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รายงานการประชุม  
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

ครั้งท่ี  12/2563 
เมื่อวันจันทร์ท่ี  7  ธันวาคม  2563 

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

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

ผู้มาประชุม 
1. ดร. ศักด์ิทิพย์ ไกรฤกษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย 
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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 
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16. นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
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30. นางฉัตรกาญจน์   ดรุมาศ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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31. นางสาวจุฬาณี ทาเที่ยง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์   ภัยวิมุติ   ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
   (ติดภารกิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล   วรสิษฐ  ผู้ช่วยอธิการบดี  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ านง   แก้วเพ็ชร   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล   ชุดเจือจีน   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้น าเสนอวาระ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพมนต์   กระแจะจันทร์   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 
   กองบริหารงานบุคคล 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย ผูอ้ านวยการส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา  

6. นางสาวรุ่งอรุณ แพ่งเกษม รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์ อยู่ส าราญ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ 

   และงานทะเบียน 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 

  ส านักงานบริหารสินทรัพย์ 
9. นายณรงค์ฤทธิ์ เมฆลอย ผู้อ านวยการโครงการสถาบันการบิน 

  แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

10. นายปรีดี ปิ่นประดับ รองผู้อ านวยการโครงการสถาบันการบิน 

  แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

11. นางสาวณภัทร ยศยิ่งยง คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
12. นายธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก่ิงแก้ว   เอ่ียมแฉล้ม   คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
14. นางสาววิภา อร่ามรุ่งโรจน์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
15. นางสาวนภาพร ถวัลย์สิริพันธ์ นิติกร กองบริหารงานบุคคล 
16. นางสาวสุฑารัตน์   นิ่มละออ   บุคลากร กองบริหารงานบุคคล 
17. นายณัฐพงษ์ ศรีสุภะ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา  9.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1.1) วันที่  3  พฤศจิกายน  2563  เวลา 13.30 น. ณ วังศุโขทัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้ าฟ้ าสิ ริ วัณณวรี  น ารี รั ตนร าชกัญญา พระราชทานพระว โรกา สให้  นา ยศักด์ิ ทิ พย์  ไกรฤก ษ์                                                       
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                               
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อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้า เฝ้าถวายปริญญาคหกรรม                
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ส าขาวิชาการออกแบบแฟชั่น ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือเฉลิ ม                                  
พระเกียรติที่ทรงพระปรีชาสามารถในการประยุกต์ความรู้ ด้านการออกแบบแฟชั่นและประสานความรู้                            
ในศาสตร์ อ่ืน  ๆ ในลั กษณะสหสา ขา วิช า เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิ ตในด้าน เศรษฐกิจสร้า งสรร ค์                                             
และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวงวิชาชีพ ตลอดจนประชาชน
และประเทศชาติ ทรงคิดค้นการผสม ผสานเทคนิคการปักชั้นสูงแบบฝรั่งเศสและช่างทองหลวง เพ่ือพัฒนา
ลายปักผ้าไทยให้มีความทันสมัย สามารถผสมผสานวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมตะวันตกได้อย่างลงตัว 

1.1.2) เม่ือวันที่  27  สิงหาคม  2563  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา                                
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา   เสด็จไปทรงเปิดศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจ
พอเพียงการบริหารจัดการน้ าในภาวะวิกฤติ ณ เรือนจ าชั่วคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท โดยมีนายสมศักด์ิ 
เทพสุทิ น  รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงยุ ติ ธรรม นายวิ ทยา   สุ ริ ยะวงค์  รองปลั ดกระทรวงยุ ติ ธรรม                                                    
และนายรณภพ  เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดชัยนาท 
ร่วมรับเสด็จ  ในโอกาสนี้ อาจารย์ธนวิทย์ ลายิ้ม อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การประกอบขนมไทย                                
ให้กับผู้ต้องขัง เรือนจ าชั่วคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท ซ่ึงเป็น 1 ใน 5 ของเรือนจ าตามโครงการก าลังใจ
ในพระด าริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์ เจ้าพัชรกิติยาภา  และเป็นผู้ กล่าว รายงาน สนองงานแ ด่                                      
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  
ซ่ึงในปี พ.ศ.2554 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา ได้ทรงมีพระด าริให้ด าเนินการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจ า                           
เพ่ือการ เปลี่ยน วิถีชีวิตของผู้ ต้ องขังให้ใช้ชีวิ ตแบบพอเพียงไ ด้เม่ือพ้นโทษ สามารถ พ่ึงพาตนเองไ ด้                                      
ไม่ใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย และมีความพร้อมที่จะสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ 

1.1.3) สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้เข้าร่วมโครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่ เส้นทางโลก ครั้งที่  10                              
(10th Celebration of Silk, Thai Silk Road to The World) เพ่ือเป็นการส่งเสริม ให้ผ้าไหมไทย                            
ซ่ึงเป็นมรดกทางหัตถศิลป์และภูมิปัญญาของไทย  ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริ กิต์ิ พระบรมราชินีนา ถ                          
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงส่งเสริมและอนุรักษ์ ในเมืองไทยยังมีผ้าไหมที่หลากหลายลายและรูปแบบ 
อาทิ ผ้าจก ผ้ายก ผ้าแพรวา ผ้ามัดหม่ี ผ้าไหมเกาะ ผ้าไหมพ้ืน ในทุก ๆ แบบล้วนมีความงามของเส้นไหม 
ลวดลาย ตลอดจนกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไหม การสาวไหม การทอ ฯลฯ สู่การออกแบบ
เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมในการแต่งกายโดยใช้ผ้าไหมไทย แสดงถึงความสวยงามและการประยุกต์การใช้                               
ผ้าไหมไทยร่วมกับวัฒนธรรมนานาประเทศและเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ผ้าไหมไทยผสาน
เส้นทางการทูตไปยังทั่วโลก ทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบของนักศึกษาในสาขาฯ                     
ร่วมออกแบบ ตัด เย็ บชุ ดเสื้อผ้า ร่วมส มัย โดยใช้ผ้า ไหมไทย   โดยสาขาวิ ชา กา รออกแบบแฟชั่ น                                   
ได้รับมอบหมายให้ออกแบบเครื่องแต่งกายส าหรับสถานทูต จ านวน  2 แห่ง และสถานกงสุล  1 แห่ง                            
รวม 3 แห่ง ได้แก่ สถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) สถานทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ (EGYPT)                   
และ สถานกงสุลสาธารณรัฐบัลแกเรีย (BULGARIA) ทั้งยังได้มีการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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1. สถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ด าเนินการโดย 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
- นางสาวกฤษณา   คงเลิศยศ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภา  พงศ์ศุภสมิทธ์ิ 
- นางสาวณัฐพร   ยิ่งยงวัฒนกุล 
นักศึกษา 
- นางสาวญาตาวี  หวังพฤกษ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 
- นายฐิติกร   ศรีรงค์ทอง สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 
- นายปานจิตร   เเพงพงษ์มา   สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 
- นายบพิธ   แสงมณี  สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพทเทิร์น 

มีการด าเนินการ เข้าพบท่านทูตสหรั ฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจ าประเทศไทย                              
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. 

2. สถานทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ (EGYPT) ด าเนินการโดย 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
- นางสาวณภัทร   ยศยิ่งยง 
- นางสาวณัฐพร   ยิ่งยงวัฒนกุล 
- นางสาวภัทรา   คุ้มเขต 
นักศึกษา 
นางสาวณัฐชยามร   ธีรภาพชน สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 
นางสาวรัตนาวดี   มัชมี สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 
นางสาวเณศรา   อัครวันท์  สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 
นางสาวดวงกมล   ค าตะสีลา  สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพทเทิร์น 

มีการด า เนิน กา ร  เข้า พบท่ านทู ตสาธา รณรัฐอาหรั บ อียิป ต์ (EGYPT)                                      
ประจ าประเทศไทย ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. 

3. สถานกงสุลสาธารณรัฐบัลแกเรีย (BULGARIA) 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
- นางสาวณภัทร   ยศยิ่งยง 
- นางสาวณัฐพร   ยิ่งยงวัฒนกุล 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินิทร   สอนพรินทร์ 
นักศึกษา 
นางสาวอรณิชา   ศิริเมือง สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 
นางสาววันทนีย์   บัวคง สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 
นางสาวสุกัญญา   พ่ึงพินิจ   สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 
นางสาวพรรณวรรณ  ยมนา สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพทเทิร์น 

มีการด าเนินกา ร เข้าพบท่านกงสุลสาธารณรั ฐบัลแกเรี ย (BULGARIA)                           
ประจ าประเทศไทย ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. 
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1.1.4) วันที่  23  พฤศจิกายน  2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                                            
โดย ดร. ศักดิทิพย์  ไกรฤกษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย  นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี 
และดร.พิชัย  จันทรมณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ร่วมปรึกษาหารือ                                              
การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนายสุพันธุ์ มงคลสุ ธี
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  นายสมัย ลี้สกุล  และทีมงาน  โดยทั้งสองฝ่ายได้ก าหนด                         
แนวทางการจัดท าความร่วมมือ  และเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์เกษตรอัจฉริยะ เพ่ือพัฒนา
ภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น smart farmer เครื่องจักรเกษตรอัจฉริยะ เป็นต้น 

ดร.ศักด์ิทิ พย์  ไกรฤก ษ์  น ายกสภา มหา วิทย าลัย   ให้ มหา วิทย าลัย เสนอ
รายละเอียดการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสภาอุตสากหรรมแห่งประเทศไทยต่อสภา
มหาวิทยาลัย                    เพ่ือพิจารณาก่อนท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในวันที่  21  ธันวาคม  2563  
ซ่ึงได้มอบ ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
ในเบื้องต้นแล้ว  โดยขอให้เพ่ิมเติมในเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย 

1.1.5) วันที่  6  ธันวาคม  2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                                          
ได้ เข้ า ร่ วมจั ดแฟชั่ น โ ชว์ ใน งา น  “มหกร รมผ้ าไหม ไหมไทยสู่ เ ส้ นทาง โลก  ปี ที่  1 0 ”   โ ดย                                                          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรานิษฐ์  สิทธินพพันธ์  คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  รายงานเพ่ิมเติมว่า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี                                                  
และดร.พิชัย  จันทรมณี รองอธิการบดี  ได้เข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ “มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่ เส้นทางโลก 
ครั้งที่ 10”  โดยในครั้งนี้ นักศึกษาและอาจารย์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงผลงาน                                      
ตัดเย็บผ้าไหมไทยให้กับทูตและภรรยาทูต ทั้งหมด  5  ประเทศ  และได้รับความชื่นชมอย่างมาก 
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1.2 อธิการบดีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

อธิการบดีแจ้งกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
วันที่  30  ตุลาคม  2563 นายสิทธิศักด์ิ  กองกะมุด  นายจักริน  ผุยทานาย

อนุรักษ์ โครตพรม และนายเกียรติศักด์ิ  ชัชวาลย์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทง ประเภททีม ใน
โครงการ                      สืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจ าปี 2563  ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วันที่  3 1  ตุลา คม  25 63   มหาวิ ทย าลั ยเทคโน โลยีร าชมงคลกรุ งเทพ                                  
ขอแสดงควา มยิน ดีกับ  น ายอัฐพล   มูลสุว รรณ  นายธนวัฒน์   ขัน ขัว  น ายจ ตุรพร  กุลบุ ตร ดี                                 
นายจักรพันธ์  งอยจันทร์ศรี  และนางสาวดาปณีย์  ศรีเป้า  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์                       
ในโอกา สชนะเลิศ กา รประกวดประดิษฐ์กระทง ปร ะจ า ปี 2 56 3 ในงา น “ลอยกระทงวิถี ให ม่                                        
ผสานนวัตกรรมและประเพณี” โดยได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และรางวัล                 
เงินสด 15,000 บาท จัดโดย สถาบันศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

วันที่  9  พฤศจิกายน  2563  ดร.ศักด์ิทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย 
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  และนายสมพร ปิยะพันธ์ รักษา
ราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมข้อตกลงความร่วมมือกับ JING SHI INSTITUTE 
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โดย BEIJING HUATEC INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD CHINA เพ่ือด าเนินการพัฒนางาน                          
ด้านวิชาการและงานวิจัย ภายใต้วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม 
เพ่ือสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติและให้บริการ (Training and Service Bases Construction) สร้างแฟลตฟอร์ม
เทคโนโลยี (Technology Platform) ร่วมกันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Development 
Innovation) และแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา (Student and Staff Exchanges) 

นายสมพร  ปิย ะพันธ์  รักษา ราชกา รแทนอธิ การบดี   ราย งานเพ่ิมเติมว่ า                                     
ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี          
ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ปีที่ 10  ในการนี้ คณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับเกียรต์ิให้ดูแล การสร้างสรรค์และตัดเย็บเครื่องแต่งกาย
ด้วยผ้าไหมไทยให้แก่เอกอัครราชทูตและผู้แทนเอกอัครราชทูตของประเทศมหาอ านาจทางการเมือง                       
และทรงอิทธิพลทางการค้าในสองประเทศด้วยกัน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน และ สาธารณรัฐเกาหลี 
ซ่ึงในการด าเนินงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการด าเนินงานตามหน้าที่ท่ีได้รับความไว้วางใจจากกระทรวง
การอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมแล้ว ยังเป็นพันธกิจส าคัญที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกับประเทศมหาอ านาจดังกล่าว ซ่ึงภายใต้การด าเนินงานในภาระกิจที่ส า คัญนี้ 
ทางคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอยังได้รับเกียรต์ิการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ ดูแล                     
การยกระดับโครงการสร้างสรรค์สู่งานวิจัยเชิงวัฒนธรรมสาขามนุษยศาสตร์  ซ่ึงเป็นความถนัดเฉพาะทาง                     
ที่คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอไ ด้รั บเชิญให้ไปน า เสนอผลงา นในที่ป ระชุ มวิ ช าการทางวัฒนธร รม                                                   
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอยู่เสมอ การด าเนินงานดังกล่าวนี้ได้รับความอนุเคราะห์บุคลากร
จากคณะศิลปศาสตร์ ช่วย เหลื อในการด า เนิน งาน ด้านภา ษา โดย มีก า หนดกา รจัดแสดงผลงา น                                          
และกา รพบปะระหว่างผู้บ ริหารมหาวิ ทยาลั ย บุคคลส าคัญจากคณะรั ฐบาลและเอกอัคร ราชทู ต                              
นานาประเทศขึ้นที่หอประชุมกองทัพเรือ 
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1.3   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.3.1) ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  ภัยวิมุติ  รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ติดราชการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “หลักสูตรประจ า” รุ่นที่ 5/2563                 
ต้ังแต่วันที่  10  พฤศจิกายน  2563  ถึงวันที่  29  ธันวาคม  2563  จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ให้ นางฉัตรกาญจน์  ดรุมาศ  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยา ลัย  ผู้ช่วยอธิการบดี ปฎิบัติหน้า ที่                          
แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยในช่วงเวลาดังกล่าว 

1.3.2) แจ้งวาระเพ่ิมเติม จ านวน  5  วาระ  คือ 
1) วาระที่ 3.2  ผลการคัด เลือกผู้ประกอบการพัฒนา ที่ดินว่างเปล่ า                                  

ฝั่งบ้านพักข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รอบที่ 1 
2) วาระที่ 4.8  การสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
3)  ว าร ะที่  4 .9   ขออนุ มัติยก เลิ กกา รเรี ย กเ ก็บ เ งิน ค่า สนั บสนุ น                                                                       

การจัดการศึกษา (ช าระแรกเข้าครั้งเดียว) คณะบริหารธุรกิจ 
4) วาระที่ 4.10  ขออนุมัติการจ้างอาจารย์พิเศษสอนแทนอาจารย์ประจ า

ทั้งรายวิชา ตลอดปีการศึกษา 2563 
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5) วา ระที่ 4 .1 1  ขออนุ มัติยก เว้น ค่า สนั บสนุ นการ จั ดการ ศึกษา                                                                 
(จ่ายแรกเข้าเพียงครั้งเดียว) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

1.3.3) แจ้งเปลี่ยนแปลงเนื้อหารายงานการประชุม ครั้งที่  11/2563 หน้า 30                           
และหน้า 43 - 44 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 11/2563 

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 11/2563 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ ง เทพ ครั้ งที่  1 1 /2 5 6 3   เ ม่ือวัน จั นทร์ที่   2   พฤศจิกา ยน   2 5 6 3                                             
จ านวน  45  หน้ากระดาษ  และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ)  1  วาระ  จ านวน  3  
หน้ากระดาษ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ   
1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 11/2563 (วาระปกติ) โดยแก้ไข  

หน้า  (43)  ย่อหน้า  3  บรรทัดท่ี  2  จากเดิม “Outsouse” เป็น “Outsource” 
2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 10/2563 (วาระลับ)  โดยแก้ไข  

หน้า (2)  ย่อหน้า  2  บรรทัดท่ี  3  จากเดิม “โดยให้แล้วไขปรับปรุง” เป็น “โดยให้แก้ไขปรับปรุง” 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเน่ือง  

3.1 การจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้านกฎหมาย 

ด้วยกองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานที่ก า กับดูแลด้านบุคคลภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ ประกอบกับมหาวิทยาลัยบริหารงานและสนับสนุนการศึกษาภายใต้                      
พันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา การบริการทางวิชาการและการ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  โดยมหาวิทยาลัยประสงค์ให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ไปด้วยดี นั้น                    
แต่เนื่องจากการบริหาร งานในปัจจุบันมีเหตุบา งประการที่อาจเกิดข้อผิ ดพลาดทางด้านกฎหมา ย                                  
จนอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทระหว่างการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อันมีผลต่อการบริหารราชการและเกิด                             
ความเรียบร้อยต่อระบบราชการ  จึงจ าเป็นต้องมีผู้ที่มีความช านาญงานทางด้านกฎหมาย เพ่ือให้ความรู้
และเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางด้านกฎหมายดังกล่าว  ในการนี้  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  5/2563 เม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้จ้าง
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่  11/2563 เม่ือวันที่                              
2 พฤศจิกายน 2563  ได้พิจารณาเก่ียวกับการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดังกล่าวแล้ว มีความเห็ นว่าข้อมูล
ในการน าเสนอไม่ชัดเจน จึงเห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานเกิดผลดี                             
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อราชการ  กองบริหารงานบุคคลจึงประสงค์จ้างผู้ เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย                       
จ านวน 1 ราย  โดยมีรายละเอียดและเง่ือนไขการจ้าง ดังนี้ 
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คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ 
เป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ มีความช านาญและมีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้าน

กฎหมายปกครอง กฎหมายแพ่ง และกฎหมายอาญาตลอดทั้งมีความช านาญความเชี่ยวชาญในเรื่องวินัย                       
การด าเนินการทางวินัยทั้งบุคลากร และนักศึกษา การร่างและตรวจพิจารณากลั่นกรองนิติกรรมสัญญา 
การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การร่างและตรวจพิจารณากลั่นกรองประกาศ 
ระเบียบ ข้อบังคับรวมทั้งการยกร่างกฎหมาย 

ภาระงานผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
1.  ตรวจสอบระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย 
2.  กลั่นกรองงานที่เก่ียวข้องทางด้านกฎหมายตามที่มหาวิทยาลัยสั่งการ 
3.  เสนอความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่ เก่ี ยวข้องกับการบริหาร งานภายใน

มหาวิทยาลัย 
4.  ให้ความเห็นทางด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
5. ตรวจพิจารณากลั่นกรองนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยสั่งการ 
6. ร่างและตรวจพิจารณากลั่นกรองประกาศ ค าสั่งต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยสั่งการ 
7. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับประเด็นต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยสั่งการ 
8. ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

ระยะเวลาการจ้าง 

1 ปีงบประมาณ (ต้ังแต่มกราคม 2564 – กันยายน 2564) 

อัตราค่าตอบแทน 

30,000 บาท/เดือน  ซ่ึงกองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการต้ังงบประมาณเพ่ือใช้                           
ในการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไว้เรียบร้อยแล้ว โดยจ้างจากงบประมาณส่วนกลางของมหาวิทยาลัย  

กระบวนการจ้าง 
1. สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
2. ประกาศหลักเกณฑ์การจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและคัดเลือกหรือเลือกสรร 
3. จัดท าสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

อาศัยอ านาจ ข้อ 5 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                   
ว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พ.ศ. 2559 ก าหนดว่า “มหาวิทยาลัยอาจจ้างผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านตามความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ”                                    
จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือโปรดให้ความเห็นช อบการจ้างผู้เชี่ยวช าญเฉพาะด้าน                        
ด้านกฎหมาย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

ดร. ศักด์ิทิพย์   ไกรฤกษ์   น ายกสภา มหา วิทย าลั ย   แสดงความคิดเห็ นว่ า                              
เนื่องจากในขณะนี้ มหาวิทยาลัย มีการท าธุ รกรรมร่วมกับภาคเอกชน  ทั้งเรื่ องที่ ดิน การก่อสร้า ง                                  
รวมถึงเรื่องฟ้องร้องคดีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  และมหาวิทยาลัยยังไม่มีผู้ เชี่ยวชาญที่สาม ารถเป็นที่ปรึกษา
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ทางด้านกฎหมายในเรื่องดังกล่าว  นิติกรมีหน้าที่ดูแลกฎหมายเฉพาะด้านการบริหารและการปกครองของ
มหาวิทยาลัย  โดยได้ปรึกษาหารือกับ ว่าที่ ร.ต.ขันธ์ชัย   วิจักขณะ  และศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรพัย ์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เห็นควรให้มหาวิทยาลัยจ้างที่ปรึกษาที่สามารถช่วยเหลือในเรื่อง
ดังกล่าวได้ด้วย  ซ่ึงท่านขันธ์ชัย   วิจักขณะ ได้ติดต่อผู้ที่สามารถเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายได้ในหลาย ๆ ด้าน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพมนต์  กระแจะจันทร์  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ                                   
กองบริหารงานบุคคล  ชี้แจงว่า เนื่องจากกองงานบริหารงานบุคคลมีภาระงานที่เก่ียวข้องกับให้ความเห็น
ในข้อกฎหมาย การจัดท าประกาศ ร่างระเบียบ ข้อบังคับ การตรวจสอบและกลั่นกรอง นิติกรรมสัญญา 
ร่วมถึงการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติที่ยังไม่เคยมีการด าเนินการมาก่อน  ซ่ึงมี ระยะเวลาในการจ้าง 
ต้ังแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564  อัตราค่าตอบแทน  30,000  บาทต่อเดือน                                      
และมีการต้ังงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้ว 

นางสาวสุฑารัตน์  นิ่มละออ  บุคลากร กองบริหารงานบุคคล  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า 
หลังจากทางมหาวิทยาลัยได้อนุมัติอัตราก าลังของกองบริหารงานบุคคลแล้ว จึงได้ด าเนินการประกาศ
หลักเกณฑ์การสรรหา  ซ่ึงประกอบไปด้วยเง่ือนไขเก่ียวกับต าแหน่ง คุณสมบัติของผู้สมั คร ขอบข่าย                                
และภาระงาน วันเวลาการรับสมัคร เอกสารหลักฐานต่าง ๆ รวมถึงวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ว่าที่  ร .ต .ขั นธ์ ชัย    วิ จักขณะ  กรรมกา รสภา มหาวิ ทย าลั ยผู้ ทร งคุณวุ ฒิ                                     
แสดงความคิดเห็นว่า ได้เชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเจรจาเบื้องต้นเก่ียวกับคดีฟ้องร้องที่ ค้างอยู่  
และทราบว่า บริษัท แอโรบินดุ้ง (AERO Bildung)  เรียกเก็บค่าที่ปรึกษากับ โครงการสถาบันการบิน                        
แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยลดค่าใช้จ่ายร้อยละ 50  เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ แต่ยังเป็นค่าใช้จ่าย
ที่สูงอยู่  โดยจะต้องช าระเงินภายในเดือนมกราคม 2564  รวมถึงเรื่องการท าสัญญากับต่างประเทศ                            
ซ่ึงเป็นเรื่องส าคัญเช่นกัน  มหาวิทยาลัยต้องตรวจสอบเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดที่น าไปสู่การเสียเปรียบ  
จึงขอเสนอ บริษัท นพพงศ์ไพศาล จ ากัด  อาจจ้างเป็นเรื่อง ๆ ไป ไม่ได้จ้างประจ า จึงขอเรียนต่อที่ประชุม
เพ่ือทราบ 

ดร.ศักด์ิทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  แสดงความคิดเห็นว่า ที่หารือกัน
จะเป็นการจ้างเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่เป็นเรื่อง ๆ ไป  อาจจะคิดค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง  ซ่ึงเขาคิดค่า                            
ที่ปรึกษาโดยให้  6,000  บาทต่อชั่วโมง  ตนคิดว่าเป็นค่าที่ปรึกษาที่สูงพอสมควร และน่าจะเป็นประโยชน์  
อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยศึกษาว่าจะด าเนินการตามระเบียบได้หรือไม่ อย่างไร 

นายดิษพงศ์  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  แสดงความคิดเห็น
ว่า ข้อก าหนดของผู้ว่าจ้างเป็นตัวบุคคลหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นจะไม่ตรงกับข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง  
เพราะฉะนั้น ข้อก าหนดของผู้ว่าจ้างต้องก าหนดชัดเจนกับวัตถุประสงค์  ไม่เช่นนั้นคณะกรรมการฯ                                  
จะเดือดร้อน ดังนั้น ข้อก าหนดของผู้ว่าจ้างเป็นบุคคลจะต้องจ้างเป็นบุคคล แต่ถ้าข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง
เป็นบริษัทก็จะต้องพิจารณาเป็นอีกเรื่องหนึ่ง 

นา ยธี ร ยุทธ์   หล่อ เลิ ศรั ตน์   กร รมกา รสภา มหา วิ ทย า ลั ย ผู้ ทร ง คุณวุ ฒิ                                        
แสดงความคิดเห็นว่า ในครั้งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้เสนอจ้างที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลมาท าหน้าที่ประจ า                      
ในอัตราเดือนละ 30,000 บาท ที่ระบุในเนื้องานตามที่ได้เสนอเพ่ิมเติม  กรณีที่ท่านขันธ์ชัย   วิจักขณะ                 
ได้กรุณาให้ข้อมูลเป็นเรื่องการจ้างทีเ่ป็นครั้งคราวทีไ่ม่มีเนื้องานประจ า  คิดว่าไม่เก่ียวกับการจ้างตามวาระ
ที่เสนอมานี้  และเป็นวาระที่เสนอมาเพ่ือทบทวน การจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละหน่วยงานสามารถ
ท าได้ หากหน่วยงานนั้นมีความจ าเป็น  กระบวนการจ้าง มีเนื้องานมีการคัดเลือก  โดยปกติจะมองบุคคลไว้
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ก่อนด้วยซ้ าหรือไหว้ วานกันมา  การจ้ างเป็นที่ปรึกษาประจ าจะจ้างในลักษณะดังนี้   ยกตัวอย่า ง                            
หน่วยงานแห่งหนึ่ง จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีคุณวุฒิการศึกษา มีผลงาน                           
และเสนอชื่อเรียบร้อยแล้ว  ให้ปฏิบัติงานที่ส านักงาน  หรือปฏิบัติงานนอกส านักงานก็ได้  โดยปฏิบัติงาน
ต่อเดือนไม่น้อยกว่า  40  ชั่วโมง  อัตราการจ้างชั่วโมง  1,000 บาท ค่าจ้างไม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือน 
เป็นต้น  ซ่ึงเรื่องนี้มีระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการจ้างผู้ เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน พ.ศ. 2559  ข้อ 5  ก าหนดไว้ว่า "มหาวิทยาลัยอาจจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความจ าเป็น                              
เพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย "  ซ่ึงหากสภามหาวิทยาลัย                                   
ไม่ขัดข้อง ก็ควรสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยในการแก้ปัญหาและความจ าเป็นตามที่เสนอมา 

ดร.ศักด์ิทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า ในครั้งนี้ไม่ได้เสนอ
ชื่อบุคคลมาจะด าเนินการอย่างไร  ท่านที่เสนอชื่อมาในครั้งที่แล้วคืออดีตผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 

นา ยธี ร ยุทธ์   หล่อ เลิ ศรั ตน์   กร รมกา รสภา มหา วิ ทย า ลั ย ผู้ ทร ง คุณวุ ฒิ                                         
สอบถามเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยจะยังเสนอชื่อบุคคลเดิมหรือไม่  หากในวาระนี้ เสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ในหลักการ ก็จะต้องจัดท าประกาศฯ ตามกระบวนการคัดเลือกต่อไป 

นายชั ยศักด์ิ   คล้ายแดง  กรรมกา รสภา มหาวิ ทยา ลัย ผู้ แทนคณาจ ารย์ ฯ                                   
แสดงความคิดเห็นว่า ในครั้งที่แล้ว มหาวิทยาลัยมีมติให้ทบทวนและให้เสนอ รายละเอียดเพ่ิมเติมใหม่                       
และคิดว่าบริบทในการจ้างผู้เชี่ยวชาญอย่างที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิแสดงความเห็น                                   
มีความแตกต่างกัน  เนื่องจากการจ้างผู้เชี่ยาวชาญด้านกฎหมายที่เสนอมานั้น เป็นภารกิจที่เก่ียวข้องกับ
การบริหารและการปกครองภายในมหาวิทยาลัย  ซ่ึงต้องมีประสบการณ์ และรู้ เรื่องภายในมหาวิทยาลัย
เป็นอย่างดี  เช่น การแต่งต้ัง การด าเนินงาน เป็นต้น  จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยว่าสามารถ                      
จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็น  2  บริบท คือด้านการปกครองและด้านธุรกิจ ได้หรือไม่ 

นางสา วสุฑารั ตน์  นิ่ มละออ  บุคลากร  กองบริหาร งานบุคคล   ชี้ แจงว่ า                               
การด าเนินการในขั้นตอนแรกคือ จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การจ้างที่ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร                               
ทีเ่ป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย และชัดเจนว่าปฏิบัติงาน                         
ในลักษณะใด  โดยปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาราชการ 

นายชนรร ค์  พุทธมิลินปร ะทีป   กร รมการสภามหาวิทย าลัย ผู้ทรง คุณวุ ฒิ                                      
แสดงความคิดเห็นว่า ในครั้งที่แล้ว มหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติ
ในกา ร จ้ างผู้ เ ชี่ ย วชา ญที่ เ สนอชื่ อมา โดยขั้ นตอนจะต้องขอควา มเห็ น ชอบในหลักกา ร ก่อน                                             
และต้ังคณะกรรมการสร รหา จัดท าประกาศ เม่ือคัดเลือกจึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ ง                            
ดังนั้น กฎหมายที่เก่ียวกับกฎหมายแพ่ง การเซ็นสัญญา ข้อพิพากษา  กับต่างประเทศเป็นรายกรณี                             
คิดว่าเป็นในอีกบริบทหนึ่ง แต่กระบวนการขั้นตอนจะต้องเห็นชอบในหลักการก่อน เสนอให้ความเห็นชอบ
ในหลั กการของวาร ะนี้ ไป ก่อน  โดย น า ความคิด เห็ นของ สภามหา วิทยา ลัย ไปด า เนิ นการ ด้วย                                       
ว่าสภามหาวิทยาลัยต้องการผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ  หรือกฎหมายแพ่งด้วย                              
ได้หรือไม่ 

ศาสตร าจ ารย์  ( พิเศษ)  ดร.สมชั ย  ฤชุพัน ธุ์  อุปนา ยกสภามหาวิ ทย าลั ย                                               
แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับ นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ก่อนเห็นชอบในหลักการต้องพิจารณาภาระงานให้ชัดเจน  ซ่ึงได้แบ่งเป็น  3  บริบท  คือ (1) นักกฎหมาย
ด้านการปกครองในมหาวิทยาลัย (2) นักกฎหมายด้านธุรกิจ ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับทรัพย์สินและที่ดิน                                                   
ของมหาวิทยาลัย และ (3) นักกฎหมายด้านสัญญาระหว่างประเทศ  ดังนั้น ข้อก าหนดในต าแหน่งดังกล่าว
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ไม่สามารถจ้างผู้ที่เชี่ยวชาญทั้ง  3  บริบท ในตัวบุคคลเดียวได้ และไม่สามารถจ้างเต็มเวลาราชการได้
เช่นกัน  ต้องทราบภาระงานก่อนจึงก าหนดข้อก าหนดของผู้ว่าจ้างได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

นา ยสม พร   ปิ ย ะพัน ธ์   รั กษา ร า ชกา ร แทนอธิ กา รบ ดีมหา วิ ทย า ลั ย                                             
แสดงความคิดเห็นว่า จากการหารือ ได้แบ่งเป็น  2  ประเด็น คือ 

ประเด็นที่ 1  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารการปกครองเป็นสิ่งจ าเป็น                           
ส าหรับมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกัน ต าแหน่ง นิติการ มีบุคลากรน้อย  แต่ภาระงานค่อนข้างมาก  มีเรื่องคดี
ที่ยังด าเนินการอยู่ในขั้นศาลที่ยังไม่แล้วเสร็จ  จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นการจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ  2  ราย  คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารการปกครอง  และผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาคธุรกิจ  

ประเด็นที่  2  มหาวิทยาลัยยังขาดผู้ที่มีความรู้ ความช านาญ ที่จะสามารถติดต่อ
ประสานงาน และให้ข้อมูลระหว่างบริษัทภาคธุรกิจได้  จึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นอย่างมาก  จึงขอเสนอ                         
ให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริวัตร  คัมภีรภาพพัฒน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บริหาร  แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยในหลักการของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและรักษา
ราชการอธิการบดี  และเสนอให้เป็นการอนุมัติเพ่ิมเติมในวาระนี้  เป็นการจ้างผู้ เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย                                  
การบริหารและการปกครองที่เป็นประจ า  และจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ด้านแพ่ง อาญา ภาคธุรกิจ  
หรือระหว่างประเทศทีไ่ม่เป็นประจ า ให้ค าปรึกษาเป็นรายกรณี  โดยอัตราค่าจ้างตามที่มหาวิทยาลัยจ่ายได้  

ศาสตร าจ ารย์  ( พิเศษ)  ดร.สมชั ย  ฤชุพัน ธุ์  อุปนา ยกสภามหาวิ ทย าลั ย                             
แสดงความคิดเห็นว่ า หากจ้างที่ปรึกษาเป็นรายกรณี ด้าน ระหว่างประเทศจ ะคิดค่าจ้างเป็นนา ที                                  
อย่างไรก็ตามอธิการบดีน่าจะมีอ านาจในการด าเนินการได้  และหากเกินอ านาจก็น าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเป็นครั้งไป  การอนุมัติเป็นหลักการใหญ่ คิดว่าไม่สามารถด าเนินการ ได้                                 
มหาวิทยาลัยควรมี กระบวนการวางแผนเพ่ือให้งานในต าแหน่งงานหลักของหน่วยงานมีความต่อเนื่อง
(Succession Plan) ในส าหรับทุกหน่วยงาน ต้องสร้างบุคลากรเพ่ือรองรับผู้ เกษียณอายุราชการออกไป                         
หากล่วงเวลามากเกินไปอาจเกิดความไม่ต่อเนื่องขององค์กรในหน่วยงานนั้น ๆ และอาจต้องจ้างผู้ เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเป็นจ านวนมากขึ้น 

นา ยธี ร ยุทธ์   หล่อ เลิ ศรั ตน์   กร รมกา รสภา มหา วิ ทย า ลั ย ผู้ ทร ง คุณวุ ฒิ                                     
แสดงความคิดเห็นว่าอุปนายกสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นที่ชัดเจน ในต าแหน่งนั้นควรจะมีต าแหน่งเดียว                   
ทีดู่แลทางด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย การจัดท าประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่งของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเก่ียวกับ
การบริหารการปกครองทั้งสิ้น  และต้องมีการประเมินว่าด าเนินงานอะไรบ้าง  ก่ีภารกิจ  ส่วนที่ ปรึกษา            
ภาคธุรกิจไม่จ าเป็นต้องจ้างประจ าเพราะมหาวิทยาลัยได้ท าสัญญาทางธุรกิจไม่บ่อยครั้งนัก เพราะฉะนั้น 
วันนี้ให้พิจารณาหลักการว่ามหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเก่ียวกับการบริหาร
การปกครองหรือไม่ 

นายชนรร ค์  พุทธมิลินปร ะทีป   กร รมการสภามหาวิทย าลัย ผู้ทรง คุณวุ ฒิ                              
แสดงความคิดเห็นว่า ระยะเวลาที่ผ่านมาตนได้ศึกษาหน่วยงานภายใน อย่างที่ ศาสตราจารย์ (พิเศษ)                      
ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  เรียนให้ทราบ กระบวนการวางแผนเพ่ือให้งานในต าแหน่ง
งานหลักของหน่วยงานมีความต่อเนื่อง(Succession Plan) เป็นเรื่องส าคัญ เท่าที่สังเกตในการท างาน
ภายในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทน  อาจเป็นประเด็นหนึ่งที่มหาวิทยาลัย                           
ยังไม่แข็งแกร่งเท่า ที่ควร   มีการเปลี่ย นผู้ด ารงต าแหน่งบ่อยครั้ง เพียงแต่ไม่ไ ด้สร้างคนที่ มีความรู้
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ความสามารถหรือความช านาญเชี่ยวชาญเฉพาะไว้  ท าให้ขาดช่วงหรือขาดตอนไปในการปฏิบัติงาน            
รวมถึงการสร้างขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน การบริหารบุคคลจึงต้องมีผู้รับผิดชอบประจ า 

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   เสนอแนะ
ให้เ พ่ิมเ ติมข้ อก าหนดของผู้ว่ าจ้ าง เรื่อ ง การ จัดอบรมเพ่ือ เพ่ิมศักยภา พความรู้ ในประกาศด้วย                             
เพ่ือให้มีผลงานและการท างานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ดร.ศักด์ิทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า เหตุใดยังมีการรักษา
ราชการอยู่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  จันทร์มณี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร  
ชี้แจงว่า การจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการบริหารการปกครอง  และผู้ เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแพ่ง                     
และนิติกรรมสัญญา สามารถท า ได้ในรูปแบบการจ้างที่ปรึกษา   ต้องด าเนินการจัดท าข้อก าหนด                                   
การจ้างที่ปรึกษาส่วนใหญ่จ้างรูปแบบของบริษัท เช่นเดียวกับการจ้างรักษาความปลอดภัย แม่บ้าน                             
หรือคนเดินเอกสาร แต่เป็นรูปแบบการจ้างที่ปรึกษาที่ไม่สามารถจ้างเป็นตัวบุคคลได้   ซ่ึงบริษัทที่จ้าง                         
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาเพ่ือให้จ้างได้  ต้องก าหนดกรอบไว้
ว่า ใน  1  ปี  จะมีโครงการอะไรเกิดขึ้นบ้าง  โดยขณะนี้ที่จะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการ  และการจ้าง
ค่าที่ปรึกษาของ บริษัท แอร์โรบินดุ้ง เป็นต้น  ในเบื้องต้นเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบในหลักการจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญประจ าก่อน  ส่วนผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาด้าน แพ่ง พาณิชย์  นิติกรรม  อาจจ้างในรูปแบบ
ของโครงการ เพ่ือตีเป็นเนื้อ งานประจ าปี   การประมูล เจาะจ งเพ่ิมว งเงินที่ มีอยู่  แบบรายชั่วโมง                               
และเห็นด้วยกับ นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ว่ามหาวิทยาลัย
ควรมีหัวหน้าหน่วยงานที่ไม่ใช่รักษาราชการแทนเช่นนี้   เนื่องจากตามหลักขั้นตอนของการปฏิบัติการ
ปกครองนั้ น การแต่งต้ังผู้บริห ารต้องมีรายละเอียดในเรื่อ งของต า แหน่งจะต้องอยู่ในขั้ นระดับ C                          
หรือระดับช านาญการพิเศษ ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 

นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย   ให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมว่า เนื่องจากเป็นประเด็นที่เก่ียวกับการจ้างเหมาแบบโครงการ   ค่อนข้างเห็นด้วยเป็นอย่างมาก                    
การจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายภาคธุรกิจ จะมีความเหมาะสมมากกว่า  ในขณะนี้ มีการด าเนิงานเร่งด่วน                         
ในภาคธุรกิจ  จะเป็นทางออกให้กับมหาวิทยาลัยในกรณีของตึกนันทนาการ Sport Complex มีการเร่งรัด
ของระยะเวลาในการด าเนินจากคณะกรรมาธิการของรัฐบาล หากในปี 2565  ยังไม่สามารถด าเนินการแล้ว
เสร็จ มหาวิทยาลัยจะต้องคืนงบประมาณส่วนนี้  

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   เสนอให้
พิจารณาการขอจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้านกฎหมาย ในวาระนี้ ก่อน  และมอบให้มหาวิทยาลัย                    
เสนอเรื่องผู้เชี่ยวชาญด้านภาคธุรกิจต่อสภามหาวิทยาลัยเข้ามาอีกวาระหนึ่งในครั้งต่อไป 

ดร. ศักด์ิทิพย์   ไกรฤกษ์   น ายกสภา มหา วิทย าลั ย   แสดงความคิดเห็ นว่ า                           
ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  จันทร์มณี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร   มีคววามน่าสนใจ                  
ว่า ต้องเป็นโคร งกา ร  และเป็ นบริ ษัทที่ ขึ้น ทะเบียน กับกรมบัญชี กลา ง ให้ ผู้ช่ว ยศาสตราจ ารย์                                          
ดร.พิชัย  จันทร์มณี  ด าเนินการศึกษาให้ครบถ้วน  โดยสามารถปรึกษา นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์                        
และว่าที่ ร.ต.ขันธ์ชัย   วิจักขณะ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  สามารถด าเนินการได้หรือไม่ 
อย่างไร 
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นายดิษพงศ์  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  แสดงความคิดเห็น
ว่า เห็นด้วยกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เห็นควรอนุมัติในหลักการไปก่อน ในเรื่องตัวบุคคลที่สามารถ
เห็นด้วยหรือไม่อย่างไรก็อนุมัติในที่ประชุมไป  กรณีเรื่องโครงการในอนาคตข้อก าหนดของผู้ว่าจ้างนั้น                          
ที่ยังมีหลายอาคารในมหาวิทยาลัยยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ  ยังมีอีกหลายกรณีมาก  หรือแม้แต่ข้อก าหนด
ของผู้ว่าจ้างนั้ทีต่นเขียนไว้กับผู้ประกอบการฝั่งบ้านพักข้าราชการฯ ยังมีประเด็นที่เกิดจากคณะกรรมการ
ของมหาวิทยาลัยที่ไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย  เพราะฉะนั้น เสนอให้มีมติให้ความเห็นของกรรมการ                         
สภามหาวิทยาลัยในเรื่องนี้ด้วย  ตามระเบียบหากสามารถท าได้ ให้พิจารณาเป็นกรณีไปว่าเป็นอย่างไร                                
ในวาร ะนี้ คิดว่าเป็ นการ พิจารณาจ้า งเป็นบุคคล ไม่ใช่โ ครงการที่ เป็นบริ ษัท ดั งนั้น ต้องมีมติสภา                                  
ตามที่ข้อก าหนดของผู้ว่าจ้างที่น าเสนอมา  ในครั้งต่อไปให้ทีมนี้ต้ังคณะที่ปรึกษา   หรือจ้างคณะที่ปรึกษา
ทางด้านกฎหมายภาคธุรกิจเป็นรายกรณีไป น่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

ดร.ศักด์ิทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย   ให้มติเห็นชอบในหลักการ                     
ตามที่เสนอมา  ในส่วนที่ปรึกษาทางด้านภาคธุรกิจขอให้มหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบในหลักการ จ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้าน
กฎหมาย โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

3.2 ผลการ คัดเลือกผู้ประกอบการพัฒนา ท่ีดินว่า งเปล่า ฝ่ังบ้านพักข้าร าชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รอบท่ี 1 

ด้วยคณะกรรมการบริหารและจัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลั ย                           
ในคราวการประชุมครั้งที่  9/2563  เม่ือวันที่  2  ธันวาคม  2563  ได้ด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการ
พัฒนาที่ดินว่างเปล่าฝั่งบ้านพักข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รอบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว                                     
ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เรื่อง รับสมัครเพ่ือคัดเลือก
ผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินว่างเปล่าฝั่งบ้านพักข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                                                
ฉบับลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 

โดยมีผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกฯ จ านวน  2  ราย ดังนี้ 

1. กิจการค้าร่วม โดยบริษัท ดีไซน์ คอนติเนนตัล จ ากัด 
2. บริษัท ล าลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี่ จ ากัด 

จึงน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเพ่ือโปรดทราบ
การผลด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินว่างเปล่าฝั่งบ้านพักข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                     
ราชมงคลกรุงเทพ รอบที่ 1  ซ่ึง ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 7.1 และ 7.2  ของประกา ศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครเพ่ือคัดเลือกผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินว่างเปล่าฝั่ง
บ้านพักข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฉบับลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 13 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                             
ราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารและการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ .ศ. 2560 
ประกอบ ข้อ 7.1 ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครเพ่ือคัดเลือก
ผู้ประกอบการพัฒนาท่ีดินว่างเปล่าฝ่ังบ้านพักข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเ ทพ                        
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดทราบ 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

นายดิษพงศ์  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  แสดงความคิดเห็น
ว่า มหาวิทยาลัยต้องชี้แจง  2  ประเด็น คือ ( 1) บริษัทให้เงินกับมหาวิทยาลัยเป็นจ านวนเท่าใด                                             
(2) บริษัทให้ผลประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างไร ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยอยากทราบถึงประเด็นปัญหา                               
สิ่งที่ควรระวัง โดยไม่ต้องเอ่ยนามบริษัทใดเพ่ือความเป็นธรรม  ซ่ึงเป็นเรื่องที่หารือกันเม่ือสักครู่ที่ เก่ียวกับ
งานกฎหมาย และข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง (TOR) 

นางฉัตรกาญจน์  ดรุมาศ  ผู้ช่วยอธิการบดีที่ก ากับดูแลส านักงานบริหารสินทรัพย์  
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เสนอวาระเพ่ือให้ทราบว่า ในการประชุม วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 วันที่  21  ธันวาคม  2563  
ที่จะมีการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ รอบที่ 2  จ านวน  2  ราย  นั้น จะมีรายละเอียดข้อก าหนด                     
ในข้อ 7.1 และ 7.2  ของประกาศฯ ส่วนความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ รอบที่ 1 จะเสนอ
เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาในครั้งที่ 2  ตามประกาศฯ ก าหนดไว้  ให้ เชิญผู้ ได้รับสมัครคัดเลือก                     
ทั้ง  2  ราย  น าเสนอเรื่องธุรกิจของเอกสารโครงการต่อสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงเป็นเอกสารเชิงความลับ 

นายดิษพงศ์  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  แสดงความคิดเห็นว่า 
ควรแจ้งให้ทราบด้วยว่ารายละเอียดการน าเสนอของการคัดเลือกผู้ประกอบการจะเป็นความลับจนถึงวันนั้น 

ศาสตร าจ ารย์  ( พิเศษ)  ดร.สมชั ย  ฤชุพัน ธุ์  อุปนา ยกสภามหาวิ ทย าลั ย                         
เสนอแนะว่า ในเอกสารควรแก้ไขการพิจารณาให้เป็นการเสนอเพ่ือโปรดทราบ เพ่ือการบันทึกรายงาน                    
การประชุมให้มีความถูกต้อง  และสอบถามว่า เป็นการเสนอหลักเกณฑ์ด้วยหรือไม่ 

นา ยธี ร ยุทธ์   หล่อ เลิ ศรั ตน์   กร รมกา รสภา มหา วิ ทย า ลั ย ผู้ ทร ง คุณวุ ฒิ                                           
สอบถามว่า ข้อมูลเอกสารประกอบการคัดเลือกผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินว่างเปล่าฝั่งบ้านพักข้าราชการ
มหาวิ ทยา ลัยเทคโน โลยี ราชมงคลกรุง เทพ รอบที่ 2   จ ะเป็ นข้อมูลที่เปิดเผยหรื อเป็ นข้อ มูลลั บ                                   
ที่จะทราบในวันคัดเลือก 

นางฉัตรกาญจน์  ดรุมาศ  ผู้ช่วยอธิการบดีที่ก ากับดูแลส านักงานบริหารสินทรัพย์  
ชี้แจงว่า ขึ้นอยู่กับที่ประชุมจะพิจารณาว่าต้องการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าหรือเป็นเอกสารลับ  ฝ่ายเลขานุการ
สามารถจัดส่งให้ได้ ส่วนค่าตอบแทนใช้เอกสารชุดเดียวกับที่ผู้ เข้ารับการคัดเลือกยื่นเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการคัด เลือก รอบที่ 1  เท่านั้น  หากจะเจรจาที่สามา รถท าได้โดยมติที่ประชุม โดยผล                                 
การคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกฯ รอบที่ 1  ไม่ได้ผูกพันกับคณะกรรมการคัดเลือกฯ ชุดที่ 2                            
โดยเอกสารประกอบการน าเสนอจะแจกในการประชุม วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563  ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563   

นายดิษพงศ์  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  แสดงความคิดเห็นว่า 
ตามหลักไม่ควรให้เอกสารเผยแพร่ก่อน  แต่ในวันคัดเลือกนั้น ขอให้คณะกรรมการ ชุดที ่ 1  มาชี้แจงข้อมูล 
อุปสรรคปัญหาให้ทราบ ก่อนกา รน า เสนอของผู้ปร ะกอบการ   เพรา ะสภามหา วิทย าลั ย มีเวลา                            
ในการตัดสินใจที่น้อย อาจพลาดได้  และข้อมูลต้องเป็นลับเพ่ือไม่ให้ มีการเสียเปรียบซ่ึงกันและกัน                          
รวมถึงเรื่องค่าตอบแทนควรให้คณะกรรมการฯ ชุดที ่2 รับทราบด้วย เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบ 
  



( 15 ) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การ พิ จาร ณาก า หนด ต าแ หน่ง  และ แต่ง ต้ั ง ข้ า ร าช การพ ลเรื อนใ น
สถา บัน อุดม ศึกษา  และพนักง านมหาวิ ทยา ลัย ใ ห้ด า ร งต าแหน่ง ผู้ช่ วย
ศาสตราจารย์ จ านวน  5  ราย (วาระลับ) 

4.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 
2562 

จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่  17 - 18  กันยายน  2563  
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นั้น  ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ขอน าเสนอรายงาน                    
ผลกา รตร วจประเ มินคุณภา พกา รศึกษาภายในระดับมหาวิ ทยา ลัย  ปร ะจ า ปีกา รศึกษา 256 2                                        
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ . และตัวบ่ง ชี้                       
ท่ีสถาบันเพ่ิมเติม 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต   คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.91  อยู่ในระดับดี 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.78  อยู่ในระดับดี 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00  อยู่ในระดับดี 
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุง   คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00  อยู่ในระดับดีมาก 
         ศิลปะและวัฒนธรรม  
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.98  อยู่ในระดับดี 

ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ เท่ากับ 3.97 จากคะแนนเต็ม 5           
อยู่ในระดับดี 

2) ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.  

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต   คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.62  อยู่ในระดับดี 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.79  อยู่ในระดับดี 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00  อยู่ในระดับดี 
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุง   คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 
           ศิลปะและวัฒนธรรม 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.98  อยู่ในระดับดี 

ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ เท่ากับ 3.88 จากคะแนนเต็ม 5          
อยู่ในระดับดี 

ข้อสังเกตในภาพรวม 

(1)  ควรพัฒนาระบบและกลไกที่เข้มแข็งส่วนกลางเพ่ือประสานการท างานโดยรวม                              
ในการสร้างคุณภาพการศึกษาในทุกมิติ 
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(2)  การประเมินแผนควรมีการเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา เพ่ือจะได้                             
น าไปด าเนินการในปีต่อไป 

(3)  การก าหนดตัวชี้วั ดที่ส อดคล้ องและส่ง เสริมความส าเร็จตา มเป้า หมา ย                          
ของวัตถุประสงค์ของแผนและการก าหนดค่าเป้าหมายควรจะมีความยืดหยุ่นและค านึงถึงความเป็นไปได้ 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

จุดเด่น 
(1) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน และการเตรียม                          

ความพร้อมให้นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่รู้ทฤษฎี เก่งปฏิบัติ และมีความคิดสร้างสรรค์ อย่างครบ
วงจรเห็นได้จากรางวัลจากการประกวดต่าง ๆ จ านวนมาก 

(2) มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่พร้อมขับเคลื่อนแผนการบริหารและพัฒนางานวิจัย                              
อย่างเพียงพอ มีรูปแบบและแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนั้นยังมีเวทีเพ่ือให้บุคลากรและนักวิจัย
ได้แสดงออกถึงศักยภาพของตน พร้อมกันนั้นยังสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

(3) มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัยและการเรียนการสอนที่ส่งผล
สัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

(4) ผลการบริการวิชาการสามารถสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
(5) มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ                          

มีผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นรูปธรรมและหลากหลาย 
(6) มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่เก่ี ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม                                 

ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในหลายศาสตร์ 
(7) คณะผู้บริหา รมีควา มพยายา มในกา รพัฒนามหาวิทย าลัยให้ทั นต่อกา ร

เปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง 

จุดที่ควรพัฒนา 
(1) ในกรณีของการเกิดสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง ควรจะมีกระบวนการในการ

ปรับเปลี่ยนโครงการหรือกิจกรรมให้สอดคล้องตามสถานการณ์ เพ่ือให้ตอบโจทย์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
(2) มหาวิทยาลัยควรสร้างระบบและกลไกให้เกิดการบูรณาการสร้างผลงาน                       

จากความร่วมมือของทุกหน่วยงานเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
(3) ควรประชาสัมพันธ์ผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรมที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย                            

สู่สาธารณชนเพ่ิมขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
(1) ควรมีการก าหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ และติดตามการเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการอย่างเป็นระบบ  
(2) ควรมีการวิเคราะห์ทบทวน ปรับปรุงตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์                         

ของแผนกิจกรรมนักศึกษา พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมาย และก าหนดวิธีการประเมินที่สามารถวัดความส าเร็จ                        
ตามวัตถุประสงค์ของแผนส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินกิจกรรม /โครงการพัฒนานักศึกษา                   
อย่างแท้จริง 
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(3) ควรมีคณะท างานส่วนกลางในการก าหนดแผนปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
สถาบัน คณะ และส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสะท้อนภาพการท างาน และปรับปรุง                       
การให้บริการต่าง ๆ ให้ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา  และมีหน่วยงานเฉพาะด้านเพ่ือดูแลปัญหา
ด้านจิตใจนักศึกษา 

(4) มหาวิทยาลัยควรก าหนดแนวทางวิจัยกลุ่มพุ่งเป้า เพ่ือสนับสนุนพันธกิจ                             
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเพ่ิมงบประมาณสนับสนุนในกลุ่มงานวิจัยที่สนองตอบยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้นกว่ากลุ่มงานวิจัยอ่ืนอย่างเหมาะสม 

(5) มหาวิทยาลัยควรน าเสนอข้อมูลการจัดล าดับวารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติ                       
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยได้รับทราบและตัดสินใจได้ การเลือกวารสาร           
ในการตีพิมพ์ ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะได้รับผลกระทบ (impact) โดยตรง 

(6) ควรสนับสนุนให้บุคลากรที่มีความพร้อมทั้งความรู้ความสามารถในการท างาน
ร่วมกันกับภาคเอกชน และยื่นข้อเสนองานวิจัยเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก               
ให้มากกว่าการขอรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย          

(7) มหาวิทยาลัยควรมีกลุ่มคณะกรรมการท างานที่ชัดเจนในการเข้าสู่ระบบ                   
การแข่งขันการประมูลงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นผู้จ้างงาน  

(8) ควรส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรมในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา                     
เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือช่วยในการประสานงาน ประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์จากการคุ้มครองสิทธิจากงานวิจัย 
ก ากับติดตามให้มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ 

(9) มหาวิทยาลัยควรจัดระบบการส่งเสริมงานวิจัยให้มีมาตรฐานคุณภาพสูงขึ้น                           
และควรสร้างเครือข่ายงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(10) ควรจัดต้ังศูนย์บริการวิชาการ นวัตกรรมชุมชน เพ่ือสามารถน าความเชี่ยวชาญ
จากการบริการวิชาการชุมชนมาด าเนินการได้ในวงกว้า งและชัดเจนขึ้น   และแสดงผลงานที่เกิดจาก                    
การบริการวิชาการชุมชน เพ่ือเป็นการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานในนามมหาวิทยาลัยเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ให้แก่มหาวิทยาลัยและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้สังคมรับทราบในหลากหลายช่องทาง 

(11) ควรมีการบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชนบริเวณใกล้เคียง เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอีกช่องทางหนึ่ง 

(12) มหาวิทยาลัยควรก าหนดความชัดเจนของศิลปวัฒนธรรมเป้าหมายที่ต้องการ                          
ท านุบ ารุง ก าหนดผลลัพธ์ที่ ต้องการให้เกิดขึ้น จัดแนวทางในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน                          
ท าการประเมินผลหลังจากด าเนินการ โดยประเมินผลท่ีเกิดขึ้นกับศิลปวัฒนธรรมเป้าหมาย ความเหมาะสม
ของกิจกรรม รวมทั้งผลท่ีเกิดขึ้นในทางวิชาการที่จะสามารถน าไปจัดการเรียนการสอนได้   และน าผลดี          
หรือแนวปฏิบัติที่ดีมาสรุปบทเรียนบทเรียนและน าไปสู่การสร้างมาตรฐานของศิลปวัฒนธรรมเหล่านั้น  

(13) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาต่างชาติเป็นจ านวนมากและมีการเน้น                    
เรื่อ ง International culture ดังนั้ น จึ งควรส่ง เสริ มศิลปวัฒนธร รมไทยให้แก่นักศึกษา ต่างชา ติ                          
และการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมต่างชาติสู่นักศึกษาไทย 

(14) ควรทบทวนอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะกับบริบท                            
ในปัจจุบันและอนาคต  และควรสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาผู้บริหารอย่างเป็นระบบตามอัตลักษณ์                           
และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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(15) ควรสร้างสมดุลการบริหารมหาวิทยาลัยให้สามารถพัฒนาได้อย่างเหมาะสม 
(16) ควรพัฒนาระบบธุรกิจการศึกษาให้สอดคล้องกับศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (3)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาต่อไป 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

ศาสตร าจ ารย์  ( พิเศษ)  ดร.สมชั ย  ฤชุพัน ธุ์  อุปนา ยกสภามหาวิ ทย าลั ย                                        
แสดงความคิดเห็นว่า ผลการประเมินออกมาเป็นอย่างดี และมีข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะหลายประเด็น                            
ที่จะเห็นว่าเป็นข้อเสนอแนะที่ดี  และอยากให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนการพัฒนาให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ
เหล่านั้นอย่างจริงจัง  โดยต้องบริหารจัดการด าเนินการ ปฎิบัติตาม สังเกตการณ์  มีการตอบสนองรายงาน
ผลความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบหลังจากที่ด าเนินงานไปแล้ว  6  เดือน                                 
และท าซ้ าอีกครั้งหลังจากเวลาผ่านไป  9  เดือน 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   มี
ข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ในการน าเสนอเป็นการวิเคราะห์การประเมิน  และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์                       
เป็นอย่างดี  และอย่างเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่องการบริการวิชาการ มีอาจารย์หลายท่านที่ท างานวิจัย                              
แต่ลงพ้ืนที่ในต่างจังหวัด  ก็อยากให้สามารถน างานวิจัย น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 
และสามารถพัฒนาผลงานเพ่ือให้สามารถใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการได้ด้วย  เพราะเป็นงานวิชาการ
ประเภทที่  1  คืองานบริการสังคมหรือรับใช้สังคม  ซ่ึงสามารถน าเอามาใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการได้แล้ว 
สามารถที่จะรวบรวมผลงานเอกสารที่มีมาตรฐานตามที่ก าหนดไว้  

2. มีข้อสังเกตว่า บุคลากรในการบริหารงานในมหาวิทยาลัยเช่น ผู้อ านวยการกอง       
ส านัก หรือสถาบันของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ ซ่ึงผิดวิสัย มันแสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่อง                        
ในเรื่องของบุคลากร ฝ่ายสนับสนุน เป็นปัญหาในเรื่อง Succession Plan ที่ไม่สามารถผลักดันบุคลากร 
ฝ่ายสนับสนุนให้มาด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารได้  อาจารย์ ควรมีหน้าที่ในการท างานด้านวิชาการ การสอน
และการท างานวิจัย  ควรมีการปรับปรุงแก้ไข 

3. การประเมินดังกล่าวไม่ได้ค านึงถึงจ านวนนักศึกษาที่ลดลง มหาวิทยาลัยก าลัง
ให้บริการในสภาวะที่ตลาดก าลังจะถดถอยไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย  ผู้อ านวยการส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  ชี้แจงว่า ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ ข้อเสนอแนะ ทางมหาวิทยาลัย                        
มีผู้รับผิดชอบหลักในทุกประเด็นเรียบร้อยแล้ว  และคาดว่าจะรายงานผลการติดตามต่อการรประชุม
หัวหน้าหน่วยงานในเบื้องต้นต่อไป 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบ  และรับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562 
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4.3 ขออนุมัติ บัน ทึกข้ อตกลงความร่ วมมื อ (MOU)  ร ะหว่ าง  มหาวิทยา ลัย                
เทคโนโลยีร าชมงคลกรุง เทพ  กับ JING SHI INSTITUTE โดย BEIJING 
HUATEC INFORMATION TECNOLOGY CO.,LTD สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ด้วยโลกปัจจุบันได้มีพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ ก้าวหน้ารวดเร็วอย่างต่อเนื่องไป                
ในอนาคตโดยไม่หยุดยั้ง เทคโนโลยีจึงมีบทบาทส าคัญในเกือบทุกด้านต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของมนุษย์                                
และสังคม โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นสถาบันทางการศึกษา ซ่ึงมีภารกิจจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัยที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ  จ าเป็นจะต้องสร้างองค์กรเครือข่าย                              
เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพแข่งขัน
ด้านเทคโนโลยีสังคมดิจิทัลในยุค 4.0  เทคโนโลยี  5G  การสร้างนวัตกรรมและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
( Internet of Things ( IoT)) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีที่ ต้องผสมผสานทักษะการพัฒนาทั้งด้านฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ และการสื่อสาร รวมถึงการศึกษาด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Autonomous robots)                                     
โดยการจัดการเรียนการสอนในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่ มุ่งเน้นถึงการจัดท า
โครงสร้างและแฟลตฟอร์ม การพัฒนานวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา                                                      
ถ่ายทอดงานวิจัยและวิชาการอ่ืน ๆ ร่วมกัน ซ่ึงในขณะนี้ JING SHI INSTITUTE โดย BEIJING HUATEC 
INFORMATION TECNOLOGY CO.,LTD สาธารณรัฐประชาชนจีน  มีความประสงค์ขอจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพ่ือด าเนินการพัฒนางาน
ด้านวิชาการและงานวิจัย  

โดยมีวัตถุประสงค์ในการการจัดการเรียนการสอน การวิ จัย และการสร้า ง
นวัตกรรม ดังนี้ 

1. การสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติและให้บริการ (Training and Service Bases Construction) 
2. การสร้างแฟลตฟอร์มเทคโนโลยี (Technology Platform) 
3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Development Innovation) 
4. การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา  (Student and Staff Exchanges) 

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดให้ความเห็นชอบและอนุมัติการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ JING SHI INSTITUTE 
โดย BEIJING HUATEC INFORMATION TECNOLOGY CO.,LTD สาธารณรัฐประชาชนจีน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (16) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา ให้
ความเห็นชอบและอนุมัติ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

ดร.ศักด์ิทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถาม  3  ประเด็น ดังนี้ 
1. JING SHI INSTITUTE โดย BEIJING HUATEC INFORMATION TECNOLOGY 

CO.,LTD สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                     
ราชมงคลธัญบุรีก่อนหน้านั้นมาแล้ว  ซ่ึงจะมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
อย่างไร 
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2. มีคณะกรรมการที่ดูแลในเรื่องดังกล่าวโดยตรงหรือไม่ และใครเป็นผู้รับผิดชอบ 
3. จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัทเม่ือใด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  จันทร์มณี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร  
ชี้แจงในประเด็นค าถาม ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีท าข้อตกลงเรื่องการเรียนการสอน            
ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพท าข้อตกลงเรื่องของการผลิตหุ่นยนต์ 

2. มีคณะกร รมการที่รั บผิดชอบเรียบร้อยแล้ว โ ดยมี  ผู้ช่ว ยศา สตรา จารย์                           
ดร.สายชล  ชุดเจือจีน  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นประธาน 

3. คาดว่าจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในเดือนมกราคม 2564 

ดร.ศักด์ิทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  แสดงความคิดเห็นว่า ทราบว่า           
ได้สถานที่ต้ัง ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นประโยชน์   

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ JING SHI INSTITUTE โดย BEIJING 
HUATEC INFORMATION TECNOLOGY CO.,LTD สาธารณรัฐประชาชนจีน 

4.4 ขออนุมัติทบทวนและปรับปรุง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ Nanyang Normal University 
(NYNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลง                            

ความร่วมมือ (MOU) เพ่ือด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                            
ราชมงคลกรุงเทพ กับ Nanyang Normal University (NYNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยภายใต้
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าว โดยมีสาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                    
คณะวิ ทย าศาสตร์ และเทคโนโลยี  เป็น ส่วนหนึ่ งของ กิจ กร รมความร่วมมือทา งวิ ชา กา ร   ทั้ งนี้                                 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการแจ้งจาก International Affairs Office of Nanyang Normal 
University ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยขณะนี้ Nanyang Normal University ได้เปิดรับนักศึกษา
ใหม่ใน Autumn Semester ในหลักสูตร  B.Sc.  (Chemistry)  และ B.Sc. (Computer Science)                                   
จึงมีความประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมตามกรอบความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้  เ ม่ือพิจ ารณา ถึงกา รด าเนินกิจ กรรมในสภา วะปัญหากา รแพร่ ระบา ด                      
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอความอนุเคราะห์ในการทบทวน
กรอบและกิจกรรมความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ Nanyang Normal University (NYNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน                     
เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดตามมาในอนาคต 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17(16) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา                                           
ให้ความเห็นชอบ  
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

นายธวัชชัย  สารวงษ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า 
ในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยได้ท าบันทึกข้อตกลงเพียงสาขาวิชาเดียว คือ สาขาวิชาเคมี  โดยศึกษาในชั้นปีที่   1
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ชั้นปีที่ 2 - 3 เดินทางมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
และในปีที่ 4  ปี กลับไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  จึ งจะจบการศึกษา  ในระยะเวลา                                           
ที่ด าเนินการก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องของหลักสูตรการเทียบโอน ซ่ึงนักศึกษากลุ่มนี้ ต้องเทียบโอน
รายวิชาที่มา ศึกษาในประเทศไทย  และรายวิชาที่เรียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็จะเทียบโอน                                         
กับมหาวิทยาลัยจึงจะได้รับปริญญา  ถ้าไม่ต้องการปริญญาต้องเรียนกับมหาวิทยาลัย  2  ปี  ในช่วงชั้นปีที่ 
2 - 3  เท่านั้น ในโครงการนี้ มีหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจ เป็นที่สนใจ                    
ของนักศึกษา ส่วนใหญ่เป็นการเรียนการสอนที่ ใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ  ประเด็นปัญหาคือ                         
หากส่งอาจารย์ไปสอนแบบออนไลน์อาจมีปัญหาเรื่องการเบิกจ่าย  ซ่ึงไม่ทราบว่าได้มีการรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยแล้วหรือไม่ 

นายดิษพงศ์  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   สอบถามว่า                      
มหาวิทยาลัยเคยมีการมอบปริญญา 2 ปริญญา ทั้งในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาชนจีน                   
หรือไม่ เพราะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มีกรณีเช่นนี้ 

นายธวัชชัย  สา รวงษ์  คณบดีคณะวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี   ชี้แจงว่ า                                      
มีโอกาสที่จะได้รับทั้ง  2  ปริญญา  ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยก าลังพิจารณาถึงความสอดคล้องของการเรียน
การสอนให้ได้เหมาะสมที่สุด 

ศาสตร าจ ารย์  ( พิเศษ)  ดร.สมชั ย  ฤชุพัน ธุ์  อุปนา ยกสภามหาวิ ทย าลั ย                              
แสดงความคิดเห็นว่า  เอกสารที่น าเสนอยั งไม่ชัดเจนเ ที่ ระบุ ว่า ขออนุมั ติทบทวนและปรั บปรุ ง                          
บันทึกข้อตกลง หมายความว่า มีข้อตกลงมาแล้วในครั้งนี้และขอแก้ไขใช่หรือไม่  แต่ไม่ได้ระบุว่าแก้ไข                            
ในส่วนใดมาให้พิจารณา  ในเอกสารขอให้แก้ไขชื่อประเทศจีน จากเดิม “ประเทศสาธารณรัฐประเทศจีน”                         
เป็น “สาธารณรัฐประเทศจีน” และให้ระบุจังหวัดในประเทศนั้นด้วย 

นายธวัชชัย  สา รวงษ์  คณบดีคณะวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี   ชี้แจงว่ า                           
ได้มีการบันทึกข้อตกลงก่อนหน้านี้แล้ว  และขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เพ่ือขอปรับปรุงแก้ไข
บันทึกข้อตกลง (MOU) โดยขอเปลี่ยนแปลงลงวันที่  และผู้ลงนามใหม่ 

ศาสตร าจ ารย์  ( พิเศษ)  ดร.สมชั ย  ฤชุพัน ธุ์  อุปนา ยกสภามหาวิ ทย าลั ย                       
เสนอแนะว่า ควรชี้แจงรายละเอียดเพ่ือให้พิจารณาอย่างชัดเจน  และตรงไปตรงมา 

ดร. ศักด์ิทิพย์   ไกรฤกษ์   น ายกสภา มหา วิทย าลั ย   แสดงความคิดเห็ นว่ า                        
สภามหาวิทยาลัยเคยมีมติให้น าเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการบันทึกข้อตกลงกับที่ ต่าง ๆ มาเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยรับทราบก่อนทุกครั้ง 

ดร . จี ร ะ   ห งส์ ลดา รม ภ์   กร ร มก า รส ภา ม หา วิ ทย า ลั ย ผู้ ท ร ง คุ ณวุ ฒิ                                             
แสดงความคิดเห็นว่า หลังจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  คลี่คลายลง 
โลกก็จะเริ่มมีการเชื่อมโยงกันอีกครั้งหนึ่ง  มหาวิทยาลัยต้องเตรียมตัวในอีก  1 – 2 ปี  โดยอยากให้เลือก
มหาวิทยา ลัยที่ มีระดับมากขึ้น  สามารถขอค าปรึ กษาจากตนได้ ตนมี  ranking และ connection                            
ไปอย่างมีศักด์ิศรีในอนาคต  อาจจะไปในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา ชมงคลทั้งหมด ซ่ึงเป็นข้อดี                          
อย่างหนึ่ง เป็น Science Engineering Base บวกกับ Management Science และภาษา หากรวมกัน                
ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์   และสามารถเชื่อมโยงกับต่างประเทศ  มีโอกาสอีกหลายเรื่องในโลกปัจจุบัน                       
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ควรถึงสหรัฐอเมริกา  ว่าจะไปอเมริกา ท่านนายกก็เคยเป็นทูต ในยุโรปก็มีหลายประเทศ ประเทศ
เน เธอร์ แลนด์   รา ชอาณา จั กร เบลเยี ยม  ร วมถึ งทวี ปแอฟริ กา   ก็ อย า กจะมีโอกา ส ได้รู้ จั ก                            
กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้  มหาวิทยาลัยต้องคิดเป็นยุทธศาสตร์ในอนาคตข้างหน้า   สามารถมีนโยบาย                      
กับต่างประเทศ สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับสถานทูต โดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เท่าที่ทราบ
มีนักศึกษาน้อยอยู่แล้ว  ในอนาคตข้างหน้าคณะต่าง ๆ ต้องจับมือกันบริหารมหาวิทยาลัย  ภาษาญี่ปุ่น               
กับวิศวกรรม  เคมีและวิศวกรรม ก็สามารถท าได้เอาความรู้เหล่านี้ไปสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ   ส่วนเรื่อง
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เห็นด้วยว่ายังขาดบุคลากร เนื่องมาจากไม่ได้มีการพัฒนาบุคลากร                    
สายสนั บสนุน  และอาจารย์ไม่ควรท างานด้านบริหาร เป็นหลัก  ควรให้บุ คลากรฝ่ายสนับสนุ น                       
ได้ไปสนับสนุนอาจารย์ให้สามารถท างานง่ายขึ้น เป็นระบบรุ่นต่อรุ่น  เสนอให้มีการจัดโครงสร้างการ
บริหารใหม่ 

มติสภา   มทร.  กรุง เทพ  เ ห็นชอบ  และอนุมัติการปรับปรุ ง บันทึกข้ อตกลง                                    
ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ Nanyang Normal 
University (NYNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน 

4.5 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร               
โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงเพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร                   
ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตร
นานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) รายละเอียดดังนี้ 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ย้ายไปเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน จ านวน 1 คน ได้แก่ 

เดิม  อาจารย์ Nasrin Jannesar  
เปลี่ยนแปลงเป็น  อาจารย์สุดนรี สันตินรนนท์ 

2.  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) รายละเอียดดังนี้ 

2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรขอลาศึกษาต่อ                 
ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 คน ได้แก่ 

เดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนฤดี ผาบสิมมา 
เปลี่ยนแปลงเป็น อาจารย์สุพัตรา กฤษวัฒนากรณ์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

1.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว                           
และการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
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2.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม                  
การผลิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

มติสภา  มทร.  กรุ งเทพ   เ ห็นชอบ  และอนุมัติ การปรั บปรุ งแ ก้ไขหลักสูตร                                   
จ านวน 2 หลักสูตร 

4.6 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตามแบบ สมอ. 08 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร                
ตามแบบ สมอ. 08 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์                            
(ฉบับปี พ.ศ. 2561) โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงเพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

โดยมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) จ านวน 1 คน 
ได้แก่ 

เดิม อาจารย์ปฏิภาณ จันทรวิชิต 
เปลี่ยนแปลงเป็น อาจารย์ช านาญ น้อยพิทักษ์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร ตามแบบ สมอ. 08 หลักสูตรวิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) 

มติสภา  มทร.  กรุ งเทพ   เ ห็นชอบ  และอนุมัติ การปรั บปรุ งแ ก้ไขหลักสูตร                                   
ตามแบบ สมอ. 08 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2561) 

4.7 ขออนุมั ติยก เว้ นการเรี ยกเ ก็บเงิ น ค่าธรรม เนียมการ ศึกษาประจ าภาค                             
กรณีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชากลุ่มฝึกงาน 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 
(Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงได้มีประกาศ                                      
เรื่อ ง แนวทา งกา รจั ดการการ เรียนการสอนรา ยวิช ากลุ่ มสหกิจศึกษา  หรือรายวิช าฝึก งา นใน                             
สถานประกอบการ ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 โดยให้งดการจัดการเรียนการสอนรายวิชากลุ่มสหกิจศึกษา หรือรายวิชาฝึกงานในสถานประกอบ       
การ ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563                         
ซ่ึงส่งผลกระทบให้นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาข้างต้นในภาคการศึกษาอ่ืนแทน  



( 24 ) 

ทั้งนี้ ตามแนวปฏิบัติการลงทะเบียนรายวิชากลุ่มฝึกงานในภาคการศึกษาฤดูร้อน 
มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน แบบเหมาจ่าย และยกเว้นการเรียก
เก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจ าภาค ดังนี้ 

1. ค่าพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษและสารสนเทศ ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท  
2.  ค่ากิจกรรมนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 500 บาท 

โดยเม่ือนักศึกษากลุ่มดังกล่าว ท าการลงทะเบียนกลุ่มวิชาฝึกงาน ในภาคการศึกษาอ่ืน 
จึงส่งผลให้ถูกเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียนมการศึกษาประจ าภาคตามผังอัตราค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย  

ในการนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงน าเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณา 
ดังนี้ 

1.  เห็นควรให้มีการเรียก เก็บ เฉพาะเ งินค่า บ ารุ งกา รศึกษา ค่าลงทะเบียน                                  
แบบเหมาจ่าย ตามเดิม 

2.  เห็นควรยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจ าภาค  
- ค่าพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษและสารสนเทศ ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท  
- ค่ากิจกรรมนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 500 บาท 

3.  เห็นควรให้มีการคืนเงินให้กับนักศึกษาที่จ่ายช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้างต้นให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว 

การขออนุมัติดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา                  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฝ่ายการเงิน เม่ือการประชุม ครั้งที่  12/2563 เม่ือวันพุธที่                               
2  ธันวาคม  2563 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

นายพิษณุวัตร  สุจวิพันธ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า 
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ฝ่ายการเงิน เรียบร้อยแล้ว  และเป็นรายการที่ไม่มีผลกระทบ                            
ต่อเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  โดยปกตินักศึกษาจะต้องฝึกงานในภาคซัมเมอร์  แต่เนื่องจากสถานการณ์
โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงต้องฝึกงานในภาคการเรียนที่ 2  จึงยกเว้นไป 

นายชนรร ค์  พุทธมิลินปร ะทีป   กร รมการสภามหาวิทย าลัย ผู้ทรง คุณวุ ฒิ                                   
แสดงความคิดเห็นว่า ควรระบุจ านวนเงินที่จะคืนว่าจ านวนเท่าใด  ให้ระบุในมติสภาไว้ด้วย  อย่างไรก็ตาม 
การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนในเวลาปกติของนักศึกษาก็ยังมีค่าใช้จ่ายในลักษณะนี้อยู่   อยากทบทวน
ในเรื่องลักษณะนี้ด้วย  และอาจท าให้มีจ านวนนักศึกษาน้อยลงได้  เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ามหาวิทยาลัย
แห่งอ่ืน 

นางสาวอรอนงค์  สรรเสริญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ฯ  
แสดงความคิดเห็นว่า ในกรณีดังกล่าว ในอนาคตอาจมีสถานการณ์เช่นเดียวกันเกิดขึ้นอีก จึงเสนอให้                       
มีการก าหนดแนวทางและข้อยกเว้นดีหรือไม่ 
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ศาสตร าจ ารย์  ( พิเศษ)  ดร.สมชั ย  ฤชุพัน ธุ์  อุปนา ยกสภามหาวิ ทย าลั ย                                
แสดงความคิดเห็น ว่า ให้ พิจาร ณาในกรณีนี้ใ นเบื้อ งต้น และติดตามสถานการณ์ในอนาคตต่อไป                                      
ในส่วนความคิดเห็นของ นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป มอบรักษาราชการแทนอธิการบดีเพ่ือทบทวน                     
และรายงานผลการพิจารณาว่ามีเรื่องใดในลักษณะเดียวกันหรือไม่ อย่างไร เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

มติสภา  มทร . กรุ งเทพ   เห็นชอบ  และอนุมั ติการยกเว้ นการ เรี ยก เก็บเงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจ าภาค  กรณีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชากลุ่มฝึกงาน 

4.8 การสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศจัดต้ังวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  พ.ศ. 2562  เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย                          
ที่ มีฐานะเทียบเท่าคณะและมิใช่ส่วนราชการ เม่ือวันที่  30  สิงหาคม  2562  และออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารงานและการด าเนินงานวิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2562 โดยข้อ 14 ของข้อบังคับดังกล่าว ก าหนดให้มีคณบดี
วิทยาลัยนานาชาติเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในวิทยาลัยนานาชาติ  โดยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาคณบดี ให้เป็นไปตามประกาศคณะอ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ
อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พ .ศ. 2563  
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2556  นั้น 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีค าสั่งแต่คณะกรรมการ                               
สรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  ที่ 763/2563  ลงวันที่  14  ตุลาคม  2563  เพ่ือด าเนินการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

โดยให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีตามค าสั่งดังกล่าว ด าเนินการสรรหาคณบดี                                             
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับมหา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วย                                          
การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2556 

คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ขอเรียนว่าได้ด าเนินการพิจารณา
กลั่นกรองเพ่ือให้ได้มาซ่ึงผู้ที่ มีความเหมาะสมเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนด                                 
ในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ .ศ. 2556 
เรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองเป็นผู้ ซ่ึงเหมาะสมเป็นคณบดีวิทยาลัย
นานาชาติ โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร จ านวน  3  คน ได้แก่  

1.  ดร.จิรังรัก  สมรรคจันทร์ 
2.  ดร.ปรมินทร์  โฆษิตกุลพร 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระพงศ์  วรเศรษฐพงศ์ 

เพ่ือให้การ สร รหาคณบดี เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ในข้ อ 9  แห่งข้อบัง คับ
มหาวิทยา ลัยเทคโนโลยีรา ชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยกา รสรรหา คณบดี พ .ศ. 25 56  ซ่ึงก าหนดว่ า                                 
“ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือก  และแต่งต้ังบุคคลจากบัญชีรายชื่อในข้อ  8  แห่งข้อบังคับดังกล่าว 
จ านวน  1  คน โดยวิธีการลงคะแนนลับ” 
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ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ขอจัดส่งผลการพิจารณา
กลั่นกรองและประมวลประวัติของบุคคล ทั้ง  3  ราย ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเลือกและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

ทั้งนี้  โ ดยมอบหมาย ให้ เลขานุ การ สภามหาวิ ทย าลั ย มีหนั งสื อแจ้ งกรอบ                                      
การน าเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองทั้งสามรายทราบและปฏบิติัตาม 

อาศัยอ านาจตามข้อ  8  ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2556  จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

1. ก าหนดกรอบการน าเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย 
2. ก าหนดวันและเวลา ในการน าเสนอวิสัยทัศน์ 
3. เอกสารท่ีจะต้องจัดส่งต่อสภามหาวิทยาลัย และก าหนดเวลา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

ดร. ศักด์ิทิพย์   ไกรฤกษ์   น ายกสภา มหา วิทย าลั ย   แสดงความคิดเห็ นว่ า                        
การก าหนดกรอบการน าเสนอวิสัยทัศน์เป็นการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาวิทยาลัยนานาชาติ  
โดยสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่มอบกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  2  ท่าน  ต้ังค าถามที่ต้องถาม
เหมือนกันทั้ ง  3  รา ย จ านวน   2  ค าถ าม  โดยเสนอวาระต่อสภามหา วิทยาลัยในการประชุ ม                                    
สภามหาวิทยาลัย วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563  ในวันที่  21  ธันวาคม  2563  และมอบให้เลขานุการ                          
สภามหาวิทยาลัยแจ้งการล าดับระเบียบวาระต่อวิทยาลัยนานาชาติ  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ 

ดร.สิริเบญจา  กอวัฒนา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า                                  
เป็นวาระการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  โดยก าหนดให้มีการน าเสนอวิสัยทัศน์                                 
ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563  วันที่  21  ธันวาคม  2563                    
และเป็นการน าเสนอด้วยภาษาอังกฤษทั้งหมด  ซ่ึงค าถามในการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ                            
ได้มอบ ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นผู้ ต้ังค าถาม  1  ค าถาม                         
และขอหารือสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ ต้ังค าถาม                               
อีกหนึ่งท่าน 

ที่ประชุมลงมติให้ ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์  และรองศาสตราจารย์ ดร.บวรโชค  ผู้ พัฒน์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นผู้ต้ังค าถามในการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบการประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณากล่ันกรอง                                 
เป็นผู้ซ่ึงเหมาะสมเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ท้ัง  3  ราย  และมอบให้คณะกรรมการสรรหาคณบดี                                    
วิทยาลัยนานาชาติด าเนินการตามข้อ 1  – 3  และแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกน าเสนอวิสัยทัศน์                                          
ต่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 

4.9 ขออนุมัติยกเลิกการเรียกเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา (ช าระแรกเข้า
ครั้งเดียว) คณะบริหารธุรกิจ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องอัตราการเก็บค่าบ ารุง
การศึกษาค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา
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ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 ซ่ึงมีการประกาศใช้ต้ังแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ส่งผลกระทบต่อยอดนักศึกษา
รับเข้ามีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการเรียกเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา (ช าระแรกเข้า
ครั้งเดียว) มีอัตราการเรียกเก็บตามข้อ 6 ส าหรับสายสังคมศาสตร์ 10,000 บาท และสายวิทยาศาสตร์                                          
และเทคโนโลยี 15,000 บาท เป็นเหตุให้นักศึกษาปริญญาตรีภาคสมทบไม่สามารถมีทุนทรัพย์ในการจ่าย       
ค่าเทอมในภาคการศึกษาแรกเข้าได้ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นตัวปัจจัยที่ส า คัญและส่งผล
ต่อนักศึกษาโดยตรงในด้านการศึกษาต่อและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ  

ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจ เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีความประสงค์จะขออนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย  ขอยกเลิกการเรียกเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา (ช าระแรกเข้าครั้งเดียว) ข้อ 6.1                         
และ 6.2 

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาขออนุมัติยกเลิกการเรียกเก็บเงินค่า
บ ารุงการศึกษา (ช าระแรกเข้าครั้งเดียว) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องอัตรา
ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ      
ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2563 ข้อ 6 (6.1 และ 6.2) 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการยกเลิก
การเรียกเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา (ช าระแรกเข้าครั้งเดียว) คณะบริหารธุรกิจ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

นายบุญช่ วย   เ จริญผล   กรรมกา รสภามหา วิทย าลัย  ผู้ แทนคณาจา รย์ ฯ                     
แสดงความคิดเห็นว่า การคิดจุดคุ้มทุนถือว่าเป็นจุดที่ประทับใจ   และอยากให้มหาวิทยาลัยน าไปใช้                           
กับทุกคณะ ทุกสาขา  สามารถแสดงความชัดเจนเช่นนี้  จะท าให้การพิจารณาง่ายขึ้น   และเห็นด้วยกับ              
การลดค่าใช้จ่ายของนักศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก่ิงแก้ว  เอ่ียมแฉล้ม  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร  
ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ได้ผ่านคณะกรรมการฯ ฝ่ายการเงิน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ศาสตร าจ ารย์  ( พิเศษ)  ดร.สมชั ย  ฤชุพัน ธุ์  อุปนา ยกสภ ามหาวิ ทย าลั ย                           
แสดงความคิดเห็นว่า เป็นเรื่องที่ ดีมากที่ ได้แจ้งข้อมูลที่ส า คัญ  และขอให้พิจารณาในวาระที่  4 .11                             
พร้อมกันได้หรือไม่ 

นายดิษพง ศ์  พานิ ช  กรรมกา รสภามหา วิทย าลัย ผู้ทร งคุณวุฒิ   ชี้แ จงว่ า                                
ในวาระที่  4.11  ได้ผ่านคณะกรรมการฯ ฝ่ายการเงิน เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติการยกเลิกการเรียกเก็บเงินค่า
สนับสนุนการจัดการศึกษา (ช าระแรกเข้าครั้งเดียว) คณะบริหารธุรกิจ 

4.10 ขออนุมั ติการ จ้างอาจาร ย์พิ เศษสอนแทนอาจาร ย์ประจ า ท้ั งร ายวิ ช า                                              
ตลอดปีการศึกษา 2563 

โครงกา รสถาบั นกา รบิ นแห่งมหา วิทยา ลั ยเทคโน โลยี รา ชมงคลกรุ งเทพ                                    
เปิดหลักสูตรฝึกอบรมช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA Part 66 CAT B1.1  และหลักสูตร
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วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สา ขาวิชาวิศวกร รมซ่อมบ ารุงอากาศยาน ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การเรียนการสอนในรายวิชา แบ่งออกเป็น 15 module                    
(39 ร ายวิชา และการฝึกประสบกา รณ์ส าหรั บวิศวกรรมซ่อมบ ารุ งอากาศยาน ) เป็นภาคทฤษฎี                                           
และปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร ผู้สอนและผู้ฝึกอบรมจ า เป็นต้องผ่านการรับรอง                            
ในภาคทฤษฎีและต้องมีประสบการณ์ท างานเก่ียวกับการซ่อมอากาศยานอย่างน้อย 5 ปี ในภาคปฏิบัติ                         
จึงได้เชิญบุคลากรภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษ ตลอดปีการศึกษา 2563 เนื่องจากหลักสูตรฯอยู่ภายใต้
ระเบียบการเบิกจ่ายภาระการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งผลให้ปัจจุบันการด าเนินการเบิกจ่าย                          
ให้ผู้ฝึกอบรมและอาจารย์ผู้สอนยังไม่มีประสิทธิภาพ 

ตามที่ สาขา วิชาวิ ศวกร รมซ่อมบ ารุ งอา กาศยาน ไ ด้เชิญบุคลา กรภา ยนอก                                                
มาเป็นอาจารย์พิเศษ ตลอดปีการศึกษา 2563 จ านวน 3 ราย (ดังเอกสารแนบ) โดยสาขาวิชาวิศวกรรม
ซ่อมบ ารุงอากาศยานมีความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ 50                      
เพ่ือให้ ผู้ เรียนได้รับประโยชน์สู งสุด   และเป็นไปตามข้อบังคับขององ ค์กรควบคุมความปลอดภั ย                               
ทา งการบินแห่ งสหภาพยุโ รป  (EASA)  ทั้ งนี้  เ พ่ือ ให้ เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ กา ร                                   
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558  และสถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการได้
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย   ถือเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องตามเจตนารมณ์                             
ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (15) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ         
และอนุมัติ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

นายภูมิภวิชญ์ ทิพย์ธีรเศวต กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยต าแหน่ง มีข้อสังเกตว่า 
เอกสารแนบในบันทึกข้อความ ได้ระบุอาจารย์ผู้สอนเพียง  2  ราย  และสอบถามว่า นายชวการ วงศ์เต็ม  
มีคุณวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา สามารถสอนได้หรือไม่ 

นายณรงค์ฤทธิ์ เมฆลอย ผู้อ านวยการโครงการสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ชี้แจงว่า ขออภัยในข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน   โดยได้เสนออาจารย์ผู้สอน
ทั้งหมด  3  ราย  ในส่วนคุณวุฒิการศึกษาตามระเบียบของส า นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                             
ได้ร ะบุข้ อยกเว้ นไว้ว่า  คุณวุฒิกา รศึกษา ระดับอนุปริญญาจะต้องมีประสบการ ณ์ในกา รท า งา น                               
อย่างน้อย  15  ปี  

ศาสตราจารย์  ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ทรงคุณวุ ฒิ                                                 
แสดงความคิดเห็นว่า ควรมีรายละเอียดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเพ่ิมเติม เช่น อัตราค่าจ้าง
ที่ได้รับ ใช้งบประมาณส่ วนไหนจ่าย   เอกสารอ้า งอิงระเบียบและข้อบัง คับเก่ียว กับการ จ่ายเงิน                                                 
ที่เป็นของสถาบันการบินฯ  และมีข้อสังเกตว่า ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์มาตรฐาน
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี   ระบุไว้ว่า อาจารย์พิเศษสามารถสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา                                       
ซ่ึงในวาระนี้มีการขออนุมัติให้สอนร้อยละ 100  ของรายวิชา  และไม่ได้อยู่ในอ านาจของสภามหาวิทยาลัย                                                
ซ่ึงตามประกาศให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการอุดมศึกษา 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา   ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ได้มีหนังสือจาก อว . เม่ือปี 2562  ที่ระบุในกรณีที่สอนเกินร้อย
ละ 50  จะสามารถเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติได้   ดังนั้น หากสอนเกินร้อยละของรายวิชา 
และไม่ได้ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เม่ือส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก็จะไม่ผ่าน                                     
และถูกปรับตกไป จึงขอชี้แจงและยืนยันว่ามีหนังสือแจ้งในกรณีนี้อยู่จริง  

นา ยธี ร ยุ ทธ์  หล่ อ เลิ ศ รั ตน์  กร รม กา รสภา ม หา วิ ทย า ลั ย ผู้ ท ร ง คุณวุ ฒิ                                                       
แสดงความคิดเห็นว่า อย่างที่ท่านประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย ได้ชี้แจงนั้น ได้มีหนังสือจาก กระทรวง                                            
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอยู่จริง  และมีตัวอย่างในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                                  
ก็ได้เสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในเรื่องของการสอนเกินร้อยละ 50 เช่นกัน 

นา ยภู มิภวิ ชญ์ ทิพย์ ธีร เศวต กรรมกา รสภามหาวิ ทย า ลัย  โดยต า แหน่ ง                                            
มีข้อสังเกต  2  ประเด็น ดังนี้ 

1. ในการจ้างอาจารย์สอนพิเศษนั้น จากราชกิจจานุเบกษา ระบุว่าต้องมีประสบการณ์
สอนไม่น้อยกว่า  6  ปี  ซ่ึงในเอกสารวาระที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยไม่ได้แนบมาทั้ง  3  ราย 

2. ในการจ้างอาจารย์ผู้สอนพิเศษใช้ระเบียบใดของมหาวิทยาลัย   การที่มาสอน                          
ในระดับปริญญาตรี ต้องแนบระเบียบให้ชัดเจน ถูกต้อง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการฟ้องร้องในอนาคต 

3. ได้ก าหนดค่าตอบแทนในอัตราส่วนเท่าใดต่อชั่วโมง   และสอนก่ีชั่วโมงต่อวัน 
ควรใส่รายละเอียดเพ่ือเติมเพราะเป็นการอนุมัติที่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย 

ศา สตร า จา รย์ ( พิ เศษ ) ดร.สมชั ย  ฤชุ พันธุ์  อุปน ายกสภา มหา วิ ทย า ลั ย                                                     
แสดงควา มคิด เห็ น ว่ า เห็นควรให้ เสนอรา ยละเ อียดและเอกสา ร อ้า ง อิง ให้ ครบถ้วน  ชัด เจน                                                   
เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน  โดยน าความคิดเห็นจากกรรมการสภามหาวิทย าลัย
ประกอบการพิจารณาอีกครั้งในเดือนถัดไป 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  ทบทวนการขออนุมัติการจ้างอาจารย์พิเศษสอนแทนอาจารย์
ประจ า ท้ังรายวิชาตลอดปีการศึกษา 2563 ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ทยาลัย                               
และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในครั้งถัดไป 

4.11 ขออนุมัติยกเว้นค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา (จ่ายแรกเข้าเพียงครั้งเดียว) 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

ด้วยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะขอยกเว้นค่าสนับสนุน                                
การจัดการศึกษา (จ่ายแรกเข้าเพียงครั้งเดียว)  ให้กับนักศึกษาภาคสมทบ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
จ านวน 15,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  จึงส่งหนังสือ เรียน อธิการบดี ที่ อว 0650.03/1866  
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563  เรื่อง ขอยกเว้นค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา (จ่ายแรกเข้าเพียงครั้งเดียว)                   
เพ่ือน าเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร (CEO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                           
เม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2563  มติที่ประชุม ให้น าเรื่องดังกล่าวเสนอเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
การเงิน  คณะฯ ได้ส่งเรื่องดังกล่าว เสนอ ผู้อ านวยการกองคลัง ตามหนังสือที่ อ ว 0650.03/2290                              
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  เพ่ือน าเข้าประชุมคณะกรรมการการเงิน  และคณะฯ ขอน าเสนอ                               
เรื่อง ขอยกเว้นค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา (จ่ายแรกเข้าเพียงครั้งเดียว)  น าเสนอเป็นระเบียบวาระ                       
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือเข้าที่ประชุม  
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ทั้งนี้  เนื่อ งจ า กนั ก ศึกษา ภา คสมทบ สาขา วิ ช าอา หา รและโภชนา กา ร                                            
มีจ านวนลดลงทุกปี ประกอบกับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงได้ท าบันทึกลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ชะลอการสนับสนุนทุน                     
การพัฒนาบัณฑิตในระดับปริญญาตรี  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ประสงค์น าประเด็น ขอยกเว้น                           
ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา (จ่ายแรกเข้าเพียงครั้งเดียว) จ านวน  15,000  บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
ให้กับนักศึกษาภาคสมทบ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาขอยกเว้น                                   
ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา (จ่ายแรกเข้าเพียงครั้งเดียว) จ านวน  15,000  บาท (หน่ึงหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
ให้กับนักศึกษาภาคสมทบ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

ม ติสภา   มท ร .  กรุ ง เท พ   เ ห็นชอ บ  และอนุมั ติ การยกเว้ น ค่าสนับสนุ น                                
การจัดการศึกษา (จ่ายแรกเข้าเพียงครั้งเดียว) จ านวน  15,000  บาท (หน่ึงหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
ให้กับนักศึกษาภาคสมทบ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

5.1 รายงานเก่ียวกับหลักสูตรท่ีไม่มีการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีการก าหนดตัวบ่งชี้ในการประกัน
คุณภา พกา รศึกษาร ะดับหลักสู ตร ให้มีการประเมินเ ก่ียว กับร ะบบและกลไกในการรั บนัก ศึกษา                                  
และเตรียมความพร้อมนักศึกษาและถ้าไม่มีการรับนักศึกษาใหม่ ต้องเสนอให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ 

ทั้งนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอรายงานเก่ียวกับหลักสูตร                                    
ที่ไม่มีการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

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

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบ 

5.2 เป ล่ียนแปลง รายชื่ อกรรมการประ เมิ นผลการปฏิ บั ติง านของคณบดี                                         
คณะบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรม ส่ิงทอ  และผู้อ านวยการสถาบันวิจัย                               
และพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    

มหาวิทยาลัยขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน                        
ของคณบดี  ผู้อ านวยการสถาบัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้ 
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(1) ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ 034/2563                                
และที่ 039/2563 ลงวันที่  14  กันยายน  พ.ศ. 2563  แต่งต้ังให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  ภัยวิมุติ  
เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  และผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในฐานะรองอธิการบดี ตามล าดับ นั้น   

เนื่องจา ก ผู้ช่วยศาสตรา จารย์นพรัตน์  ภัยวิมุติ  ต้องเข้ ารับการฝึกอบรม                                               
จิตอาสา 904  “หลักสูตรประจ า”  รุ่นที่ 5  ประจ าปี 2563  ระหว่างวันที่  10  พฤศจิกายน  2563                        
ถึงวันที่  29  ธันวาคม  2563  ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่ ต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว  
มหาวิทยาลัย  จึงเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ   
จาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  ภัยวิมุติ  เป็น  นายพิษณุวัตร  สุจวิพันธ์ 

กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนา   
จาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  ภัยวิมุติ  เป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย  จันทร์มณี 

(2) ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ 038/2563                          
และที่ 039/2563  ลงวันที่  14  กันยายน  พ.ศ. 2563  แต่งต้ังให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์  สุขม่ัน                 
เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  และผู้อ านวยการ
สถาบันวิ จัยและพัฒนา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 256 3  ใน ฐานะกร รมการสภามหา วิทยาลั ย                             
ผู้แทนคณาจารย์ ตามล าดับ นั้น   

เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์  สุขม่ัน  ลาออกจากการเป็นกรรมกา                                  
รสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์  เม่ือวันที่  1  กันยายน  2563  มหาวิทยาลัยจึงเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
จาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์  สุขม่ัน  เป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์  กมลขันติธร   

กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 
จาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์  สุขม่ัน   
เป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ่าสิบตรีมณเฑียร  โอทองค า 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  ประกอบกับความในข้อ 8 ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถ าบัน                                         
และผู้อ านวยการส านัก พ.ศ. 2563  จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบการเปล่ียนแปลง
รายชื่อกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ                          
และผู้อ านวยการสถาบันวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ  ดังน้ี   

- กรรมการประ เมิ นผลการปฏิ บั ติ ง านขอ งคณบดีคณะบริ หาร ธุร กิ จ                                     
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  ภัยวิมุติ เป็น นายพิษณุวัตร  สุจวิพันธ์ 
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- กรรม การ ประ เ มิ นผลการ ปฏิ บั ติง าน ของ สถา บั นวิ จั ยและ พัฒน า                                        
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  ภัยวิมุติ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย  จันทร์มณี   และจาก                               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์  สุขมั่น เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ่าสิบตรีมณเฑียร  โอทองค า 

- กรรมการประ เมิ นผลการปฏิ บั ติงานคณบดีคณะอุตสาหกรรม ส่ิง ทอ                                 
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์  สุขมั่น เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์  กมลขันติธร   

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบ 

5.3 รายงานสถานภาพทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 4) 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณและการเงินรายได้ พ.ศ. 2556 หมวด 3 การบริหารและการจัดการเงินรายได้ ข้อ 12 
ก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ฝ่ายการเงิน ให้รายงานผล
การด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยทุกรอบสามเดือน นั้น 

ฝ่ายเลขาคณะกรรมการพิจารณาแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย ฝ่ายการเงิน                                       
จึงขอรายงานผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ก่อนการปรับปรุงบัญชี) ดังนี้ 

1) รายงานงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปีงบประมาณ 2563                                  
ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน  2563  เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 ส้ินสุดวันท่ี 30  กันยายน 2563 
(ประจ าไตรมาส 4)  

ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยมีรายรับรวมทั้งสิ้น จ านวน 1,131 ล้านบาท                                                     
(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านบาท) มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จ านวน 1,041 ล้านบาท (หนึ่งพันสี่สิบเอกล้านบาท) 
มีรายได้สูงกว่าใช้จ่ายสุทธิ จ านวน 90 ล้านบาท  (เก้าสิบล้านบาท) 

ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมีรายรับรวมทั้งสิ้น จ านวน 1,049 ล้านบาท                        
(หนึ่งพันสี่สิบเก้าล้านบาท)  มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จ านวน 1,119 ล้านบาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเก้าล้านบาท)            
มีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ จ านวน 70 ล้านบาท (เจ็ดสิบล้านบาท) 

เม่ือน ามาเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2563 กับปีงบประมาณ 2562                          
ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่า มหาวิทยาลัยมีรายรั บรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.82 มีค่าใช้จ่ายรวมลดลง                         
ร้อยละ 6.97 ท าให้รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 228.57 

2) รายงานงบแสดงฐานะการ เงิน  ส าหรับปีงบประมาณ 2563 ณ วัน ท่ี                           
30 กันยายน  2563  เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 ณ วันท่ี 30  กันยายน 2562 (ประจ าไตรมาส 4) 

ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น จ านวน 4,061 ลา้นบาท 
(สี่ พันหกสิบเ อ็ดล้า นบาท )  มีหนี้สิน รวมทั้ งสิ้น จ านวน  419  ล้านบาท (สี่ร้อยสิบเ ก้าล้า นบาท )                                  
และมีสินทรัพย์สุทธิรวมทั้งสิ้น จ านวน 3,642 ล้านบาท (สามพันหกร้อยสี่สิบสองล้านบาท) 

ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น จ านวน 3,951 ลา้นบาท                         
(สามพันเก้าร้อยล้านบาท) มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น จ านวน 438 ล้านบาท (สี่ร้อยสามสิบแปดล้านบาท)                         
และมีสินทรัพย์สุทธิรวมทั้งสิ้น จ านวน 3,513 ล้านบาท (สามพันห้าร้อยสิบสามล้านบาท)  
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เม่ือน ามาเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2563 กับปีงบประมาณ 2562 
ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่า มหาวิทยาลัยมีสินทรัพย์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.78 หนี้สินลดลงร้อยละ 4.34                         
รวมสินทรัพย์สุทธิเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.67 

3) รายงานผลตอบแทนจากเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

เงินลงทุนระยะส้ัน (เงินฝากประจ า) 

เงินลงทุนระยะสั้นของมหาวิทยาลัย จ านวน 439 ล้านบาท (สี่ร้อยสามสิบเก้า
ล้านบาท) ผลตอบแทนรวม 9.01 ล้านบาท (เก้าล้านหนึ่งแสนบาท) 

เงินลงทุนระยะยาว (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล) 

เงินลงทุนระยะยาวของมหาวิทยาลัย จ านวน 400.00 ล้านบาท (สี่ร้อยล้านบาท)                        
เป็ นเ งินลงทุ นในกองทุ นส่ วนบุ คคลประเภท  Flexible Current Income แบ่ง เป็ น 2  กองทุ น                                  
กองทุนละ 200.00 ล้านบาท (สองร้อยล้านบาท) บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน                     
กสิกรไทย จ ากัด  และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด  มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ                  
ของเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 404.37 ล้านบาท (สี่ร้อยสี่ล้านสามแสนเจ็ดหม่ืนบาท) 
คิดเป็นก าไรตามราคาตลาด วันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 4.37 ล้านบาท (สี่ล้านสามแสนเจ็ดหม่ืน
บาท) 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

นางสาวรุ่งอรุณ  แพ่งเกษม  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง   ชี้แจงว่า
รายการที่อยากให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ิมเติมคือรายงานที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า 
สามารถกันเงินได้หรือไม่  ถ้าสามารถกันได้ก็ต้องด าเนินการเพ่ือรักษาสิทธิไว้  โดยต้องท าให้ถูกระเบียบ 

นางสาวรุ่งอรุณ  แพ่งเกษม  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง   ชี้แจงว่า                   
ในระเบียบฯ สามารถกันเงินได้ 74,000,000 (เจ็ดสิบสี่ล้านบาทถ้วน ) ซ่ึงมหาวิทยาลัยยังก่อหนี้ผูกพัน                           
ไม่หมด จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติเพ่ิมเติม 

ศาสตร าจ ารย์  ( พิเศษ)  ดร.สมชั ย  ฤชุพัน ธุ์  อุปนา ยกสภามหาวิ ทย าลั ย                                 
แสดงความคิดเห็นว่า งบประมาณเงินรายได้ไม่ควรกันเงิน  และควรต้ังงบประมาณใหม่  เพราะเป็น                                
การบริหารของมหาวิทยาลัย  และต้องท าเป็นระยะยาว  หากเคยชินในการกันเงินก็ต้องด าเนินการต่อไป
ก่อนจนกว่าจะมีการวางระบบใหม่ 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
แสดงความคิดเห็นว่า บางรายการมีการกันเงินหลายปี  5 – 6 ปีย้อนหลัง  ซ่ึงคณะกรรมการฯ ฝ่ายการเงิน 
รับทราบทั้ง  7  รายการแล้ว  ก าหนดจ านวนการกันเงินและระยะเวลาเพ่ือไม่ให้เกินที่ก าหนดไว้ 
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นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า 
รายการผูกพันเงินรายได้ ทั้งหมด 7 รายการ  แต่เดิมต้ังแต่ปี 2557 มีทั้งหมด  13  รายการ  และได้
พิจารณาแล้ว คงเหลือ  7  รายการ  และได้มีก าหนดเวลาอย่างชัดเจนเรียบร้อยแล้ว  

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

- ไม่มี - 

ประชุมสภามหาวิ ทยาลัยครั้งต่อไป ในการประชุ ม สมัยวิสามัญ ครั้งที่  1/256 3                                
ในวันจันทร์ที่  21  ธันวาคม  2563 และการประชุม ในวันจันทร์ที่  7 ธันวาคม  2563  เวลา 9.30 น.  
และ ณ ห้องประชุมศักด์ิทิพย์  ไกรฤกษ์  ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5  ธันวาคม  2550  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

เลิกประชุมเวลา   13.20 น. 

 
 

 นางสาวพิจักขณา  สายทอง          
          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป            
           ผู้จดและจัดท ารายงานการประชุม 

 
 

 นางฉัตรกาญจน์  ดรุมาศ 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย             
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 ดร.ศักด์ิทิพย์   ไกรฤกษ์ 
 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 


