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ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561
ระเบียบวาระ

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุม ทปนอ.มทร.

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
ทปนอ.มทร.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องประธานแจ้ง
พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภา มทร.รัตนโกสินทร์
เป็นประธานการประชุม
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 กรรมการลาประชุม
1) ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ ประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย มทร.ตะวันออก
2) นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภา มทร.สุวรรณภูมิ
กรรมการมอบหมายให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุม
1) รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ นายกสภา
มทร.ศรีวิชัย โดยมอบหมายให้ รศ.ดร.สุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมแทน
2) ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา
มทร.อีสาน โดยมอบหมายให้ ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุป
นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมแทน
3) ผศ.ดร.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดี มท
ร.ตะวันออก โดยมอบหมายให้ ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมแทน
4) ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทน
อธิการบดี มทร.ล้านนา ติดราชการ โดยมอบหมายให้

รับทราบ

เลขานุการ
ทปนอ.มทร.

รับทราบ

แจ้งมติ ทปนอ.มทร. ให้ มทร. 9
แห่งทราบ
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ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดารงศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมแทน
5) ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน
อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ติดราชการ โดยมอบหมายให้
รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วม
ประชุมแทน
6) รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.
ธัญบุรี ติดราชการ โดยมอบหมายให้ ผศ.ดร.สมหมาย
ผิวสอาด รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมแทน
1.2.2 ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายก
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
1.2.3 พิจารณาการเลือกประธานที่ประชุมนายกสภา
มหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล และเลขานุการ ทปนอ.มทร.

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุม ทปนอ.มทร.

รับทราบและขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ
บุณยโสภณ ที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รับทราบและมีฉันทามติเป็นเอกฉันท์ดังนี้
1. เห็นชอบเลือก พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ดารงตาแหน่ง
ประธานที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
2. เห็นชอบเลือก รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดารงตาแหน่ง
เลขานุการที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ ผศ.ดร.สุภัทรา
โพธิ์พ่วง รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยเลขานุการ ทปนอ.มทร.

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
ทปนอ.มทร.

แจ้งมติ ทปนอ.มทร. ให้ มทร. 9
แห่งทราบ
แจ้งมติ ทปนอ.มทร. ให้ มทร. 9
แห่งทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมนายกสภาและอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภาและ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่
4/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.
2560

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
เลขานุการ
ทปนอ.มทร.
เลขานุการ
ทปนอ.มทร.

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รับทราบรายงานความก้าวหน้าการจัดทา
มทร.อีสาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2562 – 2566) ประจาปี พ.ศ. 2560

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาทิศทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
อาชีวศึกษาให้เชื่อมโยงกับ 9 มทร.และ
3 พระจอมเกล้า ฯ

มทร.ธัญบุรี

มติที่ประชุม ทปนอ.มทร.

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
ทปนอ.มทร.

รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ขรายชื่อ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติ แจ้งมติ ทปนอ.มทร. ให้ มทร. 9
กร นายกสภา มทร.ล้านนา หน้าที่ 26 และ 27
แห่งทราบและดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง
แจ้งมติ ทปนอ.มทร. ให้ มทร. 9
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
แห่งทราบและดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง

รับทราบรายงานการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
แจ้งมติ ทปนอ.มทร. ให้ มทร. 9
เทคโนโลยีราชมงคล เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2562 –
แห่ง ทราบและมอบ มทร.อีสาน
2566) ประจาปี พ.ศ. 2560 และมอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
มงคลอีสาน (เจ้าภาพ) เสนอยุทธศาสตร์ต่อคณะรัฐมนตรี ผ่าน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณดาเนินโครงการ จานวน 12
โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 13,313.7684 ล้านบาท
รับทราบและเห็นชอบมอบดาเนินการดังนี้
1. มอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง จัดเตรียม
ข้อมูลสาหรับการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความ
เชื่อมโยงกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา และปลดล็อกข้อจากัดต่าง ๆ
ในการรับนักเรียนอาชีวศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลักสูตรต่อเนื่อง

แจ้งมติ ทปนอ.มทร. ให้ มทร. 9
แห่งทราบและมอบ นายกสภา
มทร.ธัญบุรี และอธิการบดี
มทร. 9 แห่งดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
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4.2 พิจารณากรอบความร่วมมือขับเคลื่อน Digital
Thailand 2018 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล กับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

มทร.ธัญบุรี

มติที่ประชุม ทปนอ.มทร.
2. มอบ นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภา มทร.ธัญบุรี เป็นผู้
ประสานความเชื่องโยงการปรับปรุงหลักสูตรระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง กับ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เห็นชอบความร่วมมือขับเคลื่อน Digital Thailand 2018 ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับกลุ่มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล และมอบดาเนินการดังนี้
1. มอบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หารือ
ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน Digital Thailand
2018 เสนอให้มีแผนยุทธศาสตร์ หรือนโยบายการขับเคลื่อน
Digital Thailand 2018 ที่ชัดเจน
2. มอบผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นาเรื่อง ความร่วมมือ
ขับเคลื่อน Digital Thailand 2018 เสนอเป็นวาระการประชุม
เครือข่ายสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่าง
วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน เพื่อจัดทาแผนเชิงปฏิบัติและกาหนดแนว
ทางการขับเคลื่อน Digital Thailand 2018 ของกลุ่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยพิจารณาข้อมูลจาก
ยุทธศาสตร์โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital
Economy) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใน
การต่อยอด ทั้งนี้ให้เสนอรายงานความก้าวหน้าให้อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ทราบต่อไป

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
ทปนอ.มทร.

แจ้งมติ ทปนอ.มทร. ให้ มทร. 9
แห่ง ทราบและมอบ มทร.ธัญบุรี
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รับทราบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร) มอบ
นโยบายด้านการอุดมศึกษาแก่ผู้บริหารสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.2 รับทราบข้อมูลอุดมศึกษาไทยที่สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย ดร.สุภัทร
จาปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการประชุม “นักวิจัยใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส
สกว.” ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 10 – 12 มกราคม พ.ศ.
2561 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอา บีช รีสอร์ท
จังหวัดเพชรบุรี
5.3 รับทราบการจัดอันดับ Transparent Ranking :
Top Universities by Google Scholar Citations
December 2017
5.4 รับทราบการจัดอันดับ Top Universities in
Thailand ตามเกณฑ์มาตรฐานของ UniRank
ประจาปี 2018
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจาปี
พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
มทร.ธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี

มติที่ประชุม ทปนอ.มทร.
รับทราบนโยบายด้านการอุดมศึกษาของรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม
คชินทร) ที่มอบให้กับผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
รับทราบข้อมูลอุดมศึกษาไทยที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ของเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ดร.สุภัทร จาปาทอง)

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
ทปนอ.มทร.
แจ้งมติ ทปนอ.มทร. ให้ มทร. 9
แห่งทราบ
แจ้งมติ ทปนอ.มทร. ให้ มทร. 9
แห่งทราบ

มทร.ธัญบุรี

รับทราบการจัดอันดับ Transparent Ranking : Top
แจ้งมติ ทปนอ.มทร. ให้ มทร. 9
Universities by Google Scholar Citations December 2017 แห่งทราบ

มทร.ธัญบุรี

รับทราบการจัดอันดับ Top Universities in Thailand ตามเกณฑ์ แจ้งมติ ทปนอ.มทร. ให้ มทร. 9
มาตรฐานของ UniRank ประจาปี 2018
แห่งทราบ

มทร.ธัญบุรี

เห็นชอบให้มีการกาหนดประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและ
แจ้งมติ ทปนอ.มทร. ให้ มทร. 9
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 3 เดือนต่อครั้ง และ แห่งทราบและมอบเลขานุการ
มอบดาเนินการดังนี้
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
1. เห็นชอบให้มีการจัดประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2561 ใน
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ระเบียบวาระ

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุม ทปนอ.มทร.
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
ประชุมสัญจร ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระ
นคร)
2. มอบฝ่ายเลขานุการ ทปนอ.มทร จัดทากาหนดการประชุมนายก
สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ประจาปี พ.ศ. 2561
3. มอบฝ่ายเลขานุการ ทปนอ.มทร. ทาหนังสือเรียนเชิญอย่างเป็น
ทางการ
4. ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง เสนอวาระเข้าที่
ประชุมก่อนวันประชุมอย่างน้อย 15 วัน เพื่อจัดทารูปเล่มส่ง
ให้กับคณะกรรมการ ทปนอ.มทร. พิจารณาล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม อย่างน้อย 7 วัน

เลิกประชุมเวลา 15.25 น.

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
ทปนอ.มทร.

