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รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ครั้งที่  11/2563 
เมื่อวันจันทร์ที่  2  พฤศจิกายน  2563 

ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์  ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย 
2. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3. นายธีรยุทธ์   หล่อเลิศรัตน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.จีระ   หงส์ลดารมภ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ว่าที่ร้อยตรีขันธ์ชัย วิจักขณะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล   คุ้มทรัพย์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
8. ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. รองศาสตราจารย์ชาญ ถนัดงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายชนรรค์   พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ   สัมพันธ์พานิช   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายดิษพงศ์   พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย   จันทร์มณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร 
17. นายพิษณุวัตร   สุจวิพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพล   เดชะดนุวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรานิษฐ์   สิทธินพพันธ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งแก้ว   เอ่ียมแฉล้ม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร 
22. นายบุญช่วย  เจริญผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
23. นายชัยศักดิ์  คล้ายแดง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
24. นายธนวิทย์   ลายิ้ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
25. นางสาวอรอนงค์   สรรเสริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ่าสิบตรีมณเธียร  โอทองค า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์   ภัยวิมุติ   ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
29. นางฉัตรกาญจน์   ดรุมาศ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
30. นางสาวจุฬาณี ทาเท่ียง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ชว่ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. ดร. สิริเบญจา กอวัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
    (ติดภารกิจ) 
2. นายภูมิภวิชญ์  ทิพย์ธีรเศวต กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
    (ติดภารกิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์   หาญมนต์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกลาง 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฑิตฐิตา นาคเกษม รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ                
  สถาบันศิลปวัฒนธรรม 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 

  ส านักงานบริหารสินทรัพย์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ านง   แก้วเพ็ชร   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
5. นางสาวณภัทร   ยศยิ่งยง   คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
6. นางลัคคนา  ส่วนลม้าย ผู้สังเกตการณ์จากสภาคณาจารย์ฯ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐนินท์ ศิริวัฒนกฤตย์ ผู้สังเกตการณ์จากสภาคณาจารย์ฯ 

ผู้น าเสนอวาระ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพมนต์   กระแจะจันทร์   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 
   กองบริหารงานบุคคล 
9. นางสาวปราณปรียา  ปิ่นโต บุคลากร  กองบริหารงานบุคคล 

10. นางสาวสุฑารัตน์   นิ่มละออ   บุคลากร  กองบริหารงานบุคคล 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

12. นางสาววิจิตรา   ทวิภูมิพงษ ์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักนิติการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล   ชุดเจือจีน   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์ อยู่ส าราญ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ 

   และงานทะเบียน 
15. นายดลธรรม   เอฬกานนท์   รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
16. นายภาณุเดช  แสงสีด า ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
17. นายปรีดี ปิ่นประดับ รองผู้อ านวยการโครงการสถาบันการบิน 

  แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

18. นายสมรัก  รุ่งวัลลาภา อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 

19. นางสาววิภา  อร่ามรุ่งโรจน์ชัย รักษาราชการแทนคณบดีนานาชาติ 
20. นางศรัญญา  มะวงศ ์ นักวิชาการพัสดุ กองคลัง 
21. นางสาวอังคณา  อินทแสง นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง 
22. นิพาภรณ์  แสงสว่าง ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
   ในสถาบันอุดมศึกษา 

เริ่มประชุมเวลา  9.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1.1 ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

1.1.1) ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  นายสมพร  ปิยะพันธ์  
รักษาราชการแทนอธิการบดี   พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  3  ท่าน  และบุคลากร                      
ที่เกี่ยวข้อง ได้ด าเนินการเตรียมพร้อมเพ่ือเข้าเฝ้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
ออกแบบแฟชั่น แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในวันที่  3  พฤศจิกายน  2563 

1.1.2) ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  ได้เข้าร่วมการประชุม
นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่  
26  ตุลาคม  2563  โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ทั้ง  9  ราชมงคล  และได้สรุปวาระ                          
การประชุมให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

(1) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย  ประธานที่ประชุมนายก
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง  9  ราชมงคล
ร่วมมือกับมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย   ซึ่งเป็นมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์                                               
เพ่ือช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ า  และฟ้ืนฟสูังคมไทยอย่างยั่งยืน  ซ่ึงเป็นเรื่อง
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรับมาเพ่ือพิจารณาการท าความร่วมมือกับมูลนิธิในด้านใดได้
บ้าง  ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการประชุมอีกครั้ง  หลังจากมีการจัดประชุม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                           
ราชมงคลกรุงเทพในครั้งที่ผ่านมานั้น ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมให้การชื่นชมการจัดการประชุมของมหาวิทยาลัย  
จึงได้เรียนเชิญด้วยความยินดีให้จัดการประชุมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นประจ า                  
เพ่ือความสะดวกต่อการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุม 

(2) การเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ  โดยขณะนี้มีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว                                   
และให้รักษาราชการแทนอธิการบดีด าเนินการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ว่าด าเนินการอย่างไร 

(3) การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง  9  ราชมงคลร่วมมือ
กับโครงการก าลังใจ ในพระด าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  โดยส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม  เป็นการท าความดีเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ส่วนใหญ่เป็นการจัดโครงการเพ่ือช่วยเหลือผู้ต้องขัง 
ของกรมราชทัณฑ์  โดยได้แจ้งที่ประชุมว่ามหาวิทยาลัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ  และให้ความร่วมมือ                                              
ที่จะช่วยเหลือในเรือนจ ากลางบางขวาง  และเรือนจ าจังหวัดนนทบุรี  โดยมหาวิทยาลัยจะสอนเกี่ยวกับ           
งานช่าง งานฝีมือ การจัดดอกไม้  ขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ  และแจ้งให้ที่ประชุมทราบความก้าวหน้าด้วย 

1.1.3) ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถามถึงการก่อสร้าง
ของอาคาร Sport Complex ที่มหาวิทยาลัยได้ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2558  บัดนี้ ไม่สามารถด าเนินการต่อได้
เนื่องจากผู้รับสัญญาจ้างยกเลิก  และฟ้องคดีในศาลปกครอง  เห็นควรเชิญผู้บริหารชุดเดิมเข้ามาหารือ                              
ในเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2560 - 2562   และสอบถามว่ามหาวิทยาลัยมีทางแก้ไขปัญหา  หรือพูดคุย                                
กับผู้ฟ้องร้องในเรื่องนี้อย่างไร 
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นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย  ชี้แจงว่า 
มหาวิทยาลัยได้ท าสัญญาก่อสร้างกับ บริษัท อัครดวงแก้ว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

ดร . ศั กดิ์ ทิ พย์   ไ กรฤกษ์   น ายกสภามหาวิ ทยาลั ย   ชี้ แ จ ง ว่ า                                   
บริษัท อัครดวงแก้ว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด เป็นบริษัทที่ก่อสร้างอาคารให้กับมหาวิทยาลัยมายาวนาน  รวมถึง
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ด้วย  โดยมหาวิทยาลัยได้ เตรียมฟ้องร้อง บริษัท อัครดวงแก้ว                                                      
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  เรื่องหนังสือค้ าประกันการก่อสร้างในปี 2558  โดยมหาวิทยาลัยไม่ได้เก็บต้นฉบับ
หนังสือค้ าประกันไว้และส าเนาไว้ ฉบับจริงเก็บไว้ที่บริษัท  และเมื่อปี 2559  บริษัทให้น าส่งหนังสือ                                   
ค้ าประกันคืนให้กับธนาคารแล้ว  เรื่องนี้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินด าเนินการตรวจสอบอยู่   
มหาวิทยาลัยไม่มีหลักค้ าประกันไว้  ถ้าฟ้องบริษัทอาจถูกฟ้องร้องกลับในหลายเรื่อง รวมถึงบริษัท                     
ได้ท างานให้มหาวิทยาลัย  19  งวด  แต่มหาวิทยาลัยยังไม่จ่ายค่างวด  บริษัทจึงหยุดการก่อสร้างไป                                        
จึงจะขอนัดประชุมเพ่ือหารือกับกองคลังและหน่วยงานที่รับผิดชอบมาให้ข้อมูลรายละเอียดเพ่ือหาทางออก
ของเรื่องนี้ 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบ 

1.2 อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.2.1) นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย                         
แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ มทราบว่ า  ได้ มี กรรมการสภามหาวิทยาลั ย ราย ใหม่  จ านวน   4  ท่ าน  คื อ                                                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ่าสิบตรีมณเธียร  โอทองค า   ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย                     
จากสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  จันทร์มณี  นายพิษณุวัตร  สุจวิพันธ์  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพล  เดชะดนุวงศ์  รองอธิการบดี ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหาร 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบ 

1.2.2) อธิการบดีแจ้งกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

วันที่  28  กันยายน  2563  นายสมพร  ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์  กมลขันติธร 
ผู้อ านวยการส านักงานสหกิจศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวริทธิ์ธร ก่ าพงษ์ไทย และ นางสาวศุทธนุช 
ธรรมมา นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา จากผลงาน “อุปกรณ์แจ้งเตือนระดับความดัน อุณหภูมิ และความชื้นส าหรับ
ห้องผู้ป่วยวิกฤตและห้องผ่าตัดผ่านเครือข่ายไร้สาย ” โดยได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล                                                 
จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2563 เครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง เมื่อวันศุกร์ที่  25  กันยายน  2563  ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 

วันที่  29  กันยายน  2563  นายสมพร  ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทน
อธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ  ศิริชานนท์ รองอธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  วรสิษฐ 
ผู้ช่วยอธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์  กมลขันติธร ผู้อ านวยการส านักงานสหกิจศึกษา                           
นางสาวอาฒยา  สันตะกุล  หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม  นางสาวสุภาพร  ตาไข หัวหน้าฝ่ายนิเทศและจัดหางาน 
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และบุคลากรส านักงานสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท เอเอจีคอร์ปอเรชั่น จ ากัด ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจออกแบบผลิต                               
จัดจ าหน่าย  และติดตั้งผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม กระจกและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งให้ค าปรึกษา                      
ด้านเทคนิคและวิศวกรรม โดย คุณสุทธิดา เลิศอริยานนท์ ประธานกรรมการ  คุณเลอเกียรติ  เลิศเกียรติด ารงค์ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  คุณอภิรัตน์  พิริยานสรณ์ ผู้จัดการทั่วไปส่วนโรงงาน คุณสุธีรา  ธัชธ ารงชัย 
ผู้ ช่ วยประธานบริษัท คุณพรพิมล  พันเครือวัลย์  เจ้ าหน้าที่ ฝ่ ายบริหารงานบุคคลและคณะ                                        
ภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานักศึกษา โดยบริษัทฯ  สนับสนุนรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
พร้อมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และบุคลากรของบริษัทฯ เพ่ือการเสริมสร้างความร่วมมือ         
ด้านการศึกษา การวิจัย และการบริหารจัดการองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์                          
ขององค์กรทั้งสองฝ่าย ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

วันที่  29  กันยายน  2563  นายพิษณุวัตร สุจวิพันธ์ รองอธิการบดี                          
พร้อมด้วย นายชัยศักดิ์ คล้ายแดง ผู้ช่วยอธิการบดี  และผู้บริหาร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                       
ราชมงคลกรุงเทพ เข้ากราบนมัสการเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช                         
สกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพ่ือขอเข้ารับประทานผ้าพระกฐินเชิญ
ไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จ าพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดวังตะเคียน ต าบลวังตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุรี ในวันอาทิตย์ที่  25  ตุลาคม  2563 

วันที่  30  กันยายน  2563  นายสมพร  ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทน
อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรานิษฐ์  สิทธินพพันธ์  คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ                           
และคณะผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  รับมอบเงินสนับสนุนเพ่ือการบริหารงานวิชาการจาก                                       
นางสาวศิริกุล  ธนสารศิลป์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   โดยการมอบเงินทุนสนับสนุน 
จ านวน  200,000  บาท (สองแสนบาทถ้วน) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญ เพ่ือช่วยบรรเทาวิกฤติปัญหา
การขาดแคลนทุนทรัพย์ในการบริหารและขับเคลื่อนงานด้านวิชาการให้ไปสู่การบรรลุเป้าหมาย                                      
ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในปีที่  2  อันประกอบด้วยการมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ                     
ก าลังพลด้านงานวิจัย และการผลักดันก าลังพลให้มีความก้าวหน้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้ปรากฏเป็นผล                       
ที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรมในปีการศึกษา 2565 ตามแผนงานที่คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอได้ก าหนดไว้ 

เมื่อวันที่   20  ตุลาคม  2563  นายสมพร  ปิยะพันธ์ รักษาราชการ                       
แทนอธิการบดี  นายชัยศักดิ์  คล้ายแดง  ผู้ช่วยอธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฑิตฐิตา  นาคเกษม                        
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรม  ดร.สิริเบญจา  กอวัฒนา  นายกสมาคมศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  และนายพันธ์ศักดิ์  เจริญสุข  ผู้อ านวยการเขตสาทร  ร่วมแถลง
ข่าวการจัดงาน “ลอยกระทงวิถีใหม่ ผสานนวัตกรรมและประเพณี” UTK Loy Krathong Festival 2020 
ณ ห้องสาทร 1 ชั้นเอ็ม โรงแรมเจซี เควิน สาทร กรุงเทพฯ  ทั้งนี้ งานได้จัดระหว่างวันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2563                               
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เพ่ือร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
ของไทยให้คงอยู่สืบไป 

วันที่   21  ตุลาคม  2563  นายชัยศักดิ์   คล้ายแดง ผู้ช่วยอธิการบดี                        
พร้อมด้วย นายบุญสม  ครึกครืน  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  ได้รับเชิญจากรัฐบาลโดยกระทรวง
วัฒนธรรมให้เข้าร่วมงาน “สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” เนื่องในวาระ 120  ปี  วันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  21  ตุลาคม  2563  ณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8                       
ไอคอนสยาม เพ่ือน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมี ท่านวิษณุ   เครืองาม                                     
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รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีกล่าวน้อมร าลึกในพระกรุณาธิคุณ พร้อมด้วย ท่านอิทธิพล  คุณปลื้ม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  คุณยุพา  ทวีวัฒนกิจบวร  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคณะผู้บริหาร
กระทรวงวัฒนธรรม มาร่วมงานกันอย่างคับค่ัง 

วันที่  25  ตุลาคม  2563  คณะกรรมการด าเนินการทอดกฐินมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช                                               
สกลมหาสังฆปริณายก  อัญเชิญผ้าพระกฐินประทานไปทอดถวายพระสงฆ์ที่จ าน าพรรษาถ้วนไตรมาส                      
ณ วัดวังตะเคียน หมู่  17  ต าบลวังตะเคียน  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  และมอบเงินท าบุญ                     
จากผู้จิตศรัทธาที่ร่วมกันบริจาค  จ านวน  468,339  บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) 
เพ่ือสมทบทุนในการสร้างศาลาการเปรียญสถานที่ประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาให้แล้วเสร็จต่อไป 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบ 

1.3   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.3.1) ดร. สิริเบญจา  กอวัฒนา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                                
ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ และนายอมรเทพ  สีนวนสูง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง                               
ลาประชุม เนื่องจากป่วย 

1.3.2) ถอนวาระที่ 4.5  ขออนุมัติเปลี่ยนรูปแบบการจัดซื้อระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  และวาระเพ่ิมเติม จ านวน  3  วาระ  คือ 

1) วาระที่ 4.11  การแยกทรัพย์สินที่เป็นรายการทางการเงินค้างช าระ                    
ของวิทยาลัยนานาชาติออกไปบริหารจัดการโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ 

2) วาระที่ 4.12  แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) 

3) วาระท่ี 4.13  แต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพแทนต าแหน่งที่ว่างลง 

1.3.3) ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมภาพของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้กรรมการฯ ตรวจสอบและแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงภาพถ่าย                          
เพ่ือท าไปจัดท าป้ายรายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย บริเวณด้านหน้า
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2563 

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2563 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้ งที่  10/2563  เมื่อวันจันทร์ที่   5  ตุลาคม  2563  จ านวน                                                     
43  หน้ากระดาษ  และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ)  2  วาระ  จ านวน  6  หน้ากระดาษ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
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มติสภา  มทร. กรุงเทพ   
1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้ งที่  10/2563 (วาระปกติ )                                            

โดยแก้ไข  ดังนี้ 
หน้า  (27)  วาระที่  4.1  มติสภา  บรรทัดที ่ 2  ตัด “ห” ออก 
หน้า  (27)  วาระท่ี  4.1  มติสภา  บรรทัดที่  2  จากเดิม “การเช่าที่ดินทั้งหมด” 

เพิ่มเติมเป็น “การเช่าที่ดินทั้งหมด จ านวน  15  ไร่” 
หน้า  (40)  บรรทัดที ่ 1  จากเดิม “2. ใหแ้ต่งตั้งกรรมการสรรหาที่มาจากคณะกรรมการ

อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ จ านวน  2  ราย  เป็นการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าจากคณะนั้น ๆ                         
ที่ท าการเลือกตั้ง” เป็น “2. ให้แต่งตั้งกรรมการสรรหาเพิ่มอีก 2  ราย  ซึ่งเป็นการแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
จากคณะนั้น ๆ ท่ีท าการเลือกตั้ง โดยการสรรหาที่มาจากคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ” 

2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2563 (วาระลับ)  โดยไม่มีแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการรับและ
จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน พ.ศ. .... 

ด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการประชุมครั้งที่ 10/2563                   
เมื่อวันที่  5  ตุลาคม  2563  มีมติอนุมัติหลักการจัดท าร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ  ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม ซ่อมบ ารุงอากาศยาน  ซึ่งเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  โดยมีหลักการ ดังนี้ 

1) ก าหนดประเภทรายรับเกี่ยวกับการจัดการศึกษา (ร่างระเบียบข้อ 4) 
2) ก าหนดประเภทรายจ่ายในการด าเนินการจัดการศึกษา (ร่างระเบียบข้อ 7)           

ส าหรับอัตราค่าใช้จ่ายจะเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มอบหมายให้คณะกรรมการ
พิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฝ่ายกฎระเบียบ ด าเนินการจัดท า
ระเบียบให้เป็นไปตามหลักการของสภามหาวิทยาลัย   ในการนี้ คณะกรรมการฯ ฝ่ายกฎระเบียบ                                  
ในการประชุมครั้งที่  5/2563  เมื่อวันที่  22  ตุลาคม  2563  ได้จัดท าร่างระเบียบตามหลักการของสภา
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  

คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ฝ่ายกฎระเบียบ แก้ไขถ้อยค าเล็กน้อยเพื่อให้มีความเหมาะสม เช่น  

1) ตัดนิยามค าว่า “คณะ” 
2) เพ่ิมเติมนิยามค าว่าคณบดีให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก าหนดเป็น “คณบดี” 

หมายความว่า คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกอย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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3) ตัดความในร่างข้อ 7 ความว่า “รายจ่ายในการด าเนินงานและจัดการศึกษา                       
ให้เบิกจ่ายได้ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย (5) ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์  และสิ่งก่อสร้าง  จะต้องเป็นรายการที่ก าหนดไว้ในงบประมาณประจ าปี 
ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามระเบียบและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง”  เนื่องจาก รายจ่ายดังกล่าวมีการจ่ายตามระเบียบ                           
ของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว 

โดยร่างระเบียบฯ ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฝ่ายกฎระเบียบ                
เมื่อวันที่  22  ตุลาคม  2563  เรียบร้อยแล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการรับ             
และจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ซ่อมบ ารุงอากาศยาน  พ.ศ. .... เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้เสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                    
ราชมงคลกรุงเทพลงนามและประกาศใช้ต่อไป 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

นายธี รยุทธ์   หล่อ เลิ ศรั ตน์   กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุฒิ                                      
แสดงความคิดเห็นว่า ค าจ ากัดความ ของค าว่า “คณะ” ไม่จ าเป็นต้องระบุ  และเพ่ิมเติมความหมาย                                     
ของคณบดี จากเดิม “คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกอย่างอ่ืน...” เป็น “คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน...” โดยร่างระเบียบฯ ได้มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการฯ ฝ่ายกฎระเบียบเรียบร้อยแล้ว 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                      
ราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน พ.ศ. .... 

3.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการรับและ
จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ พ.ศ. .... 

ด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการประชุมครั้งที่ 10/2563                   
เมื่อวันที่  5  ตุลาคม  2563  มีมติอนุมัติหลักการแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเ ทพ 
ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ พ.ศ. 2549  โดยมีหลักการ ดังนี้ 

(1) คณะท างานในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ 
ให้คณบดีมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลให้ปฏิบัติงานเพ่ือด าเนินการ                     

ให้เป็นไปตามระเบียบ (ตามร่างข้อ 8 และร่างข้อ 9 (4)) 

(2) ก าหนดประเภทรายรับที่จัดเก็บเพ่ือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                                  
ภาคสมทบ เพ่ิมจากเดิม เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น (ตามร่างข้อ 5) ก าหนดว่า 
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1) ค่าระเบียบ ใบสมัครสอบคัดเลือกและสมัครสอบคัดเลือก   
2) ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย  ประกอบด้วย ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต                 

ค่าบ ารุงห้องสมุด และค่าบริการสารสนเทศ   
3) ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”  

(3) ก าหนดรายจ่ายในการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ิมเติม                                          
จากเดิม (ร่างระเบียบข้อ 9) 

ก าหนดว่า “ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ                                           
และตรวจข้อสอบ ค่าตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู้ ค่าตอบแทนกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
ค่าตอบแทนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ค่าตอบแทนตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ และค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยของ
นักศึกษาหรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ ให้จ่ายตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศก าหนด” 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มอบหมายให้คณะกรรมการ
พิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฝ่ายกฎระเบียบ ด าเนินการจัดท า
ระเบียบให้เป็นไปตามหลักการของสภามหาวิทยาลัย  ในการนี้ คณะกรรมการฯ ฝ่ายกฎระเบียบ                           
ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่  22  ตุลาคม  2563  ได้จัดท าร่างระเบียบตามหลักการ                                 
ของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  โดยแก้ไขถ้อยค าเล็กน้อยให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และแก้ไขข้อความ
ให้มีความสอดคล้องกันทั้งฉบับ 

โดยร่างระเบียบฯ ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฝ่ายกฎระเบียบ               
เมื่อวันที่  22  ตุลาคม  2563 เรียบร้อยแล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการรับและ
จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ พ.ศ. .... เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้เสนอต่อนายก                    
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพลงนามและประกาศใช้ต่อไป 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                             
ราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ พ.ศ. .... 

3.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหาร                   
และจัดการกิจการหอพักนักศึกษา (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

ด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการประชุมครั้งที่ 10/2563                             
เมื่อวันที่  5  ตุลาคม  2563  มีมติอนุมัติหลักการแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ว่าด้วยการบริหารและจัดการกิจการหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)                      
พ.ศ. 2563 โดยมีหลักการ ดังนี้ 
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(1) เปลี่ยนแปลงผู้ที่ก ากับดูแลด้านกิจการนักศึกษาจากรองอธิการบดี มาเป็น
ผู้ช่วยอธิการบดี  เนื่องจากให้มีผู้ดูแลด้านกิจการนักศึกษามีบทบาทในการดูแลนักศึกษาของหอพักด้วย  

(2) ปรับเปลี่ยนจากต าแหน่งหัวหน้างานวินัยและนิติการเป็นผู้อ านวยการ                       
ส านักนิติการ ให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีการจัดตั้งส านักนิติการแล้ว 

(3) ปรับเปลี่ยนวิธีการได้มาซึ่งรองผู้จัดการหอพักเป็นวิธีการคัดเลือกจาก            
คณะกรรมการบริหารหอพักฯ เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะได้ด าเนินงานในกิจการหอพัก                                      
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และตามข้อบังคับเดิมรองผู้จัดการได้จากการเสนอชื่อของผู้จัดการ                        
ซึ่งมีความไม่เหมาะสม 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มอบหมายให้คณะกรรมการ
พิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฝ่ายกฎระเบียบ ด าเนินการ                   
จัดท าระเบียบให้เป็นไปตามหลักการของสภามหาวิทยาลัย  ในการนี้ คณะกรรมการฯ ฝ่ายกฎระเบียบ                   
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่  22 ตุลาคม 2563 ได้จัดท าร่างระเบียบตามหลักการของสภา
มหาวิทยาลัย  และท่ีประชุมไดผ้่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหาร
และจัดการกิจการหอพักนักศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้เสนอต่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพลงนามและประกาศใช้ต่อไป 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า การเปลี่ยนแปลง                                                  
ผู้ที่ก ากับดูแลด้านกิจการนักศึกษาจากรองอธิการบดีมาเป็นผู้ช่วยอธิการบดีนั้น มีเหมาะสมแล้วหรือไม่  
และเป็นการก ากับดูแลควบคู่กันใช่หรือไม่ อย่างไร 

นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   แสดงความ
คิดเห็นว่า เมื่อแรกเริ่มผู้ที่ก ากับดูแลด้านกิจการนักศึกษาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี  แต่ในขณะนี้
ฝ่ายกิจการนักศึกษามีผู้ที่ก ากับดูแลเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี  เพราะฉะนั้น จึงเปลี่ยนแปลงจาก
รองอธิการบดีเป็นผู้ช่วยอธิการบดี  อย่างไรก็ตาม ในระเบียบฯ ได้ระบุไว้แล้วว่า “กรรมการโดยต าแหน่ง 
ได้แก่ รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีซึ่งก ากับดูแลกิจการนักศึกษา” เป็นการระบุไว้เพ่ือครอบคลุม
หน้าที่ของผู้ก ากับดูแลกิจการนักศึกษา 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
ราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารและจัดการกิจการหอพักนักศึกษา (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การพิจารณาก าหนดต าแหน่ง และแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน  2  ราย  (วาระลับ) 
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4.2 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดี  ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา  ขอน าเสนอรายงานผลการประเมินผล                                                     
การปฏิบัติงานคณบดี  ผู้อ านวยการสถาบัน  และส านัก  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
ประจ าปีงบประมาณ 2562  โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดี  ผู้อ านวยการสถาบัน  ส านัก ประจ าปี
งบประมาณ 2562  ปรากฏผลการประเมินที่อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก  (คะแนนระหว่าง 4.51 -5.00)  
จ านวน  6  คณะ  1  สถาบัน  และ  1  ส านัก  และผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี (คะแนนระหว่าง 
3.51 - 4.50)  จ านวน  1  คณะ   และ  1  ส านัก 

คณบดี คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4.72 ดีมาก 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 4.55 ดีมาก 

คณะบริหารธุรกิจ 4.78 ดีมาก 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.77 ดีมาก 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.67 ดีมาก 

คณะศิลปศาสตร์ 4.50 ดี 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 4.76 ดีมาก 

 

ผู้อ านวยการสถาบัน  ส านัก คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.90 ดีมาก 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.68 ดีมาก 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4.41 ดี 

จุดเด่นภาพรวมของการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน 
ส านัก 

1. มีความมุ่งมั่นในการท างาน  
2. มีความคิดกว้างไกล ท างานรวดเร็ว ให้ความส าคัญต่อหน่วยงานและนักศึกษา 
3. มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้น าในการด าเนินงาน  
4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณวุฒิหรือผลงานทางวิชาการ

เพ่ิมมากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดี ผู้อ านวยการ
สถาบัน ส านัก 

1. ควรสร้างหลักสูตรระยะสั้น  และควรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและมีการบูรณา
การข้ามศาสตร์  เพ่ือตอบโจทย์รองรับเทคโนโลยีใหม่ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน 

2. ควรเน้นการเรียนการสอนด้วยระบบสารสนเทศ  และควรมีการอบรมระบบ
สารสนเทศให้กับบุคลากร  และนักศึกษา 

3. การสร้างเครือข่ายทางวิชาการวิชาชีพกับสถานประกอบการทั้งในประเทศ                                        
และต่างประเทศ 

4. ควรให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะการพูดเพ่ือการประกอบ
อาชีพในอนาคตสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชาต่าง ๆ  เพ่ือสร้างประสบการณ์ การคุ้นชินกับการใช้
ภาษาอังกฤษ 

5. ควรกระตุ้นและสร้างบรรยากาศให้คณาจารย์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ                         
ให้มากขึ้น  

6. ควรมีการพัฒนาระบบและกลไกในการเพ่ิมจ านวนนักวิจัยมืออาชีพ 
7. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในแต่ละหน่วยงานให้มากขึ้น  และควรพัฒนาการ

สื่อสารภายในองค์กรให้มากข้ึน 
8. ควรอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร และนักศึกษา                                      

พร้อมทั้งน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ ในการจัดการศึกษา 
9. บางคณะควรปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ เหมาะสมกับการเรียนการสอน                       

และการปฏิบัติงานของบุคลากร 

โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. รายงานผลการประเมินคณบดี 2562 
2. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของคณบดี 
3. รายงานผลการประเมินผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก 
4. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (3)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  แสดงความคิดเห็นว่า คณบดี
คณะต่าง ๆ ควรรับไปเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขจุดที่ควรพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  แสดงความคิดเห็นว่า ขอขอบคุณทีมงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย                                     
ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตาม ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
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ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่ได้รับทราบค่อนข้างแตกต่างกันกับการประเมินนี้  และอยากให้ผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยหารือและทบทวนถึงการประเมินว่ามีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า การประเมินฯ                               
อยู่ในดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPI) เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) และคุณธรรมความโปร่งใสหรือไม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย  ผู้อ านวยการส านักงานประกั น
คุณภาพการศึกษา  ชี้แจงว่า ในการประกันคุณภาพการศึกษาจะไม่ได้อ้างอิงถึง ITA  ซึ่ง ITA เป็นเรื่อง                        
ของการบริหารจัดที่เป็นตัวชี้วัดย่อยในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม ตัวชี้วัดในด้านธรรมาภิบาล                                   
10  ประการ  แต่จะเป็นคะแนนที่ย่อยลงมาของการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินฯ จึงไม่ได้
อ้างอิงถึงเรื่องดังกล่าว 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า การประเมินระดับ
สูงสุดคือระดับใด  และสามารถพิจารณาการประเมินเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมรวมด้วยได้หรือไม่             
ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญต่อถูกผู้ประเมินเช่นกัน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย  ผู้อ านวยการส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  ชี้แจงว่า การประเมินระดับสูงสุด คือ ระดับดีมาก 

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  แสดงความ
คิดเห็นว่า เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดี  ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก  ประจ าปีงบประมาณ 
2562  ซึ่งตนได้มีส่วนร่วมในการประเมิน  และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี การประเมินค่อนข้างล่าช้า  
และได้รับทราบข้อมูลในช่วงเวลาที่คณะกรรมการต้องสรุปผลการประเมิน  และมีข้อสังเกตว่า มีการยกเว้น
หัวข้อการประเมิน KPI  ที่ต้องมีการก าหนด KPI  ไว้ก่อนประเมินตั้งแต่ต้นปี  เพราะเหตุใดจึงยกเว้น                                         
การประเมินในหัวข้อนี้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย  ผู้อ านวยการส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  ชี้แจงว่า ตามประกาศการประเมินคณบดี ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน              
พ.ศ. 2562  เนื่องจากการประเมินฯ ในปีงบประมาณ 2562  ได้ลงมติสภา และมีการหารือเรื่อง                                           
ที่มหาวิทยาลัยยังไม่มีการท าสัญญาประกันล่วงหน้าในต้นปีงบประมาณ  จึงท าให้ระเบียบการประเมินฯ                              
ในปีงบประมาณ 2562 - 2563  ให้ยกเว้นการประเมินข้อที่  9  คือตัวชี้วัดตาม KPI  อย่างไรก็ตาม                             
ในปีงบประมาณ 2564  จะมีการใช้ตัวชี้วัด KPI  อย่างเดิม  ที่เป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้รับผิดชอบ
นั้น ๆ ตามยุทธศาสตร์  โดยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ท าหนังสือแจ้งทุกหน่วยงาน                                       
ถึงการปรับปรุงยุทธศาสตร์ในปี  2564  เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งจะต้องรอตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่สอดคล้อง
กับมหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะว่า ในฐานะที่เคยด ารงต าแหน่งประธานในเรื่องการจัดท า
ตัวชี้วัด  KPI  ของท่านอธิการบดีเพ่ือเซ็นสัญญาจ้างกับนายกสภามหาวิทยาลัย  และอธิการบดีเซ็นสัญญา
จ้างให้กับคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก  ตัวชี้วัดดังกล่าวได้ถูกระงับเมื่อปี 2563  จึงขอให้ที่ประชุม
ทบทวน  และหารือการท าตัวชี้วัด KPI สัญญาจ้างระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับอธิการบดีขณะนี้ได้หรือไม่ 
คิดว่าน่าจะน ามาใช้ได้  และจะเป็นการก าหนดในเรื่องการท างานวิจัย  งานบริการวิชาการ  หรืองาน
ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น  ที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนสถานะของอธิการบดีเป็นรักษาราชการแทนอธิการบดี  
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้จึงยังไม่ได้ด าเนินการใช้แต่อย่างใด  จึงเห็นควรน ากลับมาพิจารณา  และก ากับใช้ได้                     
ในปัจจุบัน  และติดตามผลทุกไตรมาส 
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ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  แสดงความคิดเห็นว่า ที่ประชุม
ได้เคยพิจารณาหารือกัน  และเห็นควรให้น าตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้กลับมาใช้ได้  และสอบถามว่าควรใช้                             
เพ่ือประเมินในช่วงเวลาใด 

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอแนะว่า ควรใช้ในปีงบประมาณ 2564 โดยเริ่มตั้งแตว่ันที่  1  ตุลาคม  2563  

ศาสตราจารย์  ( พิ เศษ) ดร.สมชัย  ฤชุ พันธุ์   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                                   
แสดงความคิดเห็นว่า จะต้องเป็นการก าหนดตัวชี้วัดที่ตกลงกันทั้งสองฝ่าย  และผู้ปฏิบัติหน้าที่จะต้องท า
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ให้ได้ตามนั้น 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ                        
และน ามาให้พิจารณาได้ทันที 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย  ผู้อ านวยการส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  ชี้แจงว่า การประเมินฯ คณบดี มีระเบียบฯ และวิธีการประเมิน เรียบร้อยแล้ว  ฉะนั้น 
จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและสภาวิชาการ 
โดยจะต้องมีการเพิ่มเรื่องการท าข้อตกลง 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบ  และรับทราบรายงานผลการประเมินผล                                         
การปฏิบัติงานคณบดี  ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

4.3 เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะ                       
ครุศาสตร์ อุตสาหกรรม  และคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563   

ตามค าสั่ งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุง เทพ ที่  0 32/2563                                 
และที่ 038/2563  ลงวันที่  14  กันยายน  พ.ศ. 2563  แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์  ศรีเมืองธน 
เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  และคณบดี                              
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในฐานะรองอธิการบดี ตามล าดับ นั้น 

เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์  ศรีเมืองธน  ครบวาระการด ารงต าแหน่ง                          
รองอธิการบดี  และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการประชุมครั้งที่ 10/2563                           
เมื่อวันที่  5  ตุลาคม  2563  ได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพล  เดชะดนุวงศ์  เป็นรองอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยจึงเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม  และคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  2563 จาก                                        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์   ศรี เมืองธน  เป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระพล  เดชะดนุวงศ์   โดยมี                                        
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  10/2563  เมื่อวันจันทร์ที่  5  ตุลาคม  2563 วาระที่ 4.13 การแต่งตั้ง                               
รองอธิการบดี ประกอบการพิจารณา 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  ประกอบกับความในข้อ 8 ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน                                              
และผู้อ านวยการส านัก พ.ศ. 2563  จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบการเปลี่ยนแปลง
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รายชื่อกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  และคณบดี                          
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์  ศรีเมืองธน  
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพล  เดชะดนุวงศ์  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

นายบุญช่วย  เจริญผล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ฯ  สอบถาม
ว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพล  เดชะดนุวงศ์  ได้ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม อยู่  และยังเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมใน
ครั้งนี้ด้วย จะเกิดปัญหาในการประเมินทับซ้อนกันหรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย  ผู้อ านวยการส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  ชี้แจงว่า การประเมินฯ ในครั้งนี้ เป็นการประเมินฯ ระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์                                   
พีระพล  เดชะดนุวงศ์  ได้ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมปัจจุบัน                          
กับนายสมพร  ปิยะพันธ์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ  ศิริชานนท์  ซึ่งได้ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมก่อนหน้านั้น 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  และคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

4.4 การจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้านกฎหมาย 

ด้วยกองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลด้านบุคคลภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ ประกอบกับมหาวิทยาลัยบริหารงานและสนับสนุนการศึกษาภายใต้                       
พันธกิจ  4  ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา การบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  โดยมหาวิทยาลัยประสงค์ให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ไปด้วยดี นั้น                 
แต่เนื่องจากการบริหารงานในปัจจุบันมีเหตุบางประการที่อาจเกิดข้อผิดพลาดทางด้านกฎหมาย                     
จนอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทระหว่างการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อันมีผลต่อการบริหารราชการและเกิด                              
ความเรียบร้อยต่อระบบราชการ  ซึ่งมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และความช านาญงาน                 
ทางด้านกฎหมาย เพ่ือให้ความรู้และเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางด้านกฎหมายดังกล่าว   เพ่ือให้                   
การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานเกิดผลดีและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อราชการ                     
ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงประสงค์จ้างผู้ เชี่ยวชาญ  ด้านกฎหมาย จ านวน 1 ราย  ประกอบกับมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่  20  ตุลาคม  2563 
มีมติเห็นชอบให้จ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดังกล่าวข้างต้น 

ตาม ข้อ 5 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการจ้าง
ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พ.ศ. 2559 ก าหนดว่า “มหาวิทยาลัยอาจจ้างผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตาม                           
ความจ าเป็น  เพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” จึงน าเสนอต่อ           
สภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
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โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญ                             
เฉพาะด้าน พ.ศ. 2559   

2. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 
3. เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้าง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17(16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบกับข้อ 5 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พ.ศ. 2559 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                                  
มีสอบถามว่า เป็นเรื่องที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการด าเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์                                      
ของมหาวิทยาลัยใช่หรือไม่  และการจ้างผู้เชี่ยวชาญได้ก าหนดแผนงบประมาณประจ าปีเรียบร้อยแล้ว
หรือไม่ อย่างไร 

นางสาวสุฑารัตน์  นิ่มละออ  บุคลากร  กองบริหารงานบุคคล   ชี้แจงว่า                               
หลังจากสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบแล้ว กองบริหารงานบุคคลจึงจะด าเนินการจัดท าประกาศ
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  และกองบริหารงานบุคคลได้ตั้งแผนงบประมาณประจ าปีเรียบร้อยแล้ว                                       
ซึ่งได้ท าตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า ได้ก าหนดจ านวน                                           
ที่จ้างผู้เชี่ยวชาญไว้หรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพมนต์  กระแจะจันทร์  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ                   
กองบริหารงานบุคคล  ชี้แจงว่า ได้ก าหนดการจ้างผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 1 อัตรา 

นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                          
มีข้อสังเกตว่า ในวาระมีการเสนอชื่อบุคคล  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์
ก่อนจึงจะเสนอรายชื่อบุคคลหรือไม่  ยังไม่ปรากฏการน าเสนอแผนงบประมาณต่อสภามหาวิทยาลัย                        
ให้พิจารณาแต่อย่างใด 

นางสาวสุฑารัตน์  นิ่มละออ  บุคลากร  กองบริหารงานบุคคล  ชี้แจงว่า เสนอวาระ
เพ่ือให้ทราบว่าการจ้างผู้เชี่ยวชาญจะต้องมีคุณสมบัติ  และมีประสบการณ์ความช านาญทางด้านกฎหมาย
อย่างไร  จึงประกาศรับสมัครและประเมินผู้ผ่านคุณสมบัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  จันทร์มณี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร  
ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยได้ขออนุมัติจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญจากสภามหาวิทยาลัยมาแล้ว  2  ท่าน  คือ
ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการผลิตผลิตภัณฑ์การแปรรูปเนื้อสัตว์   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์                                  
และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซ่อมบ ารุงอากาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยได้ด าเนินการตามระเบียบฯ 
ว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  กรณีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายได้ขอแผนงบประมาณ                                      
จากกองนโยบายและแผนเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
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นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                
สอบถามว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีระเบียบฯ ก าหนดไว้แล้ว  จึงด าเนินการท าแผนงบประมาณ                                          
และเสนอบุคคลต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบใช่หรือไม่ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  จันทร์มณี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร  
ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า กรณีการจ้างผู้เชี่ยวชาญทั้ง  2  ราย  ได้ด าเนินการร่างหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ                                 
ผ่านคณะกรรมการ  5  ขั้นตอน  และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                              
มีข้อสังเกตว่า ขั้นตอนการด าเนินการจะต้องประกาศหลักเกณฑ์และคุณสมบัติก่อน 

ศาสตราจารย์  ( พิ เศษ) ดร.สมชัย  ฤชุ พันธุ์   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                                     
แสดงความคิดเห็นว่า ที่เสนอมาได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณา (1) ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าการจ้าง
ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พ.ศ. 2559  (2) มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย                                        
ครั้งที่ 5/2563  (3) รายละเอียดเกี่ยวกับการจ้าง  คิดว่าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้พิจารณา                         
ตัวบุคคลที่เสนอตามระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอสอบถามว่า มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ                         
และก าหนดแผนงบประมาณไว้แล้วหรือไม่  หรือเป็นการขอจ้างผู้เชี่ยวชาญในตัวบุคคลที่พิจารณา                      
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  และผ่านคณะกรรมการสรรหาเรียบร้อยแล้ว
ใช่หรือไม่  หากเป็นเช่นนี้ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องออกประกาศเปิดรับสมัครหรือสรรหาใหม่ 

นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ชี้แจงว่า
กองบริหารงานบุคคลก็ยังไม่ได้ชี้แจงในค าถามที่ตนได้ถามก่อนหน้านี้ 

ศาสตราจารย์  ( พิ เศษ) ดร.สมชัย  ฤชุ พันธุ์   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                                
แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า ตนเข้า ใจว่ามหาวิทยาลัยทราบว่าบุคคลนี้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ                              
ด้านกฎหมาย  และตั้งใจที่จะจ้างบุคคลดังกล่าว  จึงชี้แจงว่ามีระเบียบฯ รองรับการจ้างเรียบร้อยแล้ว                      
ด้วยวิธีการน าเสนอท าให้เกิดความสับสนและไม่ชัดเจนในการน าเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย                                    
และในเนื้อหาการน าเสนอนั้น ได้ระบุข้อเสนอเพ่ือพิจารณาว่า “เพ่ือโปรดทราบ” ทางสภามหาวิทยาลัย                           
จึงไม่ทราบแน่ชัดว่าต้องการพิจารณาเรื่องใด   ซึ่ งเป็นความสับสนของผู้น าเสนอวาระ   ดังนั้น                                            
ควรให้ความส าคัญกับเอกสารการน าเสนอวาระต่อสภามหาวิทยาลัย เพราะจะเป็นหลักฐานส าคัญ                           
ในอนาคต เพ่ือค้นหาข้อมูลต่อไป 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
เสนอแนะ ดังนี้ 

1. ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ้างผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พ.ศ. 2559 ในข้อ 5                         
ระบุว่า “มหาวิทยาลัยจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน                          
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย”  ดังนั้น ต้องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ 

2. ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พ.ศ. 2559 ในข้อ 7  ระบุว่า 
“หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน ให้ท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย”  ดังนั้น เอกสารเกี่ยวกับประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคือฉบับไหน อย่างไร 
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3. ต้องแสดงรายละเอียดแผนงบประมาณในการจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ชัดเจน 
4. มหาวิทยาลัยสามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญ นักกฎหมายจากข้างนอกได้หรือไม่                          

หรือบุคคลที่มีความสามารถในการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายในหลาย ๆ คดี เช่น คดีการก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การงดหรือเลื่อนการจ่ายเงิน
ค่าที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท แอโรบินดุ้ง (AERO Bildung) ประเทศเยอรมนี เป็นต้น 

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า การจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายมีภาระงานและค่าตอบแทน                  
ที่ค่อนข้างไม่สัมพันธ์กัน ควรน าเสนอลักษณะงาน ขอบเขตการท างาน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ                                          
ให้รายละเอียดมากกว่านี้  พิจารณาความสอดคล้องของงานและค่าตอบแทนให้เหมาะสม  รวมถึงวิธีการ
ประเมินการปฏิบัติงาน 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  เห็นด้วยกับศาสตราจารย์                   
ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  มหาวิทยาลัยต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่รอบด้าน  รวมถึงเรื่องการท า
สัญญาเช่าที่ดินในพื้นที่ต่าง ๆ ที่นายดิษพงศ์  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ก ากับดูแลก็
ต้องการผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย  ฉะนั้น มอบหมายให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบความเหมาะสม                    
และความถูกต้อง  โดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ  

มติสภา  มทร. กรุงเทพ   ให้ทบทวนขั้นตอนการจ้างผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน                       
ด้านกฎหมาย ตามข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

4.5 ขออนุมัติเปลี่ยนรูปแบบการจัดซื้อระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ 

- ถอนวาระ - 

4.6 เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2563 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนา
ทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบาย                         
การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับเพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี )  พ.ศ. 2562 ในเอกสารแนบท้ายประกาศ มคอ. 1 ข้อ 15 การประกันคุณภาพ                                    
และการประเมินคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน “เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล                              
ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ผู้ เรียน ให้สถาบันก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าของทักษะภาษาอังกฤษ                          
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา และบริบทของสถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการ             
ของการใช้ครูของประเทศ มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรก าหนดเกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
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1. ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ                
ปริญญาตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน การทดสอบและค่าธรรมเนียมการสอบ 
(1) TOEFL (677) (Paper-based test)  
ไม่น้อยกว่าระดับ 420 คะแนน หรือ นักศึกษาสามารถเข้ารับการทดสอบจาก            

ศูนย์สอบภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษา                         
จะเป็นผู้ช าระค่าธรรมเนียมการสอบเอง ทั้งนี้ 
นักศึกษาสามารถ น าผลการทดสอบมายื่นกับ
มหาวิทยาลัย โดยผลการทดสอบที่น ามายื่นต้อง
มีอายุไม่ เกิน  2 ปี  นับจากวันที่ เข้ารับการ
ทดสอบ 

(2) TOEFL (120) (Internet-based test)  
ไม่น้อยกว่าระดบั 40 คะแนน หรือ 
(3) TOEFL (300) (Computer-based test)  
ไม่น้อยกว่าระดับ 120 คะแนน หรือ 
(4) IELTS (9) ไม่น้อยกว่าระดับ 4.0 คะแนน หรือ 
(5) CU-TEP (120) ไม่น้อยกว่าระดับ 45 คะแนน หรือ 

 (6) TOEIC (990) ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 
     400 คะแนน หรือ 

มหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดสอบให้แก่
นักศึกษา แบบไม่ เรียก เก็บค่าธรรมเนี ยม                       
การสอบ โดยนักศึกษาที่เข้าทดสอบจะต้องผ่าน
การอบรมให้ความรู้ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของชั่วโมงการอบรม จึงจะมีสิทธิ์
เข้าทดสอบได้ ทั้ งนี้  นักศึกษาจะมีสิทธิ์ เข้า
ทดสอบแบบไม่เสียค่าธรรมเนียมการสอบได้                
ไม่เกิน 2 ครั้ง  

(7)  UTK Test (100) ไม่น้อยกว่าระดับ 50 คะแนน  หรือ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดสอบให้กับ
นักศึกษาโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสอบ 

(8) มาตรฐานอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีผล
คะแนนตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

2. ก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ                           
(หลักสูตร 4 ปี) และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)  
ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งตามประกาศนี้ก่อนส าเร็จการศึกษา 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

1) ให้ความเห็นชอบเกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

2) ก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ             
(หลักสูตร 4 ปี) และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 
ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 

3) ให้มหาวิทยาลัยจัดท าเป็นประกาศบังคับใช้ต่อไป 



( 20 ) 

โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

1.  เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี                          
พ.ศ. 2563 ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2563                      
เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 

2.  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... 

3.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 

4.  เอกสารแนบท้าย ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 (มคอ. 1) 

5.  ตารางเปรียบเทียบคะแนน และเปรียบเทียบเกณฑ์ขั้นต่ าของมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

6.  แนวทางการพัฒนายกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
7.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง นโยบายยกระดับ

มาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 
8.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง แผนการด าเนินงาน

ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ                                  
เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563                                                          
และให้มหาวิทยาลัยจัดท าเป็นประกาศบังคับใช้ต่อไป 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่าการสอบ UTK Test  
สามารถสอบแทนการสอบ TOEFL ได้หรือไม่  และ UTK Test  นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะจบการศึกษาใช่หรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ านง  แก้วเพ็ชร  คณบดีคณะศิลปศาสตร์  ชี้แจงว่า                            
UTK Test  เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าขึ้นมา 2  ปีแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พัฒนา
เพ่ือให้สามารถเทียบเคียงกับข้อสอบมาตรฐานได ้

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  แสดงความคิดเห็นว่า มาตรฐาน
การสอบภาษาอังกฤษของหน่วยงานภายนอกอาจมีมาตรฐานกว่า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์  อยู่ส าราญ  ผู้อ านวยการส านักส่ งเสริมวิชาการ                              
และงานทะเบียน  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า การสอบ UTK Test  จะเป็นเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ขณะนี้                  
มีเพียงหลักสูตรทางด้านครูที่นักศึกษาต้องมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด                        
จึงจะส าเร็จการศึกษา 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า หากคะแนน                          
การสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาต้องด าเนินการอย่างไรต่อไป 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์  อยู่ส าราญ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ                             
และงานทะเบียน  ชี้แจงว่า นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา  ต้องแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ                           
โดยกระบวนการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจะมีการทดสอบ จ านวน  2  ครั้ง  คือชั้นปีที่ 1  และอีกครั้ง
ก่อนส าเร็จการศึกษาชั้นปีที่  4 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  แสดงความคิดเห็นว่า นักศึกษา                     
ก็ยังมีเวลาในการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษได้ 

ศาสตราจารย์  ( พิ เศษ)  ดร.สมชัย  ฤชุ พันธุ์   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                                                        
แสดงความคิดเห็นว่า สภามหาวิทยาลัยเคยได้หารือกันในเรื่องนี้ว่า นักศึกษาจะต้องมีระดับมาตรฐาน                                 
ด้านภาษาอังกฤษในระดับใด  ถ้าสอบไม่ผ่านตามมาตรฐานจะไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้  และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยบางท่านให้มหาวิทยาลัยพิจารณาถึงความพร้อม  และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยว่า                              
มีแนวทางการพัฒนาอย่างไร มีอาจารย์ผู้สอนกี่ท่าน มีหลักสูตรและกิจกรรมอะไรบ้าง  ใช้งบประมาณ
เท่าไหร่ในการพัฒนา  ทางรัฐบาลก็มีนโยบายให้นักศึกษามีระดับภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน                          
คิดว่าเป็นเรื่องดี  และควรก าหนดมาตรฐานที่ยกระดับขึ้น  มีการเร่งรัด และเอาใจใส่ให้นักศึกษามีความรู้                     
มีทักษะด้านภาษาให้ดีขึ้น  หากด าเนินการจัดท าการสอบแต่นักศึกษาส่วนใหญ่สอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ก็เกิดประโยชน์  ดังนั้นควรมีการพัฒนา UTK Test  เพ่ือเป็นทางเลือกในการพัฒนานักศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ านง  แก้วเพ็ชร  คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ชี้แจงว่า                            
การสอบ UTK test  สืบเนื่องจากหลักสูตรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  และคณะเทคโนโลยี                                       
คหกรรมศาสตร์  ที่เป็นสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ใน มคอ. 1 ก าหนดไว้ว่านักศึกษาจะต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษขั้นต่ าและในแต่ละปีของนักศึกษาได้ร้อยละเท่าใด  ซึ่งเป็นหลักสูตร 4 ปี  และหลักสูตร 5 ปี                               
ในคณะอ่ืน ๆ ยังไม่มีระเบียบฯ ข้อก าหนดดังกล่าว  อาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร                          
ได้หารือว่าควรก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่  400  คะแนน  ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ก าหนดให้อยู่ในระดับ  B2  ( 400  คะแนน )  เนื่องจากนักศึกษาหลักสูตร  2  ปี
ได้ทดสอบ TOEIC  ได้คะแนนเพียงแค่  200  คะแนน  มหาวิทยาลัยจึงด าเนินการจัดสอบ UTK Test  
ให้กับนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ก่อนส าเร็จการศึกษาภายใน  2  ปี ทางคณะศิลปศาสตร์
ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 10  ล้านบาท  ให้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา                            
ในปี  2561  จ านวน  8  กิจกรรม 8  โครงการ  รวมถึงการจัดท าข้อสอบเพ่ือเตรียมความพร้อม                                           
ของนักศึกษาประจ าภาคการศึกษา  และเตรียมการสอบ TOEIC ฟรี  หากนักศึกษาสอบ TOEIC                                    
ไม่ผ่านเกณฑ์ มหาวิทยาลัยก็จะมีการสอบ UTK Test  ส ารองไว้ให้นักศึกษาเพ่ือให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย   แสดงความคิดเห็นว่า                                       
สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุม  Retreat  ในปีที่ผ่านมา  และได้พูดคุยถึงเรื่องการเรียนการสอน                             
ด้านภาษาอังกฤษ  และได้ตั้งคณะกรรมการขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศิริ อนันตเศรษฐ                                      
เป็นประธาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ านง  แก้วเพ็ชร  คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ชี้แจงว่า
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะกรรมการฯ ที่มีอธิการบดี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการด าเนินการ                                             
จะเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการของแต่ละคณะ  ที่จะพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา                                   
โดยได้มีการก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรม              
และจัดท าแผนระยะสั้น ระยะยาว ในการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ จ านวน  4 - 5 แผน                        
โดยจะมีการประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประจ าทุกเดือน 
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ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า รองศาสตราจารย์ 
ดร.บุญศิริ อนันตเศรษฐ  ได้อยู่ด้วยหรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ านง  แก้วเพ็ชร  คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ชี้แจงว่า                             
ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศิริ อนันตเศรษฐ เข้าร่วมประชุม 

ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย   แสดงความคิดเห็นว่า                                           
ขอให้มหาวิทยาลัยเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศิริ อนันตเศรษฐ เป็นที่ปรึกษา ท่านยินดี                            
เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย  และสอบถามว่า มหาวิทยาลัยได้ส่งนักศึกษา                        
สอบภาษาอังกฤษในรูปแบบอื่นด้วยหรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ านง  แก้วเพ็ชร  คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ชี้แจงว่า 
มหาวิทยาลัยไม่ได้จัดการสอบในรูปแบบอ่ืน ๆ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  แต่มหาวิทยาลัย                            
จะประสานงานกับศูนย์ทดสอบ TOEIC  เพ่ือจัดการสอบให้นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยจะต้อง
จ่ายค่าสอบและให้นักศึกษาชั้นปีที่  1  และชั้นปีที่  4 

ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย   แสดงความคิดเห็นว่า 
มหาวิทยาลัยควรมีการทดสอบภาษาอังกฤษให้นักศึกษาชั้นปีที่  2 – 3 

นายธี รยุทธ์   หล่อ เลิ ศรั ตน์   กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุฒิ                                   
แสดงความคิดเห็นว่า เรื่องภาษาอังกฤษเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งของการศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ 
เนื่องด้วยการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยเป็นหลัก  แต่บางมหาวิทยาลัยค่อนข้างเข้มงวด เช่น มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง ที่มีการทดสอบค่อนข้างเคร่งครัด และสอนด้วยภาษาอังกฤษเป็นหลักเกือบทุกสาขา เป็นต้น     
เห็นว่าหากไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษนักศึกษาก็ยังสามารถส าเร็จการศึกษาได้  แม้จะตั้งเกณฑ์                                                     
อย่างไรก็ตาม นักศึกษาบางรายที่มีพ้ืนฐานที่ดีมหาวิทยาลัยสามารถน ามาเป็นแบบในการพัฒนา UTK Test 
ได ้ และไม่ควรลดระดับมาตรฐาน 

ศาสตราจารย์  ( พิ เศษ) ดร.สมชัย  ฤชุ พันธุ์   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                              
แสดงความคิดเห็นว่า ข้อที่ 7 ของ UTK Test  เป็นการด าเนินการจัดสอบให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เอง  ส่วนข้อที่  8  เป็นมาตรฐานอื่น ๆ โดยมีผลคะแนนตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ไม่ทราบว่าประกาศ                 
ว่าอย่างไร  การจัดท าการสอบ UTK Test  เพ่ือรองรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การสอบสามารถด าเนินการได้  
แต่ไม่ควรจะด าเนินการลดมาตรฐานตลอดไป มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดระยะเวลาได้ 2 - 3 ปี                                           
จึงสามารถตั้งเกณฑ์มาตรฐานให้ดีขึ้นได้  การเรียนภาษาทุกคนสามารถเรียนได้  นักศึกษายังมีเวลา                            
ในการปรับปรุงภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นได้  ซ่ึงปัจจัยกเ็กิดจากสิ่งแวดล้อมด้านภาษาที่ดี  รวมถึงการจ้างเจ้าของ
ภาษาเ พ่ือสอนให้กับนักศึกษา โดยตรง  ต้องกล้ าที่ จะลงทุน ท าอย่ างจริ งจั ง  จัดระบบให้ดี                                 
และมีอุปกรณ์การเรียนที่พร้อมท าการสอน   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์  อยู่ส าราญ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ                         
และงานทะเบียน  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ก่อนเสนอต่อสภาวิชาการ ก็ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณบดี                   
ทุกคณะเพ่ือขอเวลาปรับปรุงในส่วนดังกล่าว  3  ปี  จึงก าหนดเกณฑ์มาตรฐานปกติต่อไปได้ 

นายธี รยุทธ์   หล่อ เลิ ศรั ตน์   กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุฒิ                                         
แสดงความคิดเห็นว่า ภายใน  3 ปี  จะต้องรายงานความก้าวหน้าให้ทราบถึงการพัฒนา 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติ เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ                          
ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563   ตามข้อเสนอแนะจากกรรมการ                       
สภามหาวิทยาลัย 
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4.7 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการเทียบโอน                  
ผลการเรียน พ.ศ. .... 

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศ                               
เรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งมีการก าหนดแนวทาง                               
การด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษาที่เน้นสมรรถนะและความสามารถ เป็นการเชื่อมโยง
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นั้น และเมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่า มหาวิทยาลัยมีเพียงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550 มาใช้โดยอนุโลม ซึ่งยังมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมการด าเนินการ
ข้างต้น 

ทั้งนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดท าร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. .... เพ่ือให้ครอบคลุมการจัดการศึกษา
ดังกล่าวข้างต้น  และเห็นควรให้น าระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการเทียบโอน                                                 
ผลการเรียน พ.ศ. 2550 มาปรับให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย และประกาศกระทรวง                                    
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิต                   
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 

โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1.  การก าหนดเกณฑ์เทียบโอนผลการเรียน ตามแนวทางของประกาศกระทรวง                     
การอุดมศึกษา ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 9/2563                                
เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 

2.  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการเทียบโอน                       
ผลการเรียน พ.ศ. ….. 

3.  ประกาศกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจั ยและนวัตกรรม                           
เรื่องแนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. .... 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์  อยู่ส าราญ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ                           
และงานทะเบียน  ชี้แจงว่า ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณบดีและสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า เคยมีการร่าง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการเทียบโอน มาก่อนหรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์  อยู่ส าราญ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ                              
และงานทะเบียน  ชี้แจงว่า เป็นการร่างระเบียบฯ เพ่ิมเติม นอกเหนือจากกระบวนการวิธีการใช้                                           
ที่จะมีระเบียบอยู่แล้ว  คือการโอนหน่วยกิตจากการประเมินการศึกษาหลักสูตรในระบบคลังหน่วยกิต                   



( 24 ) 

เ พ่ื อมา เที ยบ โอน  (Credits from Credit Bank System of RMUTK)   ในกรณีที่ ผู้ ป ระสบการณ์                              
มีความสามารถทางด้านสาขาวิชานั้น ๆ สามารถน าผลการเรียนมาเทียบเป็นจ านวนหน่วยกิตรายวิชา                      
เพ่ือเก็บหน่วนกิตสะสมไว้ก่อนได้  รวมถึงการเปิดอบรมในหลักสูตรที่อาจเป็นบางวิชาโดยเฉพาะ ผู้อบรม        
จะสามารถเก็บหน่วยกิตไว้ได้  ซึ่งระบบคลังหน่วยกิตสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตได้ตลอดเมื่อต้องการ
ปริญญาก็สามารถน าหน่วยกิตที่สะสมในระบบคลังหน่วยกิตมาเทียบโอนรายวิชา ได้ 3 ใน 4 ของหลักสูตร 
และต้องศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย  1  ปี  จึงจะไดร้ับปริญญา 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถามว่า การศึกษาจาก
ภายนอก เช่น การเรียนในศูนย์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถสะสมหน่วยกิตได้หรือไม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์  อยู่ส าราญ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ             
และงานทะเบียน  ชี้แจ้งว่า สามารถเทียบกับวิชาพ้ืนฐานทั่วไป  โดยจะมีคณะกรรมการเทียบโอน                            
ของหลักสูตรพิจารณาว่าสามารถเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชานั้น ๆ ไดห้รือไม ่

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                    
มีข้อสังเกต  3  ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่  1  ในร่างระเบียบหน้า 2  ค าว่า “บุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิต” และ 
“นักศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต” แตกต่างกันอย่างไร  

ประเด็นที่  2  ตามประกาศประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  มีการก าหนด
ความหมายของการศึกษา  4  ประเภท  คือการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษา                               
ตามอัธยาศัย  และประสบการณ์บุคคล  ซึ่งในร่างระเบียบฯ ของมหาวิทยาลัยไม่ได้ปรากฎใน  4  ประเภท  
แต่ว่าของเราในร่างระเบียบค าว่าประสบการณ์บุคคลจะไม่ปรากฏ “ประสบการณ์บุคคล” สอบถามว่า 
มหาวิทยาลัยสามารถเทียบโอนความรู้ได้จากประสบการณ์บุคคลได้ด้วยหรือไม่  หากมีควรเพ่ิมเติม                              
ในร่างระเบียบฯ ด้วย 

ประเด็นที่ 3  ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  ในข้อ 14 ระบุว่า 
ต้องรายงานผลการเรียนและการสะสมหน่วยกิตให้กับคณะกรรมการอุดมศึกษาทราบทุกสิ้นปีการศึกษา 
ฉะนั้น ร่างระเบียบฯ ของมหาวิทยาลัยควรระบุหลักปฏิบัติไว้ด้วย 

ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
แสดงความคิดเห็นว่า ได้ศึกษาร่างระเบียบฯ ของมหาวิทยาลัย  และน าประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา                        
พ.ศ. 2562  มาใช้ในร่างระเบียบฯ นี้ และเพ่ิมเติมการโอนหน่วยกิตจากการประเมินการศึกษาหลักสูตร                    
ในระบบคลังหน่วยกิตเพ่ือมาเทียบโอน (Credits from Credit Bank System of RMUTK) ในมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ พยายามน าเอาการเทียบโอนจากหลักสูตรเทียบโอนต่าง ๆ มาเทียบโอน  ซึ่งลักษณะการเทียบโอน
ด าเนินการโดยมีคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือพิจารณาการเทียบโอน  เป็นการพิจารณารายบุคคล                      
เห็นด้วยกับศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  ที่จะต้องระบุรายละเอียดของระเบียบฯ ให้ครบถ้วน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์  อยู่ส าราญ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ                 
และงานทะเบียน  ชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
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(1) การน าร่างระเบียบฯ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย                            
และนวัตกรรม มาใช้และเพ่ิมเติมการโอนหน่วยกิตจากการประเมินการศึกษาหลักสูตรในระบบคลังหน่วย
กิตเพ่ือมาเทียบโอน (Credits from Credit Bank System of RMUTK) นั้น เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไดป้ระกาศไว้ 

(2)  ค าว่า “บุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิต” หมายความว่า บุคคลทั่วไปที่มิใช่นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย  โดยสามารถอบรมและสะสมหน่วยกิตใน Credit Bank ได้  ส่วนค าว่า “นักศึกษาเรียนรู้
ตลอดชีวิต” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้ไปอบรมและสะสมหน่วยกิตใน Credit Bank 
เพ่ือน ามาเทียบโอนรายวิชา 

(3)  การก าหนดความหมายของการศึกษา ในส่วนของการศึกษาที่มาจาก
ประสบการณ์บุคคล มคีวามทับซ้อนและคล้ายคลึงกันกับการศึกษาตามอัธยาศัย  จึงน าประสบการณ์บุคคล
มาระบุความร่วมกันกับการศึกษาตามอัธยาศัย หากพิจารณาแล้วว่าเห็นควรระบุแยกออกจากกัน                            
เพ่ือความชัดเจนก็สามารถเพ่ิมเติมได ้

ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
เห็นควรให้ระบุ ”ประสบการณ์บุคคล” ในระเบียบฯ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย   ให้มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม                                  
ร่างระเบียบฯ ตามข้อเสนอแนะ  และเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ฝ่ายกฎระเบยีบต่อไป 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                               
ราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. .... ตามข้อเสนอแนะจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และน าเข้าคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ฝ่ายกฎระเบียบ
ต่อไป 

4.8 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามแบบ สมอ. 08 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2561) 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร                  
ตามแบบ สมอ. 08 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2561) โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง เพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                                       
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามความเหมาะสมของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ลาออกจากราชการ                 
จ านวน 2 คน ได้แก่ 

เดิม อาจารย์มานพ รังสีอนุวัตรกูล  
เปลี่ยนแปลงเป็น อาจารย์ Marlon Real Astillero 
เดิม อาจารย์สายฝน ชัยรุ่งเรือง 
เปลี่ยนแปลงเป็น อาจารย์คมม์ เพชรอินทร 
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2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรย้ายไปหลักสูตรอ่ืน                              
จ านวน  1  คน ได้แก่ 

เดิม อาจารย์ Tubagus Ahmad Darojat 
เปลี่ยนแปลงเป็น อาจารย์ Kyawt Shinn Thant Zin 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามแบบ สมอ. 08 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2561)  เพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ เป็น                               
ไปตามความเหมาะสมของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ                          
จากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันพุธที่  21  ตุลาคม  2563 

2.  เอกสารการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามแบบ สมอ. 08 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรตามแบบ สมอ. 08 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชา
ธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตาม
แบบ สมอ. 08 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ                         
วิทยาลัยนานาชาติ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) 

4.9 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)ระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารและจัดการกิจการ
หอพักนักศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร                  
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยมีเหตุผล                     
ในการปรับปรุงดังนี้ 

1.  เพ่ือปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างหลักสูตรตาม มคอ. 1 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา                              
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์) (หลักสูตร 4 ปี) ในหมวด ข. วิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพเอก 60 หน่วยกิต ดังนี้  

โครงสร้างหลักสูตร (ฉบับเดิม) โครงสร้างหลักสูตร (ฉบับแก้ไข) 
ข. หมวดวิชาชีพ   
2. วิชาชีพเอก                            60 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ        24 หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาชีพ   
2. วิชาชีพเอก                            60 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ        20 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตร (ฉบับเดิม) โครงสร้างหลักสูตร (ฉบับแก้ไข) 
    2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ               24 หน่วยกิต 
    2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก               12 หน่วยกิต 

    2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ               20 หน่วยกิต 
    2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก                20 หน่วยกิต 

2.  เพ่ือปรับปรุงแก้ไขคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ดังนี้  

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (ฉบับเดิม) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (ฉบับแก้ไข) 
(1) ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 
(2) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย              

(ม.6) ทุกสายวิชาหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ 
อ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
ราชมงคลกรุงเทพ 

(3) ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา หรือ
เทียบเท่า โดยวิธีเทียบโอนรายวิชาตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

(4) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
โดยวิธีการเทียบโอนหน่วยกิต 

(1) ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 

(2) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ม.6) ทุกสายวิชาหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ
อ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลกรุงเทพ 

(3) ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา หรือ
เทียบเท่า โดยวิธีเทียบโอนรายวิชาตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

(4) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
โดยวิธีการเทียบโอนหน่วยกิต 

- (5) ผู้ เ ข้ า ศึ กษ าจะต้ อ งมี ค่ า นิ ย ม เ จต ค ติ ที่ ดี                                  
และมีคุณลักษณะที่ เหมาะสมกับวิชาชีพครู 
สอบผ่านการวัดคุณลักษณะความเป็นครู และ
ผ่ าน เกณฑ์ของส านั กงานคณะกรรมการ                              
การอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ การคัดเลือก ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)                                   
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างหลักสูตรตาม มคอ. 1 มาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์) 
(หลักสูตร 4 ปี) ในหมวด ข. วิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพเอก 60 หน่วยกิต  และแก้ไขคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก                  
สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 

2.  เอกสารการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

3.  เอกสารแนบท้าย ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 (มคอ. 1) 
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อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษา                         
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563) 

4.10 รายงานการบริหารการลงทุนและการลงทุนเพิ่มในกองทุนส่วนบุค คล                    
จ านวน  3  กองทุน 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้บริหารจัดการเงินเพ่ือก่อให้เกิด
รายได้  ความคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมหาวิทยาลัยบริหารจัดการเองจ านวนเงิน 
439,215,000.00 บาท และจัดจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพ่ือบริหารจ านวน 2 กองทุน กองทุนละ 
200,000,000.00 บาท รวมเป็น 400,000,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เงินลงทุนที่มหาวิทยาลัยบริหารจัดการ จ านวน 439,215,000 บาท 
ประกอบด้วย 

1.1) เงินลงทุนประเภทเงินฝากประจ า จ านวน 349,955,000 บาท 
1.2) ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ จ านวน  19,260,000 บาท 
1.3) ประเภทสลากออมสิน จ านวน  70,000,000 บาท 

ผลตอบแทนที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563                                      
จ านวน 9,014,625.14 บาท (เก้าล้านหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบห้าบาทสิบสี่สตางค์) 

2. เงินลงทุนที่ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหาร จ านวน 2 กองทุน 
กองทุนละ 200,000,000.00 บาท จ านวนทั้งสิ้น 400,000,000 บาท ประกอบด้วย   

2.1) บลจ.กสิกรไทย จ ากัด จ านวน   200,000,000.00  บาท 

เริ่มลงทุนตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2558 จ านวนเงินลงทุน 150,000,000.00 บาท 
เพ่ิมวงเงินลงทุนเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 จ านวน 50,000,000.00 บาท รวมเป็น 200,000,000.00 บาท                             
คืนผลประโยชน์แล้ว ดังนี้ 

ปีบริหารที่ 1 (1 เมย. 58 – 31 มีค. 59) คืนผลประโยชน์จ านวนเงิน  3,305,341.92 บาท 
ปีบริหารที่ 2 (1 เมย. 59 – 31 มีค. 60) คืนผลประโยชน์จ านวนเงิน  4,612,591.89 บาท 
ปีบริหารที่ 3 (1 เมย. 60 – 31 มีค. 61) คืนผลประโยชน์จ านวนเงิน  8,394,073.24 บาท 
ปีบริหารที่ 4 (1 เมย. 61 – 31 มีค. 62) คืนผลประโยชน์จ านวนเงิน  1,732,815.28 บาท 
ปีบริหารที่ 5 (1 เมย. 62 – 31 มีค. 63) คืนผลประโยชน์จ านวนเงิน  3,098,229.84 บาท 
รวมทั้งสิ้น         21,143,052.17 บาท 
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2.2) บลจ.กรุงศรีอยุธยา จ ากัด จ านวนเงิน  150,000,000.00  บาท 

เริ่มลงทุนตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2560 จ านวนเงินลงทุน 
150,000,000.00 บาท  คืนผลประโยชน์แล้ว ดังนี้ 

ปีบริหารที่ 1 (1 เมย. 58 – 31 มีค. 59) คืนผลประโยชน์จ านวนเงิน  2,089,120.81 บาท 
ปีบริหารที่ 2 (1 เมย. 59 – 31 มีค. 60) คืนผลประโยชน์จ านวนเงิน  4,587,235.86 บาท 
รวมทั้งสิ้น       6,676,356.67 บาท 

บลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด จ านวนเงิน  200,000,000.00  บาท 
เริ่มลงทุนตั้งแต่ วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 จ านวนเงินลงทุน 200,000,000.00 บาท             

คืนผลประโยชน์แล้ว ดังนี้ 

ปีบริหารที่ 3 (4 กค. 60 – 31 มีค. 61) คืนผลประโยชน์จ านวนเงิน 10,895,366.18 บาท 
ปีบริหารที่ 4 (1 เมย. 61 – 31 มีค. 62) คืนผลประโยชน์จ านวนเงิน   1,585,517.67 บาท 
ปีบริหารที่ 5 (1 เมย. 62 – 31 มีค. 63) คืนผลประโยชน์จ านวนเงิน  1,573,715.87 บาท 
รวมทั้งสิ้น      14,054,599.72 บาท 

มหาวิทยาลัยได้รับเงินคืนผลประโยชน์รวมตั้งแต่เริ่มลงทุน จ านวนทั้งสิ้น 
41,874,008.56 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันแปดบาทห้าสิบหกสตางค์) 

เนื่องจากสภาวะปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการ
พิจารณาแนวทางการพัฒนา ฝ่ายการเงิน จึงมีมติให้เพ่ิมจ านวนเงินที่ลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนจากเดิม 400,000,000.00 บาท เพ่ิมเติมอีก 150,000,000.00 บาท รวมเป็นลงทุนทั้งสิ้น 
400,000,000.00 บาท โดยแบ่งกองทุนเป็น 3 กองทุน ดังนี้ 

กองทุนที่  1 จ านวน 200,000,000.00  บาท 
กองทุนที่  2 จ านวน 200,000,000.00  บาท 
กองทุนที่  3 จ านวน 150,000,000.00  บาท 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารเงินของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ ความคล่องตัวมากขึ้น                   
และมีโอกาสหาผลตอบแทนได้มากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีแนวโน้ม                        
ลดลงมาก 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

1. อนุมัติเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเพ่ิมเติม จ านวน 150,000,000.00 บาท                      
จากเงินฝากที่มหาวิทยาลัยบริหารจัดการเอง 

2. อนุมัติให้ความเห็นชอบในหลักการให้คณะกรรมการพิจารณาแนวทาง                        
การพัฒนามหาวิทยาลัย ฝ่ายการเงิน เริ่มกระบวนการสรรหาคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน               
โดยลงทุน ดังนี้ 

กองทุนที่  1 จ านวน 200,000,000.00 บาท 
กองทุนที่  2 จ านวน 200,000,000.00 บาท 
กองทุนที่  3 จ านวน 150,000,000.00 บาท 
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อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย   แสดงความคิดเห็นว่า                                   
เป็นการรายงานที่เป็นประโยชน์  และสอบถามว่า มหาวิทยาลัยเข้าหลักเกณฑ์ลงทุนในหุ้นกู้ได้หรือไม่                     
และเงินลงทุนที่ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารจะอยู่ในหุ้นกูด้้วยหรือไม่ 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
ชี้แจงว่า ได้มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนด าเนินการลงทุนในหุ้นกู้ด้วย  แต่มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถ
จะซื้อขายเองได ้ และทุกกองทุนจะมีหุ้นกู้ระดับหนึ่งในบริษัทเอกชน 

ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย   แสดงความคิดเห็นว่า                                                   
หุ้นกูจ้ะมีดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากธนาคาร ร้อยละ 2 – 3 

นายดิษพงศ์  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า  
เริ่มแรกมหาวิทยาลัยลงทุนกับธนาคารกสิกรไทย จ ากัด และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  3  ปีต่อมา                                   
ได้ลงทุนเพ่ิมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด  ขณะนี้ คณะกรรมการฯ ได้หารือกันว่าในปีนี้จะน าบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน จ านวน  9  แห่ง มาน าเสนอกับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหม่อีกครั้ง
เพ่ือหาทางเลือกที่ดีขึ้น  ดังนั้น จึงเสนอวาระนี้ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ                       
และอนุมัติให้ด าเนินการ  โดยจะน ามารายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยในเดือนกุมภาพันธ์ 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ 
1. เห็นชอบ  และอนุมัติเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มเติม จ านวน 150,000,000 บาท 

จากเงินฝากที่มหาวิทยาลัยบริหารจัดการเอง 
2. เห็นชอบในหลักการให้คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายการเงิน ด าเนินการสรรหาเพื่อคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

4.11 การแยกทรัพย์สินที่เป็นรายการทางการเงินค้างช าระของวิทยาลัยนานาชาติ
ออกไปบริหารจัดการโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ 

โดยที่มีรายการทางการเงินค้างช าระทั้งรายการที่วิทยาลัยนานาชาติเป็นเจ้าหนี้                
และเป็นลูกหนี้จ านวนมาก (ตัวเลขเบื้องต้นของวิทยาลัยนานาชาติมีรายการที่วิทยาลัยเป็นเจ้าหนี้                                
ประมาณยี่สิบล้านบาท และผู้เรียกร้องให้วิทยาลัยนานาชาติจ่ายค่าสอน จ านวนประมาณสองแสนบาท                   
ซึ่งต้องใช้เวลา ส่งผลให้การท างานของวิทยาลัยนานาชาติประสบปัญหาต้องใช้เวลากับการแก้ปัญหาค้างเดิม  
ท าให้วิทยาลัยนานาชาติไม่สามารถด าเนินการเรื่องปัจจุบันและเรื่องอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

1. การแยกกองทรัพย์สินที่เป็นรายการทางการเงินค้างช าระของวิทยาลัยนานาชาติ           
ที่เกิดก่อนวันที่  23  กรกฎาคม  2563  ออกไปบริหารจัดการโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็นรายการ                       
ทางการเงินค้างช าระของวิทยาลัยนานาชาติ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
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(1) นายชนรรค์   พุทธมิลินประทีป ประธานกรรมการ 
(2) นางสาวดุษฎี   เขียวมีศรี กรรมการ 
(3) นางสุภาพร   จันทร์คง กรรมการ 
(4) นางสาวศริิอร   วนิชโชตยานนท์ กรรมการ 
(5) นางสาวอังคณา   อินทแสง กรรมการ 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
(1) ตรวจสอบข้อเท็จจริงของการค้างช าระและจ านวนเงินที่ค้างช าระ 
(2) ด าเนินการให้มีการช าระเงินตามรายการและจ านวนที่ตรวจสอบแล้ว 
(3) น าส่งมูลค่าสุทธิของกองทรัพย์สินที่แยกไปบริหารจัดการหนี้ให้กับวิทยาลัย

นานาชาต ิ
(4) รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะกิจให้สภามหาวิทยาลัย

รับทราบ 
(5) เพ่ือการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่  ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจมีอ านาจ                         

ขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีอ านาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลได้  และให้บุคลากร                                         
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการเฉพาะกิจในการด าเนินงาน
ตามอ านาจหน้าที่ด้วย 

โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนานาชาติ  ครั้งที่  1/2563  
เมื่อวันที่  16  ตุลาคม  2563 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ  ครั้งที่ 4/2563  
เมื่อวันที่ 19  ตุลาคม  2563 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 ( 14 ) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  แสดงความคิดเห็นว่า เห็นชอบ
และเสนอให้นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิช่วยก ากับดูแล                         
ด้วยได้หรือไม ่

นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                               
ยินดีช่วยก ากับดูแลในเรื่องนี้   ซึ่ ง เป็นเรื่องที่ยังต้องพิจารณาอยู่กับส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน                                
และยังมีข้อสังเกตในหลายประเด็นที่ต้องเร่งด าเนินการ รวมถึงเรื่องความโปร่งใสที่ต้องก าหนดในการชี้วัด 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติการแยกทรัพย์สินที่เป็นรายการ                                   
ทางการเงินค้างช าระของวิทยาลัยนานาชาติออกไปบริหารจัดการโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
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4.12 แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) 

ตามที่สภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุ ง เทพ  ได้มีค าสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) โดยวาระการด ารงต าแหน่ง ขณะนี้
คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี แล้ว  ซึ่งประธานกรรมการและกรรมการ               
อาจได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับเลือกใหม่อีกได้ ตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 

ดังนั้น เ พ่ือให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย ตามข้อ 4 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 และแต่งตั้งเลขานุการพร้อมทั้งผู้ช่วยเลขานุการ โดยความเห็นชอบจากอธิการบดี 
ตามข้อ 4 วรรคสองแห่งข้อบังคับดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ 

องค์ประกอบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วย

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัย 

ซึ่งเดิม ว่าที่ร้อยตรีขันธ์ชัย วิจักขณะ                    
เป็นประธาน ซึ่งอาจได้รับการแต่งตั้งหรือ
ได้รับเลือกใหม่ อีกได้ ตามข้อ 5 แห่ง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ  ว่าด้วยคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2551 หรือสภามหาวิทยาลัยเห็นว่า
ควรมีการคัดเลือกใหม่ ก็ได้ 

ประธานกรรมการ 

2 
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านการบริหารงานบุคคล หรือ               
ด้านกฎหมาย  

นายภิรมย์  ศรีจันทร์ กรรมการ 

3 
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านการบริหารงานบุคคลหรือ                     
ด้านกฎหมาย 

นายโกมล  จิรชัยสุทธิกุล กรรมการ 

4 
ผู้บริหารที่มิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คัดเลือกกันเอง 

นางสาวศิริอร วณิชโชตยานนท์ กรรมการ 

5 
ผู้บริหารที่มิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คัดเลือกกันเอง 

นางศิริมา ศีลพัฒน์ กรรมการ 
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 โดยให้บุคคลดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจ ามหาวิทยาลัยและมีวาระการด ารงต าแหน่งตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการเสนอรายชื่อบุคคล
เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามวาระการด ารงต าแหน่ง 2 
ปี ต่อไป 

โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

หลักฐานการรับรองผลการคัดเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ในองค์ประกอบข้อ 4 (2) (3) แห่งข้อบังคับแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 จากผู้เข้ารับการ
คัดเลือก 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2548 ประกอบกับข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                        
ราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยพ.ศ.2551                         
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โปรดพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์                  
และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) 

ล าดับที่ 

องค์ประกอบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วย

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

6 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจาก   
คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 
15 (4) แห่ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคล พ.ศ.2548 คัดเลือกกันเอง 

นายธนวิทย์ ลายิ้ม กรรมการ 

7 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจาก
คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยตาม
มาตรา 15 (4) แห่ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 คัดเลือก
กันเอง 

นางสาวอรอนงค์ สรรเสริญ กรรมการ 

8 อธิการบดีเสนอแต่งตั้ง นางฉัตรกาญจน์  ดรุมาศ เลขานุการ 

9 อธิการบดีเสนอแต่งตั้ง นางสาววิจิตรา  ทวิภูมิพงษ์ 
รักษาราชการแทน 
ผอ.ส านักนิติการ 

10 อธิการบดีเสนอแต่งตั้ง นางสาวภัทรพร คัมภีรปกรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์        
และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) 

4.13 แต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์ สุขมั่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ
จรรยาบรรณ ตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง (5) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2560 ในองค์ประกอบกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยคัดเลือกจาก
คณาจารย์ประจ าและข้าราชการจ านวน 1 ราย ซึ่งคัดเลือกกันเองและไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย                     
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ 036/2562  ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2563                      
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                               
ซึ่งได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจึงท าให้พ้นจากต าแหน่ง  ในล าดับที่ 5 ตามค าสั่ง
ดังกล่าวไปด้วย นั้น 

เ พ่ือให้ ได้มาซึ่ งกรรมการจรรยาบรรณแทนต าแหน่งที่ ว่ างลงในส่วนของ
องค์ประกอบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร 
พ.ศ. 2560  ข้อ 11 วรรคหนึ่ง (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยคัดเลือกจากคณาจารย์ประจ าและ
ข้าราชการจ านวน 1 ราย ซึ่งคัดเลือกกันเองและไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย                                     
จึงก าหนดให้มีการประชุมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการคัดเลือกบุคคล
ที่เหมาะสมท าหน้าที่กรรมการ คณะกรรมการจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                 
ราชมงคลกรุงเทพ แทนต าแหน่งที่ว่างลง เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในวันอังคารที่                  
27  ตุลาคม  2563 ณ ห้องประชุมส านักนิติการ  อาคาร 36  ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ปรากฏว่า ที่ประชุมได้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในการเป็นกรรมการจรรยาบรรณ ตามข้อ 11 
วรคหนึ่ง (5) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร         
พ.ศ. 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ่าสิบตรีมณเธียร โอทองค า เนื่องจากปัจจุบัน                 
ได้มีการยกฐานะจากงานวินัยและนิติการเป็นส านักนิติการ จึงท าให้ต าแหน่งหัวหน้างานวินัยและนิติการ
ได้รับการเรียกเป็นผู้อ านวยการส านักนิติการ ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันจึงเห็นควร
ปรับเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยจรรยาบรรณ                    
ของบุคลากร พ.ศ. 2560 ในข้อ 11 วรรคท้าย จากค าว่า “ให้หัวหน้างานวินัยและนิติการ เป็นเลขานุการ” 
เปลี่ยนเป็น “ให้ผู้อ านวยการส านักนิติการ เป็นเลขานุการ และให้นิติกรเป็นผู้ช่วยเลขานุการจ านวน                     
1 ราย” ปรากฏตามร่างข้อบังคับท่ีขอให้ที่ประชุมปรับแก้ข้อบังคับ 

และขอปรับเปลี่ยนผู้ช่วยเลขานุการจากนางสาววิจิตรา  ทวิภูมิพงษ์ ซึ่งเป็นรักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการส านักนิติการ ซึ่งจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ แทนนายยศกร สายมั่น 
หัวหน้างานวินัยและนิติการเดิมซึ่งได้เกษียณอายุราชการไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 และให้
เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการเป็นนางสาวนภาพร ถวัลย์สิริพันธ์ จึงเห็นควรแต่งตั้งบุคคลที่ได้น าเสนอ                    
แทนต าแหน่งกรรมการที่ในล าดับที่ 5 ล าดับที่ 6  และล าดับที่ 7 โดยให้บุคคลดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่                           
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เป็นกรรมการจรรยาบรรณ มีอ านาจหน้าที่ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2560 ก าหนด 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบต่อการเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
จรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
จรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามวาระการด ารง
ต าแหน่ง 2 ปี ต่อไป 

โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. หลักฐานผลการคัดเลือกกรรมการจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในองค์ประกอบข้อ 11 วรรคหนึ่ง (5) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2560 

2.  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยจรรยาบรรณของ
บุคลากร พ.ศ. .... (ฉบับที่…) 

3.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยจรรยาบรรณของ
บุคลากร พ.ศ. 2560 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2548 ประกอบกับข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                           
ราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2560 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ โปรดพิจารณาแต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณ
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการพลเรือน                    
ในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 15 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548        
ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์  สุขมั่น  ได้พ้นจากต าแหน่ง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 นั้น มหาวิทยาลัย      
จึงด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง              
ตามมาตรา 16 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยได้ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย    
จากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แทนต าแหน่งที่ว่างลง ในวันที่                                          
15 ตุลาคม 2563 และผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ่าสิบตรีมณเธียร  โอทองค า  
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บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการพลเรือน                                                     
ในสถาบันอุดมศึกษาแทนต าแหน่งที่ว่างลง เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์                                               
จ่าสิบตรีมณเธียร  โอทองค า  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                                        
แทนต าแหน่งที่ว่างลง ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 (4)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา  ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ                              
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556  ข้อ 16 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบ 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย                             
จากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

5.2 การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร แทนต าแหน่ง           
ที่ว่างลง 

ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ตามองค์ประกอบ
มาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งคัดเลือกจากผู้ด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการวิทยาลัย และหัวหน้า                                   
ส่วนราชการ ที่ เรียกชื่ออย่าง อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ้นจากการด ารงต าแหน่ง กรรมการ                                           
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ   ศิริชานนท์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย  จันทร์มณ ี
3. นายพิษณุวัตร   สุจวิพันธ์ 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 15(3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 แทนต าแหน่งที่ว่างลง มหาวิทยาลัยจึงต้องด าเนินการ         
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ        
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ. 2556 
โดยผู้ ได้รับการแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารง ต าแหน่งบริหาร               
แทนต าแหน่งที่ว่างลง จ านวน 3 ราย คือ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย  จันทร์มณ ี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพล  เดชะดนุวงศ์ 
3. นายพิษณุวัตร   สุจวิพันธ์ 
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จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร แทนต าแหน่งที่ว่างลง จ านวน 3 ราย 
ดังกล่าวข้างต้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                    
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  พ.ศ. 2556                                         
จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อโปรดทราบ 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบผลการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหาร แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

5.3 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนต าแหน่งกรรมการ
ที่ว่างลง จ านวน  1  ต าแหน่ง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ 369/2563 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ได้แต่งตั้ง
นางสาววิจิตรา  ทวิภูมิพงษ์  ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักนิติการ ตั้งแต่วันที่                          
3  สิงหาคม  2563  จึงท าให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ตามข้อ 20 วรรคสอง (5) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                     
ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2549 

ในการนี้ อธิการบดีเห็นชอบให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย  จันทร์มณี)                              
เป็นประธาน กรรมการอ านวยการเลือกตั้ง เพ่ือด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
แทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเลือกตั้งเมื่อวันที่  15  ตุลาคม  2563                                
เสร็จสิ้นแล้ว สรุปผลการเลือกตั้งฯ โดยผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ                              
แทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง คือ นางสาววาสนา  ด้วงเหมือน ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการรายดังกล่าวจะครบวาระในวันที่  5  พฤศจิกายน  2565 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง ตามประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบกับข้อ 19 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2549 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง จ านวน  1  ต าแหน่ง 
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5.4 งบประมาณโครงการวิจัยภายนอกประจ าปีงบประมาณ 2564 

ตามที่ สกสว. มีการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2564                         
จาก PMU ต่าง ๆ  ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอรายงานและสรุปงบประมาณงานวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ภายนอกเบื้องต้นให้ทางสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบรายละเอียด ดังนี้ 

1.  งบประมาณจาก ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชื่อโครงการวิจัย เรื่อง การใช้
ประโยชน์จากเส้นใยกล้วยแบบครบวงจร จ านวนงบประมาณ 3,589,000 บาท (สามล้านห้าแสน                                             
แปดหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 

2.  งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) จ านวนงบประมาณ 
5,360,000 บาท (ห้าล้านสามแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) จ านวน 2 แผนงาน 

3.  งบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) จ านวน
งบประมาณ 240,800,000 บาท (สองร้อยส่ีสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) 

4.  โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. จาก สวทช. จ านวน 3 โครงการ / 
โครงการละ 250,000 บาท รวมทั้งหมด 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

5.  งบประมาณจาก ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชื่อโครงการวิจัย เรื่อง การ
พัฒนาบทเรียนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) เพ่ือส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กออทิสติก                           
จ านวนงบประมาณ 430,000 บาท (สี่แสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 

6.  งบประมาณจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ บพท.                             
ชื่อโครงการวิจัยเรื่อง การจัดการความต้องการตลาดส าหรับผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรฐาน
รากด้วยกลไกการจัดการสินค้าเกษตร ในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางตอนล่างสู่ระบบตลาดเค รือข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์                                  
จ านวนงบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

สาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการเสนองบวิจัยประจ าปี รวมได้รับการจัดสรร
ทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน  253,929,000  บาท (สองร้อยห้าสิบสามล้านเก้าแสนสองหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (1) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย   สอบถามว่า ทีมวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมาจากห่วยงานใดบ้าง มีต าบลใดบ้างที่ท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย  และขอให้รายงาน
ความก้าวหน้าทุกไตรมาส  ต่อสภามหาวิทยาลัยไดร้ับทราบด้วย 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล  ชุดเจือจีน  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ชี้แจงว่า ทีมวิจัยจะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย  และจะท าความร่วมมือกันในวันที่  4  พฤศจิกายน  2563  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  ภัยวิมุติ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า 
โครงการวิจัยได้ท าความร่วมมือในหลายต าบลทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย  โดยมหาวิทยาลัยเน้นในพ้ืนที่
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล  ชุดเจือจีน  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ชี้แจงว่า ในโครงการนี้ท าให้มหาวิทยาลัยมีนักวิจัยที่เพ่ิมขึ้น  เพราะแต่ละต าบลจะมีนักวิจัย  4 - 6  ท่าน
ประสานงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และส่วนบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น                        
โดยมีการเก็บข้อมูล พ้ืนฐาน เพ่ือหาอัตลักษณ์ของแต่ละต าบลว่ามีการด ารงอาชีพอะไรเป็นหลัก                                               
เพ่ือท าให้มหาวิทยาลัยได้สร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพสูงขึ้น  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการพัฒนาและการ
ขับเคลื่อนในการท าความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัย
ที่ให้ความช่วยเหลือในการประสานงานกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และได้รับความกรุณาจาก
ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานในคณะด าเนินการขัลเคลื่อน
งานวิจัยนี้ 

ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  แสดง                              
ความคิดเห็นว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  จันทร์มณี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร                           
ได้เรียนเชิญตนเพ่ือประชุมในเรื่องนี้ ในวันที่  6  พฤศจิกายน  2563  ได้พูดคุยกับผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา  และขอชี้แจงเพ่ิมเติมว่า งบประมาณในส่วนนี้เป็นงบประมาณที่ รัฐบาลได้มอบให้จาก
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน           
และต าบล  70  ต าบล  และกระตุ้นการจ้างงาน  งานวิจัยที่ได้มาจะต้องมีคุณภาพและความต่อเนื่อง 
เพราะฉะนั้น นอกจากการรายงานความก้าวหน้าให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบแล้ว  จึงเห็นควร
ให้เรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามากับดูแลในบางส่วนด้วย เพราะเป็นการท าวิจัย                    
ที่จะต้องแข่งขันกับมหาวิทยาลัยแห่งอ่ืน  และต้องพิจารณาวัตถุประสงค์หลัก   ตลอดจนผลกระทบ                                           
ที่จะเกิดข้ึนของการโครงการนี้  แตใ่นอนาคตบางชุมชนจะมีความเป็นเลิศหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านนวัตกรรม
ทางสังคม ผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ ๆ ที่จัดสร้างมาเพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุ เป็นต้น  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย                            
ต้องมีการประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอย่างกว้างขวาง  และต่อเนื่องเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์จากงบประมาณที่ได้รับ การรวบรวม ข้อมูลพ้ืนฐาน มารวมกันเป็นฐานข้อมูล  และวิเคราะห์                       
ถึงงบประมาณในอนาคตที่จะท าความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม                   
ทางธุรกิจและสังคม  โดยเสนอแนะให้มีการตั้งชุดด าเนินงานที่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
และบุคคลภายนอกเพ่ือช่วยกันพัฒนา  และด าเนินการสร้างมูลค่าเพ่ิมในกลุ่มชุมชน 

ศาสตราจารย์  ( พิ เศษ) ดร.สมชัย  ฤชุ พันธุ์   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                                      
แสดงความคิดเห็นว่า ขอสนับสนุนความเห็นของ ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นเรื่องที่ดีที่จะมีการท างานวิจัยที่แตกต่างไปจากเดิม  มุ่งท างานเชิงลึกและค้นคว้า                                
ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่  ฉะนั้นต้องจัดสรรบุคลากรทีมวิจัยที่มุ่งเน้นที่จะพัฒนาพ้ืนที่และสร้าง
ฐานข้อมูล  รวมถึงจะต้องเป็นคนที่มีน้ าใจที่จะประสานงานกับชุมชน  ท าความเข้าใจคนในชุมชน                            
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะปฏิบัติงานในเชิงลึกซึ้งและมีความซับซ้อนทางวิชาการ  ซึ่งในโครงการมหาวิทยาลัย
สามารถท าความร่วมมือได้มากกว่า  70  ต าบล  จึงเห็นด้วยกับการจัดตั้งคณะด าเนินการติดตาม
ความก้าวหน้าในเรื่องนี้  
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นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                            
แสดงความคิดเห็นว่า สนับสนุนแนวทางของ ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  และศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   ที่ต้องมี                                  
การรายงานความก้าวหน้าต่อสภามหาวิทยาลัยทุกไตรมาส แสดงผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นว่ามีความยั่งยืน                              
จะเป็นประโยชน์อย่างมาก 

ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   เสนอให้ว่า
พิจารณาทีมงานทีม่าจากคณบดี ผู้อ านวยการ หรืออาจารย์บางท่านที่มีศักยภาพเข้ามาช่วยเหลือได้ด้วย 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  ให้อธิการบดีน ารายชื่อเสนอ                 
ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ พิจารณาบุคคลเพ่ือมาท างานในโครงการดังกล่าว  และด าเนินการท าความร่วมมือ
กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต่อไป 

นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย   ชี้แจงว่า                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  จันทร์มณี  เป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์                         
ดร.พิชัย  จันทร์มณี  รองอธิการบดี  ช่วยก ากับดูแล รวมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                    
ที่เสนอชื่อข้างต้น ให้ออกมาเป็นรูปธรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  จันทร์มณี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร  
ชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยได้ติดตามอย่างต่อเนื่องตั้งแต่โครงการที่รัฐบาลได้ก าหนดไว้ให้จากส านักงบประมาณ
โครงการนี้ที่ได้งบประมาณค่อนข้างเยอะนั้น  เนื่องจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมีภูมิล าเนาที่ใกล้เคียง                
จึงเข้าใจพ้ืนฐานของเครือข่าย และท างานวิจัยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  จึงเล็งเห็นถึงศักยภาพนักวิจัย
ของมหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                          
มีข้อสังเกตว่า เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา มีงบประมาณการสนับสนุนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย               
ซึ่งเป็นด าริของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  คนเดิม                        
ที่ได้แบ่งมหาวิทยาลัยเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 Rresearch Mathematics งานวิจัยที่ตีพิมพ์อย่างเดียว 
กลุ่มที่ 2 Enterprises Activity Economic Development Mathematics งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจด
สิทธิบัตรและใบอนุญาต และกลุ่มที่ 3 Area-based collaborative  research  for  development 
Mathematics งานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิง พ้ืนที่   แล้วให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งทั่วประเทศเสนอว่า
มหาวิทยาลัยของท่านจะก าหนดอัตลักษณ์อยู่กลุ่มไหน มหาวิทยาลัยได้เลือกในกลุ่ม  2  แต่ในโครงการ                           
ที่พิจารณาขณะนี้ เป็นงานวิจัยที่อยู่ในกลุ่มที่  3  ทั้งหมด มหาวิทยาลัยเน้นอยู่ในกลุ่มใด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล  ชุดเจือจีน  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
โดยทางมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มภาคกลางตอนล่าง  โดยมมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม เน้นการใช้นวัตกรรมพร้อมใช้มาวิจัยเชิงพาณิชย์ 

ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ชี้แจงว่า                        
เนื่องจากเป็นงบประมาณพิเศษที่รัฐบาลได้จัดสรรให้จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                      
(COVID-19)  เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องท างานควบคู่ไปกับชุมชนด้วย  ด้านการสร้างมูลค่า                       
การท่องเที่ยว ทางการแพทย์  หรือแม้แตก่ารเกษตร  รวบรวมทรัพยากรจากชุมชนต่าง ๆ สร้างแรงผลักดัน
และเอาชนะความยากล าบาก 
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มติสภา  มทร. กรุงเทพ 
1. รับทราบงบประมาณโครงการวิจัยภายนอกประจ าปีงบประมาณ 2564 
2. แต่งตั้งคณะด าเนินการและติดตามผลของโครงการวิจัยภายนอกประจ าปี

งบประมาณ 2564 
3. ให้มหาวิทยาลัยรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการวิจัยภายนอก

ประจ าปี  งบประมาณ  2564  ต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส 

5.5 รายงานผลการคัดเลือกหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบ
ระดับประเทศ (UBI Maturity Model) 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2551  เพ่ือส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการ จากนักศึกษาและผู้ประกอบการ
ทั่วไป โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย                                    
และนวัตกรรม (สป.อว.) และร่วมด าเนินกิจกรรมภายใต้เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

การด าเนินงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ใน TOR 54 – 62  สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

1. กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนัก – จิตวิญญาณผู้ประกอบการ มีการด าเนิน
กิจกรรมทั้งสิ้น 62 กิจกรรม  และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 5,255 คน  

2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจของชมรมผู้ประกอบการศึกษา                              
มีการด าเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 24 กิจกรรม  โดยมีสมาชิกชมรม จ านวน 272 คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม                             
จ านวน 2,050 คน 

3. กิจกรรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  และพัฒนาเป็นผู้ประกอบการระดับ 
Start-Up Companies (ST)  มีผู้เข้ารับการบ่มเพาะ จ านวน 16 ราย คือ จ าแนกเป็นบุคคลภายนอก                   
และศิษย์เก่า มีจ านวนมากที่สุด คือ 5 รายเท่ากัน รองลงมาเป็นนักศึกษา  และอาจารย์หรือนักวิจัย                           
มีจ านวน 4 ราย และ 5 ราย ตามล าดับ โดยผ่านการประเมิน จ านวน 12 ราย ยกเลิกการบ่มเพาะ                    
จ านวน 4 ราย ซึ่งมีรายได้ก่อนบ่มเพาะ ST จ านวน 6,109,000 บาท และรายได้หลังการบ่มเพาะ  ST 
จ านวน 18,107,000 บาท ท าให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมข้ึน คิดเป็น 66.26 %  

4.  กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการที่ เป็น  Start-Up Companies (ST)  เดิม                          
เป็น Spin-off Companies (SP) มีผู้เข้ารับการบ่มเพาะ จ านวน 6 ราย จ าแนกเป็นบุคคลภายนอก                       
มีจ านวนมากที่สุด คือ 3 ราย นักศึกษา ศิษย์เก่า และอาจารย์หรือนักวิจัย มีจ านวนเท่ากัน คือ 1 ราย                 
โดยผ่านการประเมิน จ านวน 5 ราย ยกเลิกการบ่มเพาะ จ านวน 1 ราย  ซึ่งมีรายได้ก่อนบ่มเพาะ  SP 
จ านวน 12,613,000 บาท และรายได้หลังการบ่มเพาะ SP จ านวน 47,900,000 บาท ท าให้ผู้ประกอบการ
มีรายได้เพ่ิมข้ึนคิดเป็น 73.67 %  

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบัน 
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (UTK-BI) ได้รับคัดเลือกจากจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ให้เป็นหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ                                              
ในสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบระดับประเทศ และเข้าร่วมกิจกรรมโครงการยกระดับขีดความสามารถ                                      
ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในระดับสากลต่อไป 
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อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (1) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
แสดงความคิดเห็นว่า เป็นเรื่องที่ความสนใจ และน่ายินดี  เรียนว่าเพ่ิงรู้เป็นครั้งแรกว่ามหาวิทยาลัย                          
มีหน่วยงานนี้ในมหาวิทยาลัยนี้ ด้วย เพราะฉะนั้น การประชาสัมพันธ์ไม่ใช่เฉพาะในมหาวิทยาลัย                                
แต่ต้องประชาสัมพันธ์ไปยังภายนอกมหาวิทยาลัยด้วย อาจติดต่อประสานงานกับสื่อวิทยุและโทรทัศน์ต่าง ๆ                       
และน าเสนอผลิตภัณฑ์ออกมาขายได้เป็นเชิงพาณิชย์ บ่มเพาะผู้มีศักยภาพเพ่ือเป็นผู้ประกอบการในอนาคต  
รวมถึงส่งนักศึกษาเข้าประกวดแข่งขันในเวทีการแข่งขันการท าวิจัย เพ่ือสร้างผู้ประกอบการใหม่                             
อาทิ ด้านพลังงาน ด้านเทคโนโลยี และด้านคอมพิวเตอร์  ทั้งนี้ อาจารย์สามารถน างานวิจัยเหล่านี้                    
เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการได้อีกด้วย 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบผลการคัดเลือกหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบระดับประเทศ ( UBI Maturity Model ) 

5.6 รายงานผลการด าเนินงานการบริหารและจัดหารายได้จากทรัพย์สิน 
ปีงบประมาณ 2563 

คณะกรรมการบริหารและจัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                             
ราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดท างบเงินรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2563 นับตั้งแต่วันที่                            
1  ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน  2563  โดยบันทึกบัญชีตามเกณฑ์เงินสด  มีรายได้รวมทั้งสิ้นจ านวน 
35,231,288.49 บาท (สามสิบห้าล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบเก้าสตางค์) 
สรุปรายได้แยกตามประเภทรายได้ ดังนี้ 

1. รายได้จากการเช่าสถานที ่ 34,313,711.59  บาท 
2. เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา    405,000.00  บาท 
3. เงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ    512,577.00  บาท 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบผลการด าเนินงานการบริหารและจัดหา
รายได้จากทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

1. รายงานงบเงินรายได้จากการบริหารและจัดหารายได้จากสินทรัพย์ (เกณฑ์บัญชี
เงินสด) ส าหรับระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 

2. ตารางงบแสดงการเปรียบเทียบเงินรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ (เกณฑ์บัญชี
เงินสด) ระหว่างปีงบประมาณ 2562 และ ปีงบประมาณ 2563 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 (5) แห่งข้อบังคับหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                           
ราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารและการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเพื่อโปรดทราบ 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  แสดงความคิดเห็นว่า เป็นเรื่องที่ดี 
มหาวิทยาลัยจะมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการที่ให้เช่า พ้ืนที่ของอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์                        
เป็นจ านวนเงิน  15  ล้านบาทต่อปี และจะมีรายได้เพ่ิมขึ้นอีกเรื่อยๆ หากท่านดิษพงศ์ พานิช ด าเนินการ
ส าเร็จ  และขอสอบถามท่านชนรรค์  พุทธมิลินประทีป ถึงงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยจะด าเนินการก่อสร้าง
อาคารนิทรรศการและการสอนนันทนาการ คงด าเนินการก่อสร้างเสร็จไม่ทันเวลา และค่าก่อสร้างเป็น
จ านวนเงิน 60 กว่าล้านบาทใช่หรือไม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  ภัยวิมุติ เลขานุการสภามหาวิทยลัย
กล่าวว่า เป็นจ านวนเงิน 56 ล้านบาท  มหาวิทยาลัยสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่  โดยการโอนเงิน
งบประมาณดังกล่าวมาปรับปรุงหอประชุมใหญ่บริเวณฝั่งพ้ืนที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ  ซึ่งเป็นหอประชุม 
ขนาดใหญ่ มีเก้าอ้ีเป็นแบบโรงภาพยนตร์ แต่หอประชุมดังกล่าวมีความทรุดโทรมมาก มหาวิทยาลัย                     
ใช้ประโยชน์ จัดพิธีไหว้ครู และจัดคอนเสิร์ตต่าง ๆ ถ้าสามารถบริหารจัดการเป็นพ้ืนที่ให้เช่า จะสามารถ
สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุง 

นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                      
แสดงความคิดเห็นว่า โดยหลักการแล้วต้องตกลงกับส านักงบประมาณ กรณีเป็นรายการที่ก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณข้ามปีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการแล้ว หากมกีารเปลี่ยนแปลงต้องน าเข้าให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้ง 

นายดิษพงศ์  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  แสดงความคิดเห็นว่า 
ในกรณีนี้ถ้ามหาวิทยาลัย สามารถจ้าง Outsource ให้บุคคลภายนอกเข้ามาด าเนินการได้หรือไม่                                           
ท าอย่างไรให้บุคคลภายนอกมาลงทุนให้มหาวิทยาลัย แล้วให้เกิดประโยชน์กับอาคาร Sport Complex 
เพราะพิจารณาแล้วว่า ตึก Sport Complex จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยได้หลายทาง 

ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย   แสดงความคิดเห็นว่า 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก่อสร้างไปแล้ว เป็นจ านวนเงิน  90  กว่าล้านบาท  ทัง้นี้ หากจ้างบุคคลภายนอก
เข้ามาอาจเกิดปัญหา  เพราะยังติดในเรื่องของคดีฟ้องร้อง 

นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                       
แสดงความคิดเห็นว่า จะช่วยติดตามในประเด็นนี้ 

 ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถามว่า ในกรณีการปรับปรุง                  
สนามกีฬาเป็นจ านวนเงิน  44  ล้านบาท เห็นว่าควรรีบด าเนินการตั้งคณะกรรมการ และก าหนด TOR  
เพ่ือมหาวิทยาลัยได้ด าเนินเรื่องดังกล่าวเสร็จทันเวลาที่ก าหนดในปีงบประมาณ 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบผลการด าเนินงานการบริหารและจัดหารายได้                      
จากทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2563 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง                                             
การพัฒนามหาวิทยาลัย ฝ่ายอาคารและสถานที ่
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นายดิษพงศ์  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งตนเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฝ่ายอาคารและสถานที่ ซึ่งประกอบไปด้วย (1) นายดิษพงศ์  
พานิช  ประธานกรรมการ  (2) นางสาวนามศรี  เฟ่ืองสังข์  กรรมการ  (3) นายสุวรรณ  ประทีป ณ ถลาง 
กรรมการ  (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์ ศรีเมืองธน  กรรมการ  (5) ผู้อ านวยการกองกลาง  กรรมการ                                      
(6) นายชนินทร์  สุวพรหม  กรรมการ  (7) นายอภัย  เบ็ญจพงศ์  กรรมการ  (8) นายภานุพงศ์  นิลตะโก  กรรมการ  
(9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมมา  เจียรธราวานิช  กรรมการและเลขานุการ  และ (10) นางสาวสุดารัตน์  
มลาไวย์  ผู้ช่วยเลขานุการ  ต่อมามีการปรับเปลี่ยนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์  ศรี เมืองธน                            
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพล  เดชะดนุวงศ์ 

โดยทุกครั้งจะมีการประชุมเรื่องรายได้  แล้วจึงต่อด้วยเรื่องกายภาพในวันที่                      
ตนเดินทางมาจากต่างจังหวัด  และได้เคยพูดคุยกับ นายบุญช่วย  เจริญผล เกี่ยวกับเรื่องพลังงาน                                        
ที่จะมีบริษัทมาเสนอแนวทางการลดค่าใช้จ่ายค่าไฟ โดยการติดตั้งโซล่าเซลล์ให้ฟรี  การเปลี่ยนแปลง                     
ในเรื่องต่าง ๆ ท าให้ เสีย โอกาสในการประชุมในหลายเรื่ อง  อย่างไรก็ตาม ได้มีการประชุม                                       
คณะอนุกรรมการ  3  ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และขอให้นายบุญช่วย  เจริญผล  อธิบายสรุปเรื่องที่ประชุม
ต่อสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ 

นายบุญช่วย  เจริญผล  ชี้แจงว่า ได้มีบริษัทผู้ประกอบการเข้ามาน าเสนอ                    
หลายบริษัท  และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาถึงผลตอบแทนที่มหาวิทยาลัยจะได้รับในรูปแบบ                              
ของการศึกษา  โดยจะมี นางฉัตรกาญจน์  ดรุมาศ ผู้ช่วยอธิการบดี ที่ก ากับดูแลงานบริหารสินทรัพย์
ด าเนินงานการจัดหารายได้ด้วย 

นายดิษพงศ์  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบเพ่ิมเติมว่า ในเรื่องการต่อสัญญาเช่าที่ดินศาสนสมบัติกลางลออ  ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร                                    
ที่เกี่ยวข้องกับส านักพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการและยังไม่ได้ท าหนังสือ                    
ถึงส านักพระพุทธศาสนาแต่อย่างใด  จึงขอให้รักษาราชการแทนอธิการบดด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ
เป็นวาระเร่งด่วนด้วย 

นายดิษพงศ์  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า 
กรณีการคัดเลือกผู้ประกอบการ ตาม TOR  รอบที่ 2  จะต้องคัดเลือกโดยกรรมการสภามหาวิทยาลัย         
โดยมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินว่างเปล่าฝั่งบ้านพักข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลกรุงเทพ โฉนดเลขที่ 781 ขนาดที่ดิน 786.75 ตารางวา จ านวน 1 ราย จะด าเนินการเสนอ                           
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการทันหรือไม่ อย่างไร 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  มอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ
จัดแต่งตั้งคณะกรรมการ เสนอให้ลงนามได้เลย  และให้น าเสนอขั้นตอนการด าเนินการของการรับสมัคร
เพ่ือคัดเลือกผู้ประกอบ การพัฒนาที่ดินว่างเปล่าฝั่งบ้านพักข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ โฉนดเลขที่ 781 ขนาดที่ดิน 786.75 ตารางวา ต่อสภามหาวิทยาลัยในประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่  12/2563  ในวันที่  7  ธันวาคม  2563  และให้มีการพิจารณาการคัดเลือกผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินว่างเปล่าฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563                                                
ในวันที่  21  ธันวาคม  2563 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบ  
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6.2 การจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  ได้เสนอประเด็นการจัดตั้ง
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือให้การด าเนินงานและการก ากับดูแลงานสภามหาวิทยาลัยให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

นายธี รยุทธ์   หล่อ เลิ ศรั ตน์   กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุฒิ                              
แสดงความคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัยสามารถเสนอเรื่องการจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอ                            
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย   ทั้ งนี้  การก าหนดกรอบอัตราบุคลากรประจ าส านักงาน                                         
สภามหาวิทยาลัย ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยพิจารณาตามความเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบ  และให้มหาวิทยาลัยด าเนินการเสนอเรื่อง                           
การจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไป 

6.3 รายงานความก้าวหน้าการสรรหาคณบดี จ านวน  3  คณะ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามความคืบหน้า                                     
การสรรหาคณบดี  3  คณะ คือ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  และคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยจะต้องมีการประชุมวิสามัญเพื่อท าการเลือกตั้งสรรหาคณบดีด้วยหรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  จันทร์มณี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร  
ชี้แจงว่า  เดือนธันวาคม 2563  เป็นการเลือกตั้งเพ่ือสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  และเดือนมกราคม 2564 
เป็นการเลือกตั้งเพ่ือสรรหาของคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบ 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่  7 ธันวาคม  2563  เวลา 9.30 น.  
และสมัยวิสามัญ ครั้งที่  1/2563 ในวันจันทร์ที่  21  ธันวาคม  2563 ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  
ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5  ธันวาคม  2550  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

เลิกประชุมเวลา   13.20 น. 
 

 นางสาวพิจักขณา  สายทอง          
          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป            
           ผู้จดและจัดท ารายงานการประชุม 
 

 
 นางฉัตรกาญจน์  ดรุมาศ 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย             
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์ 
 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 


