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ภูริพ ัฒ น์ กัน ธา ผู ้ช ่ว ยศาสตราจารย์ ดร.อทิพ งศ์
บุตรชานนท์ และอาจารย์ ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ อาจารย์
ดร.รัศมีรักษ์ หนูนุรักษ์ และอาจารย์ ดร.ปรารถนา
อินต๊ะวิน ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2565

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
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
4.4.15 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการเพิ่ มอาจารย์ ประจ า ให้ ความเห็ นชอบการเพิ่ มอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับปี
ฉบับปี พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563 จานวน 5 ราย
4.4.16 พิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบการปรั บ ลดอาจารย์ ให้ ความเห็ น ชอบการปรั บ ลดอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ฉบับปี พ.ศ. 2563 ผลิ ตภั ณฑ์ ร่วมสมั ย ฉบั บปี พ.ศ. 2563 ทั้ งนี้ ให้ มี ผล
บังคับใช้ตั้ งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2564
เป็นต้นไป
4.4.17 พิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบการปรั บ ลดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสู ตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561

ให้ ความเห็ น ชอบการปรับ ลดอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศการศึกษา
ฉบับปี พ.ศ. 2561

4.4.18 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรวิศวกรรม ให้ ความเห็ นชอบการปิ ดหลั กสู ตรวิ ศวกรรมศาสตร
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ฉบับปี มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอฉบับปี พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2556
ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 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
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ กาหนดการแล้วเสร็จ ดาเนินการแล้วเสร็จ
วิชาการและ
เร่งด่วน

งานทะเบียน
การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.4.1-4.4.6 และ 4.4.8-4.4.18 ด าเนิ นการรายงาน
สานักปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม โดยการส่ง ข้อมูลเข้าระบบพิจารณา
ความสอดคล้ อ งของหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
(CHE Curriculum Online : CHECO) เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.5 เรื่องข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
4.5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่ง
ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

มติสภา มทร.ธัญบุรี
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ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา
เลขานุการ
ในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ คณะกรรมการ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่ง ของมหาวิทยาลัย ด้านกฎหมายของ
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สภามหาวิทยาลัย
(เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ เลขานุการคณะกรรมการด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)
ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
4.6 เรื่องประกันคุณภาพการศึกษา
4.6.1 พิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจาปีการศึกษา 2563
(ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน)

ให้ ความเห็ นชอบรายงานผลการตรวจประเมิ นคุ ณภาพ
เลขานุการ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการ
ประจาปีการศึกษา 2563 (ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ด้านกฎหมายของ
และระดับสถาบัน)
สภามหาวิทยาลัย
(เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ เลขานุการคณะกรรมการด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)
ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

กาหนดการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เร่งด่วน



การชี้แจงความคืบหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2565 วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 4/2565 วันพุธที่
27 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุม
มังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา ศิริกูล)
เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี
ผู้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุรี
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ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ปฏิ บั ติ ต ามมติ ส ภา
มหาวิทยาลัย

