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ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 2/2561 วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระ

หน่วยงาน
หรือ
ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องประธานแจ้ง
1.1.1 การสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่ง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of
Southeast Asian Institutions of Higher Learning :
ASAIHL) ตามมติที่ประชุมเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดี
(University Presidents Network : UPN)

1.1.2

มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.

รับทราบและขอขอบพระคุณ รศ.ดร.นินนาท โอฬารวรวุฒิ
เลขาธิการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ประจาประเทศไทย (ASAIHL) และมอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง พิจารณาดาเนินการดังนี้
1. เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา
แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจาประเทศไทย
(ASAIHL) โดยมีค่าสมัครสมาชิกปีละ 375 ดอลลาร์สหรัฐ
2. เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ASAIHL Conference 2018
และการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Keio University
และ Waseda University ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนมีนาคม พ.ศ.
2561
การบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการรับรองมาตรฐาน
รับทราบและขอขอบคุณ ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภา
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ผลลัพธ์ (TABEE) และเกณฑ์การ วิศวกร ที่ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง แนวทางการรับรองมาตรฐาน
รับรองปริญญาของสภาวิศวกร หลักสูตรปฏิบัติการ (แผน ข)” คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ผลลัพธ์ (TABEE) และเกณฑ์การรับรอง

ผลการปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.

แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
ทราบและดาเนินการ

แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
ทราบและดาเนินการ
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หน่วยงาน
ระเบียบวาระ
หรือ
มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.
ผู้รับผิดชอบ
โดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร
ปริญญาของสภาวิศวกร หลักสูตรปฏิบัติการ (แผน ข) และมอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง พิจารณาจัดทาหลักสูตร
ปฏิบัติการ (แผน ข) ตามที่สภาวิศวกร นาเสนอ
1.1.3

การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “ไตรกีฬาภาษาไทย
อาเซียนแปซิฟิค” กิจกรรมประวัติศาสตร์ครั้งแรกในประเทศไทย
โดย นายเสริมศักดิ์ สภานนท์ รองประธานและเลขาธิการ
สมาคมอักษรปริศนา

1.1.4

รับทราบการนาเสนอซอฟต์แวร์ ThaiWPS โดย บริษัท อาร์
เอ็มไอ โกลบัล เวนเจอร์ส จากัด

รับทราบและขอขอบพระคุณ นายเสริมศักดิ์ สภานนท์ รองประธาน/
เลขาธิการสมาคมอักษรปริศนา และมอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล 9 แห่ง พิจารณาดาเนินการดังนี้
1. กิจกรรม “เรียนดีเพื่อพ่อ ทาดีเพื่อพ่อ” มอบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง พิจารณาดาเนินการ
2. กิจกรรม “ค่ายวัฒนธรรมสัมพันธ์และแข่งขันไตรกีฬาภาษาไทย
ห่างไกลยาเสพติด” มอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ พิจารณาดาเนินการ
3. กิจกรรม “เสวนาประวัติศาสตร์ช่างภาพสองแผ่นดิน” มอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พิจารณาดาเนินการ
รับทราบและขอขอบคุณ บริษัท อาร์เอ็มไอ โกลบัล เวนเจอร์ส จากัด
และเห็นชอบมอบดาเนินการดังนี้
1. มอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ติดต่อประสาน
บริษัท อาร์เอ็มไอ โกลบัล เวนเจอร์ส จากัด เพื่อเรียนเชิญไป
นาเสนอข้อมูลซอฟต์แวร์ ThaiWPS ให้กับผู้บริหารและผู้ที่

ผลการปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.

แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
ทราบและดาเนินการ

แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
ทราบและดาเนินการ
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ระเบียบวาระ

1.1.5

หน่วยงาน
หรือ
ผู้รับผิดชอบ

รับทราบการหารือเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดี (University
Presidents Network : UPN) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2561

1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 กรรมการลาประชุม
1) ผศ.ดร.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดี มทร.ตะวันออก
กรรมการ ติดราชการ โดยมอบหมายให้ รศ.ประวิตร พุทธานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุมแทน
2) ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี
มทร.ศรีวิชัย กรรมการ ติดราชการ โดยมอบหมายให้ รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมแทน
1.2.2 รับทราบการเข้าร่วมประชุมหารือเรื่องคุณภาพของบัณฑิตจาก
สถาบันอุดมศึกษาไทย กับประธานกรรมการหอการค้าไทยและ
สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.

ผลการปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.

เกี่ยวข้องของแต่ละมหาวิทยาลัย
2. มอบสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง นาข้อมูลซอฟต์แวร์ ThaiWPS
ไปพิจารณาร่วมกัน
รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ร่วมจัด แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
กิจกรรมโครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยไทย ในวันเสาร์ที่ 21
ทราบและดาเนินการ
เมษายน พ.ศ. 2561 โดยพร้อมเพียงกันทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยละ
1 กิจกรรม
ที่ประชุมรับทราบ

แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
ทราบ

รับทราบและเห็นชอบการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย
มอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เตรียมความพร้อม

แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
ทราบและดาเนินการ
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หน่วยงาน
ระเบียบวาระ
หรือ
มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.
ผู้รับผิดชอบ
2561 และการหารื อ ร่ ว มกั บ ประธานสภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ในการพัฒนา การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีทักษะทางด้านสังคม
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2561
ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. เรื่องเกษตรอาหาร (Smart Farm)
2. เรื่องอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
3. เรื่องการบริหารการจัดการและการลงทุน
4. เรื่อง Automation and Robotics
5. เรื่องสมุนไพร
6. เรื่องการจัดทาหลักสูตรเร่งรัด
7. เรื่อง Competency / Soft Skills
8. เรื่องการบูรณาการโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
1.3 เรื่องที่หน่วยงานต่าง ๆ แจ้งกลุ่ม มทร. ผ่านประธาน ทปอ.มทร.
1.3.1 หนังสือกรมการท่องเที่ยว ที่ กก 0405/ว866 ลงวันที่ 22
รับทราบ
มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็น
เรื่อง “ยกระดับศักยภาพการผลิตและพัฒนากาลังคนให้ตรง
ตามความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและรองรับ
ประเทศไทย 4.0”
1.3.2 หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(4)/ รับทราบ
ว5 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุม

ผลการปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.

แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
ทราบ

แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
ทราบ
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1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

หน่วยงาน
ระเบียบวาระ
หรือ
ผู้รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการจัดทากลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์
และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม (Strategic Profile & Strategic
Attributes)
หนังสือที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ ทปอ.61/ว0100
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการ
ประชุมเครือข่ายอธิการบดี (University Presidents Network
Conference)
หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ
0501(2)/111 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง ข้อมูลการ
ร้องเรียนจากศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี
หนังสือที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ ทปอ.61/ว0121
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง การประชุมหารือเรื่อง
คุณภาพของบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาไทย
หนังสือที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ ทปอ.61/ว0092
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงาน UNIVERSITY XPO ของที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.

รับทราบ

ผลการปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.

แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
ทราบ

รับทราบและมอบ มอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
พิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม
ทราบและดาเนินการ

รับทราบ

แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
ทราบ

รับทราบ

แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
ทราบ
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ระเบียบวาระ

หน่วยงาน
หรือ
มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.
ผู้รับผิดชอบ
เลขานุการ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ทปอ.มทร.

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม
พ.ศ. 2561
2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
เลขานุการ
คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ทปอ.มทร.
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวัน
อังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รับทราบการรับทุนฝึกอบรมของศูนย์ระดับ
มทร.อีสาน
ภูมิภาคว่าด้วยเทคนิคและอาชีวศึกษาของซีมีโอ
(SEAMEO VOCTECH) ในหัวข้อ “Restaurant
Service Operations” ระหว่างวันที่ 19 – 30
มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ Institute of Technical
Education (ITE) Singapore สาธารณรัฐ
สิงคโปร์
3.2 พิจารณาโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

มทร.ศรีวิชัย

ผลการปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.
แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
ทราบและดาเนินการ

รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
ทราบและดาเนินการ

รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แจ้ง
นางสาววารีรัตน์ ทิพย์วารี อาจารย์ประจาสาขาวิชาการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์ ทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
ทราบและมอบ มทร.พระนคร
ดาเนินการ

เห็นชอบโครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลครั้งที่ 10 (The 10th Rajamangala University of

แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
ทราบและดาเนินการ
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และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9

หน่วยงาน
หรือ
ผู้รับผิดชอบ

มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.
Technology National Conference, 10th RMUTNC) ในหัวข้อ
“ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 (RMUT
Driving Innovation for Thailand 4.0)” และการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9 (The 9th
Rajamangala University of Technology International
Conference, 9th RMUTIC) โดยกาหนดให้มีการจัดระหว่างวันที่ 1
– 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัด
ตรัง และเห็นชอบอนุมัติดังนี้
1. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง
ส่งจานวนบทความวิชาการ ตามเป้าหมายที่กาหนด ดังนี้
1) มทร.ศรีวิชัย (เจ้าภาพหลัก) จานวน 70 บทความ
2) มทร.ธัญบุรี / มทร.ล้านนา / มทร.อีสาน จานวน 40 บทความ
3) มทร.กรุงเทพ / มทร.ตะวันออก / มทร.รัตนโกสินทร์ /
มทร.พระนคร / มทร.สุวรรณภูมิ จานวน 30 บทความ
2. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ส่ง
จานวนชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมการประกวด
แข่งขัน ได้แก่ อาจารย์ จานวน 5 ผลงาน และนักศึกษา จานวน
5 ผลงาน
3. เห็นชอบอนุมัติการปรับการขอรับสนับสนุนเงินสมทบ

ผลการปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.
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3.3 รับทราบสรุปการดาเนินการของ
คณะอนุกรรมการจัดทากลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม
(Strategic Profile & Strategic Attributes)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาเสนอรายชื่อผู้รับทุนฝึกอบรมของศูนย์
ระดับภูมิภาคว่าด้วยเทคนิคและอาชีวศึกษาของ
ซีมีโอ (SEAMEO VOCTECH) ในหัวข้อ
“Benchmarking Education Institutional
Practices and Performances Through a

หน่วยงาน
หรือ
ผู้รับผิดชอบ

มทร.อีสาน

มทร.9 แห่ง

มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.

ผลการปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.

งบประมาณในการจัดประชุม จากเดิมหน่วยงานละ 300,000
บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพิ่มเป็นหน่วยงานละ 400,000 บาท
(สี่แสนบาทถ้วน) สาหรับมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ จานวนเงิน
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
4. เห็นชอบให้ใช้เว็บไซต์หลักในการจัดประชุมของทุกปี
5. เห็นควรระบุข้อความการคัดเลือกบทความบางเรื่องที่สามารถลง
พิมพ์บนวารสารวิชาการของการทา Proceeding กับการ
เชื่อมต่อวารสารวิชาการให้ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์สาหรับ
อาจารย์ในการขอตาแหน่งผลงานทางวิชาการ
รับทราบ
แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
ทราบ

เห็นชอบอนุมัติเสนอชื่อ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วย
อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นผู้รับทุนฝึกอบรมหัวข้อ
“Benchmarking Education Institutional Practices and
Performances Through a Comparative Study” ระหว่างวันที่
21 เมษายน – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ SEAMEO

แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
ทราบ และมอบเลขานุการ และมทร.
สุวรรณภูมิ ดาเนินการ
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หน่วยงาน
หรือ
ผู้รับผิดชอบ

Comparative Study”ระหว่างวันที่ 21
เมษายน – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์
SEAMEO VOCTECH ประเทศบรูไนดารุสซา
ลาม จานวน 1 ราย ในนามมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล

4.2 พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การ
ปฏิรูปอุดมศึกษา” จาก คณะกรรมาธิการ
การศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รับทราบรายงานผลการเข้าร่วมโครงการ

มทร.9 แห่ง

มทร.

มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.

ผลการปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.

VOCTECH ประเทศบรูไนดารุสซาลาม และเห็นชอบมอบดาเนินการ
ดังนี้
1. เห็นชอบให้เลขานุการ ทปอ.มทร. เสนอรายชื่อพร้อมใบสมัครไป
ยังสานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. จัดทาแนวทางการรับทุนจากศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเทคนิค
และอาชีวศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO VOCTECH) ประเทศบรูไน
ดารุสซาลาม ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อใช้
ในการพิจารณาเสนอรายชื่อผู้รับทุนฝึกอบรมครั้งต่อไป
3. ให้ผู้แทนที่ได้รับทุนฝึกอบรม เมื่อเสร็จสิ้นการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของแต่ละหัวข้อ จะต้องกลับมาถ่ายทอดองค์ความรู้
(KM) ให้กับผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9
แห่ง ทุกครั้ง
เห็นชอบมอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง
แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
นารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษา”
ทราบและดาเนินการ
ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กลับไปพิจารณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
รับทราบ

แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
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ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร
“คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 1 – 8

หน่วยงาน
หรือ
ผู้รับผิดชอบ
รัตนโกสินทร์

มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.

ผลการปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.
ทราบ

5.2 รับทราบประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 9 และการขยายรุ่น
การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจ
ศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”
จานวน 9 รุ่น

มทร.
รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง
แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
รัตนโกสินทร์ ส่งคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา
ทราบและดาเนินการ
หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 9 ในระหว่างวันที่ 27
– 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ อาคาร
นวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

5.3 รับทราบประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา” รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

มทร.
รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง
รัตนโกสินทร์ ส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” รุ่นที่
1 ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มทร.ธัญบุรี รับทราบและมอบเลขานุการ ทปอ.มทร. เรียนเชิญผู้แทนกรมการค้า
ต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมชี้แจงประเด็นแนวทางการควบคุมสินค้า
ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยตามมาตรา 3 ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการ
ควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

5.4 รับทราบแนวทางการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้อง
กับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทาลายล้างสูง
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ภายใต้ร่าง
พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทาลายล้างสูง

แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
ทราบและดาเนินการ

แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
ทราบและมอบเลขานุการ ดาเนินการ
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หน่วยงาน
หรือ
ผู้รับผิดชอบ

พ.ศ. ....

5.5 รับทราบโครงการลานวัฒนธรรมราชมงคล
สุวรรณภูมิ อยุธยา วาสุกรี (ไหว้พระรับพร
ชมละคร นอนอยุธยา)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจาปี
พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561

มทร.
สุวรรณภูมิ

มทร.ธัญบุรี

มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.

ผลการปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.

ทาลายล้างสูง พ.ศ. .... ในการประชุมคณะกรรมการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4/2561 วันจันทร์ที่ 23
เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสัญจร อาคาร
มงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)
รับทราบและขอเชิญชวนผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
มงคล ทั้ง 9 แห่ง เที่ยวงานลานวัฒนธรรมราชมงคลสุวรรณภูมิ
ทราบและดาเนินการ
อยุธยา วาสุกรี (ไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา) ทุกวันศุกร์
เสาร์ อาทิตย์ เวลา 17.00 – 21.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม –
9 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมเห็นชอบและมอบดาเนินการดังนี้
1. เห็นชอบให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3/2561 ในวันจันทร์ที่
26 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสัญจร
ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
ทราบ และมอบ เลขานุการ
ดาเนินการ
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6.2 บริษัท วโรบล จากัด เปิดรับสมัครบุคลากร

หน่วยงาน
หรือ
ผู้รับผิดชอบ

มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.

ผลการปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.

2. มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล (ทปอ.มทร.) ทาหนังสือเรียนเชิญอย่างเป็นทางการ
3. มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ประสานการเรียนเชิญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์อุดม คชินทร) มอบนโยบายการขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในวัน
จันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
สัญจร ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)
มทร.พระนคร รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง นาไป
แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบต่อไป
ทราบและดาเนินการ

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

(รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขานุการคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

