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ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 9/2561 วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระ

หน่วยงาน
หรือ
ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องประธานแจ้ง
1.1.1 การจัดทาหลักสูตร BTEC ของ Pearson และการดาเนินการ
จัดตั้งศูนย์การเรียนการฝึกสอน (BTEC Training Center) ของ
กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเป็นศูนย์อบรม
Master Trainers ในประเทศไทย

มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.

ผลการปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.

รับทราบการมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
(นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เรื่องจัดทาหลักสูตร BTEC ทราบ และดาเนินการ
ของ Pearson และการดาเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนการฝึกสอน
(BTEC Training Center) ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เพื่อเป็นศูนย์อบรม Master Trainers ในประเทศไทย โดยเห็นชอบ
ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดตั้งศูนย์ จานวน 9 ศูนย์
เพื่อให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค และเห็นชอบมอบดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์การเรียนการฝึกสอน (BTEC Training
Center) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อศึกษาข้อมูล
กาหนดกรอบการดาเนินงาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณากาหนดสถานที่ให้เป็นศูนย์การเรียนการฝึกสอน (BTEC
Training Center) พร้อมกับเตรียมเอกสารใบสมัครการขอเป็น
ศูนย์
3. พิจารณารายวิชาที่จะจัดทาในหลักสูตร BTEC ของแต่ละศูนย์
4. พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ของแต่ละมหาวิทยาลัย จานวน 20 คน
ต่อศูนย์ (การอบรมครั้งแรก ให้แต่ละ มทร. รับอาจารย์ที่มีระดับ
ภาษาอังกฤษที่ดี) เข้ารับการฝึกอบรมจาก Pearson external
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หน่วยงาน
หรือ
ผู้รับผิดชอบ

มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.

ผลการปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.

implementation trainer (ค่าใช้จ่าย £2,500) เป็นเวลา 2 วัน
และอบรมเพิ่มเติมโดย Pearson Trainers (ค่าใช้จ่าย £4,000
ต่อ 5 วันต่อกลุ่ม) อาจารย์ที่ผ่านการอบรมเรียกว่า certified
BTEC Teachers
5. พิจารณางบประมาณของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดตั้งศูนย์การเรียนการฝึกสอน (BTEC Training Center)
และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้กับอาจารย์
6. พิจารณาเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
เพื่อหารือร่วมกับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
7. พิจารณาเข่าร่วมประชุมรับฟังนโยบายและร่วมอภิปรายแนวทาง
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีวศึกษาแห่งชาติสู่สากล ในวันที่
5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม
อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบาย
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 กรรมการลาประชุม
1.3 เรื่องที่หน่วยงานต่าง ๆ แจ้งกลุ่ม มทร. ผ่านประธาน ทปอ.มทร.
- ไม่มี -

รับทราบ

แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
ทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 8/2561 เมื่อจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561
2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง
ที่ 8/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561

หน่วยงาน
หรือ
ผู้รับผิดชอบ

มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.

ผลการปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.

เลขานุการ
ทปอ.มทร.

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
ทราบและดาเนินการ

เลขานุการ
ทปอ.มทร.

รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
ทราบและดาเนินการ

รับทราบและให้ทาหนังสือตอบปฏิเสธการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ไปยังสานักงานเลขานุการ สออ. แห่งประเทศไทย
เห็นชอบอนุมัติและมอบดาเนินการดังนี้
1. เห็นชอบอนุมัติการสนับสนุนเงินสมทบเจ้าภาพ (เพิ่มเติม) ให้กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
เครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ๙ มทร. และ
กิจกรรม ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 11
ประจาปี 2561 ร่วมกับโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย
นานาชาติ Thailand Biennale Krabi 2018 ณ จังหวัดกระบี่
จากเดิม มทร.ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้สมทบ
เพิ่มเติมอีก มทร.ละ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 100,000 บาท/มทร. (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
ทราบและดาเนินการ
แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
ทราบ และมอบ มทร.รัตนโกสินทร์
ดาเนินการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 พิจารณาการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ASAIHL มทร.อีสาน
Conference 2018
3.2 พิจารณาการจ่ายเงินสมทบเจ้าภาพ (เพิ่มเติม)
มทร.
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิง
รัตนโกสินทร์
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพ
กิจกรรมนักศึกษา ๙ มทร. และกิจกรรม ๙
ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่
11
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3.3 รับทราบรายงานการดาเนินโครงการ Start up
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาข้อเสนอการจัดตั้งศูนย์ BTEC บน
มาตรฐานของสถาบัน Pearson ประเทศอังกฤษ
ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง

หน่วยงาน
หรือ
ผู้รับผิดชอบ

มทร.ล้านนา

มทร.9 แห่ง

มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.

ผลการปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.

2. การปรับเพิ่มเงินสมทบเจ้าภาพ ตามข้อ 1 ไม่มีผลผูกพันกับการ
สนับสนุนเงินสมทบเจ้าภาพการจัดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา
๙ มทร. และกิจกรรม ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย
ในปีต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ หากมีความประสงค์ต้องการปรับเงินสมทบ
เจ้าภาพเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้เดิม (มทร.ละ 20,000 บาท
(สองหมื่นบาทถ้วน) ให้เสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
3. มอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ดาเนินการ
จัดเก็บเงินสมทบเจ้าภาพจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ทั้ง 8 แห่ง (เพิ่มเติม) มทร.ละ 80,000 บาท (แปดหนึ่งบาทถ้วน)
โดยทาหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งแนบโครงการ และ
มติที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ
รับทราบและขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่
แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
ดาเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 ได้
ทราบ
100% และสามารถปิดโครงการดังกล่าวได้สาเร็จ
เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนการฝึกสอน (BTEC Training Center) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล จานวน 9 ศูนย์ และมอบดาเนินการดังนี้
1. มอบเลขานุการ ทปอ.มทร. จัดทาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
ทราบ และมอบ คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์การเรียน
การฝึกสอน (BTEC Training Center)
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หน่วยงาน
หรือ
ผู้รับผิดชอบ

มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.

ผลการปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.

ขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์การเรียนการฝึกสอน (BTEC Training มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
Center) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เสนอประธาน ทปอ. ดาเนินการ
มทร. พิจารณาลงนาม และแจ้งเวียนให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 9 แห่ง ทราบ
2. มอบรองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี (ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด)
เป็นประธานกรรมการดาเนินงาน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ มทร.อีสาน (ผศ.ดร.อเนก เจริญ
ภักดี) เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมทั้งให้รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ร่วมเป็นกรรมการ
3. กาหนดให้มีการประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสัญจร ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(ศูนย์พณิชยการพระนคร) และเรียนเชิญคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์การเรียนการฝึกสอน (BTEC Training
Center) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เข้าร่วมประชุมในวัน
ดังกล่าวด้วย
4. ให้คณะกรรมการดาเนินงานการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนการฝึกสอน (BTEC Training Center) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พิจารณาจัดทาแผน กาหนดสาขาวิชาที่
จาเป็น และสรุปความชัดเจนของแต่ละศูนย์ เสนอประธาน
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หน่วยงาน
หรือ
ผู้รับผิดชอบ

มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.

ผลการปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.

คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเตรียมหารือร่วมกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจาปี
พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 10/2561

6.2 การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
เลิกประชุมเวลา 12.10 น.

มทร.ธัญบุรี

มทร.ศรีวิชัย

ประชุมเห็นชอบและมอบดาเนินการดังนี้
1. เห็นชอบให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10/2561 ในวันจันทร์ที่
26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล
ชั้น 1 สานักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘
พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ทาหนังสือเรียนเชิญเข้าร่วม
ประชุม
รับทราบและเห็นชอบมอบนาเสนอเข้าที่ประชุมรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม
2561

แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
ทราบ และมอบเลขานุการ
ดาเนินการ

แจ้งมติ ทปอ.มทร. ให้ มทร. 9 แห่ง
ทราบ และมอบ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 9 มทร. ดาเนินการ

