-1รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 1/2565
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
----------------------------------กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. นายวิชัย ศรีขวัญ
2. นายขจร จิตสุขุมมงคล
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
5. นางดวงสมร วรฤทธิ์
6 รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล
7. นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล
8. นายภูธร ภูมะธน
9. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
10. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
11. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
13. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์
14. อาจารย์สามารถ พยอมหอม
15. อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานที่ประชุม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม
1. นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์
4. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล
6. อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
7. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร
8. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
9. นายศุภธี โตสกุล
10. นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม
11. นายวัชระ รักษาพล
12. นางสาววาสนา วงษ์สังข์

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
รองอธิการบดี
เลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ…

-2กรรมการทีไ่ ม่มาประชุม
- ไม่มี ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า
2. นางสาวสุภารัตน์ สินสุวรรณ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง
4. อาจารย์ ดร.อุษณี จิตติมณี
5. อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ
6. อาจารย์ ดร.สกุล คานวนชัย
7. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน
8. อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์
9. อาจารย์ ดร.สราวุฒิ แนบเนียร
10. อาจารย์ ดร.จันทร ชัยประเสริฐ
11. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ แดงขา
12. อาจารย์ญาณพัฒน์ ลาภพาณิชยกุล
13. อาจารย์อรอนงค์ เสนาะจิต
14. อาจารย์อรนวล หาญเม่ง
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจาปา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย)
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

ก่ อนด าเนิ นการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย ครั้งที่ 1/2565 เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วม
ประชุ ม จ านวนทั้ ง สิ้ น 22 คน กรรมการที่ เข้ าร่ วมประชุ มผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ 15 คน และกรรมการ
ที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม จานวน 7 คน โดยดาเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิ กส์ ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่ านสื่ออิเล็ กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า กรรมการครบองค์ประชุมแล้ว
จึงได้กล่าวเปิดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 21 มกราคม 2565 และ
ดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี –
1.2 เรื่องที่...

-31.2 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม
1.2.1 รายงานผลการดาเนินงานที่สาคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เดือนมกราคม 2565
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา นาเสนอ รายงานผลการดาเนินงาน
ที่สาคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนมกราคม 2565 ดังนี้
ยุทธศาสตร์/
กิจกรรม
วัน เดือน ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ การประชุมวิชาการ

ธันวาคม ๒๕๖๔

การสังเคราะห์งานวิจัย

ผลการดาเนินงาน
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ได้ รั บ
เกีย รติ จากสถาบั น วิจัยและพั ฒ นา มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ ราไพ
พรรณี ให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติราไพ
พรรณี ครั้งที่ ๑๕ “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวิถีใหม่
สู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ” โดย รศ.ดร.พนิ ต สุ ภ า ธรรมประมวล
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
อ่านและวิพากษ์ผลงานวิจัย ทั้งนี้ ทาให้ได้เครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็ นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ ในการท าผลงานวิ จั ย และงานวิ ช าการเพื่ อ การ
พัฒนาท้องถิ่นที่มีศักยภาพ พร้อมใช้ประโยชน์ร่วมกัน
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ได้ รั บ
มอบหมายจากอธิการบดีให้ดาเนินการสังเคราะห์งานวิจั ยเพื่อให้
ได้ความรู้ใหม่ที่ประมวลจากข้อค้นพบจากงานวิจัย โดยใช้การ
สังเคราะห์ อภิมาน (meta-synthesis) อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติที่จะนาไปใช้ในการปฏิบัติจริง รวมทั้งเป็นข้อมูลสาหรับ
ผู้ บ ริ ห ารในการก าหนดนโยบาย ซึ่ ง จะเป็ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ในการปรับปรุงผลผลิต สนับสนุนงานวิจัย และพัฒ นานโยบาย
ต่ า ง ๆ โดยได้ คั ด เลื อ กผลงานวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี ที่ เผยแพร่ สู่ ส าธารณะแล้ ว และเป็ น นโยบายหรื อ
อัตลักษณ์สาคัญของจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ ได้ความรู้ใหม่ที่ประมวล
จากข้ อ ค้น พบจากงานวิจั ยจ านวน ๓ เรื่อง ได้แ ก่ ๑) ลิ งเมื อ ง
ลพบุรี ๒) ดินสอพอง : สินค้าอัตลักษณ์เมืองลพบุรี ๓) ปลาส้มฟัก :
ภูมิปัญญาอาหารไทพวน ลพบุรี

๒๑ - ๒๔ ธันวาคม…

-4ยุทธศาสตร์/
กิจกรรม
วัน เดือน ปี
๒ ๑ - ๒ ๔ ธั น วาค ม การบริการวิชาการเพื่อ
๒๕๖๔
ท้องถิน่

ผลการดาเนินงาน
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จั ด กิ จ กรรมในการบริ ก าร
วิ ช าการเพื่ อ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในช่ ว งระหว่ า งวั น ที่ ๒๒ - ๒๔
ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังนี้
- วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ อาจารย์ ดร.สราวุฒิ แนบเนียร
รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ได้ ให้ เกี ย รติ เป็ น วิท ยากร และ
แบ่ ง ปั น ความรู้ ท างด้ า นวิ ธี ก ารปลู ก พื ช สมุ น ไพรมาตรฐาน
Organic ฟ้ า ทะลายโจรและขมิ้ น ชั น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ก า ร ต ล า ด ส มุ น ไ พ ร แ ล ะ ก า ร แ ป ร รู ป ส มุ น ไ พ ร
ณ วิสาหกิจชุมชนวิชาชีพเกษตรอินทรีย์ไร่ทหารสานประชา ม.๖
ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี ให้กับกลุ่มเกษตรกรหนอง
โดน จั งหวัด สระบุ รี โดยมี ส านั ก งานเกษตรอ าเภอหนองโดน
จังหวัดสระบุรี และกลุ่มงานการแพทย์แผนไทย สสจ.ลพบุรี
- วันที่ ๒๒ ธันวาคม 2564 อาจารย์ ดร.ประนิตดา เพ็งงิ้ว
อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม คณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับ
เกี ย รติ เป็ น วิ ท ยากรในโครงการส่ ง เสริ ม การหยุ ด เผาในพื้ น ที่
เกษตร จัดโดย : สานักงานเกษตรอาเภอบ้านหมี่ จ.ลพบุรี
- วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ อาจารย์ ดร.สราวุฒิ แนบเนียร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ที ม อาจารย์ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี โดยมี
๑. ผศ.ประชาติ วัชรบัณฑิต
๒. ผศ.สุชาดา สวัสดี
๓. อ.เจนจิรา เดชรักษา
๔. คุณอาพล พุ่มไพจิตร
๕. คุณถาวร เสงี่ยมวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการกลุ่ มส่งเสริมและพัฒ นาการผลิต สานักงานเกษตร
จังหวั ด ได้ ล งพื้ น ที่ ในวิส าหกิ จ ชุ ม ชนวิ ช าชี พ เกษตรอิ น ทรี ย์ไร่
ทหารสานประชาชนเพื่อจัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูก
และการแปรรูปขมิ้นชันกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชันจังหวัดลพบุรี

- วันที่ ๒๓...

-5ยุทธศาสตร์/
วัน เดือน ปี

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

กิจกรรม

การร่วมแก้ปัญหาให้
ท้องถิ่น

ผลการดาเนินงาน
- วันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรณิการ์ อ่อนสาลี อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ก ารอาหาร คณ ะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้
และวิจัยกระบวนการผลิต เรื่อง "การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเกษตรเชิ ง นวั ต กรรม" ภายใต้ โ ครงการ
ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ๑ จังหวัด ๑ ชุมชน
(One Province One Agra-Industrial Community : OPOAI - C)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดลพบุรี
อ.ดร.สกุล คานวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อม
ด้วยอาจารย์และทีมงานนักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
ส่งมอบเครื่องปั๊มน้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นผลงาน
การด าเนิ น การของสาขาวิ ช าให้ กั บ ชุ ม ชนหมู่ ที่ 1 ต.โพธิ์ ต รุ
อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ การลงนามความร่วมมือ ผศ.ดร.กันตพัฒ น์ กิตติอัช วาลย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
ทางวิชาการ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยรองคณบดี
ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนาม
บั น ทึ กข้ อตกลงความร่ว มมื อ ระหว่าง คณะวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร, คณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ในรู ป แบบการลงนามผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ระบบวิ ดี โ อ
คอนเฟอร์เรนซ์) สาหรับสาระสาคัญตามบันทึกลงนามในครั้งนี้
เพื่ อ ร่ ว มกั น ในการแลกเปลี่ ย นนั ก วิ จั ย และนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ จั ด
กิจกรรมทางด้านการทาวิจัยร่วมกัน ตลอดจนร่วมกัน ในการจัด
สั ม มนา การประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร การประชุ ม วิ ช าการ และ
วารสารข้อมูลต่าง ๆ โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าว
มีระยะเวลา ๔ ปี คือ ระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๑๕
ธันวาคม ๒๕๖๘
๒๓ – ๒๔…

-6ยุทธศาสตร์/
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
วัน เดือน ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
๒๓ - ๒๔ ธันวาคม
การอบรมให้ความรู้ด้าน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการ
๒๕๖๔
ก ารป ระ กั น คุ ณ ภ าพ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ
การศึกษา
ตามรู ป แบบของ AUN-QA โดยเรี ยนเชิ ญ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์
ดร.เฉลิมเกียรติ ดุล สัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณ ภาพ
การศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เป็ น วิท ยากร ในการอบรม ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 2 อาคาร 20
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้ กับ
บุคลากรของคณะในการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
19 มกราคม 2565 การลงนามความร่วมมือ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร
ทางวิชาการ
มหาวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การยกระดั บ การเรีย นรู้โรงเรีย นเครือข่ ายขนาดเล็ ก ระหว่ าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาลพบุ รี เขต 1 และ เขต 2, ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 1 และ เขต 2 และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เพื่อร่วมกันใน
การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ใน 7 ด้ า น ได้ แ ก่ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒ นธรรม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่าน เขียน
การคิดวิเคราะห์ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
ตลอดจนเพื่อร่วมกันออกแบบและสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อ
การพั ฒ นาใน 7 ด้ าน และเพื่ อ ร่ ว มกั น สนั บ สนุ น ให้ เกิ ด ความ
ร่ ว มมื อ ในด้ า น อื่ น ๆ เพื่ อ ยกระดั บ การเรี ย นรู้ ใ นโรงเรี ย น
เครือข่ายขนาดเล็ก
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
30 มกราคม 2565 เสวนาวิชาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เข้าร่วม เสวนาวิชาการ เรื่อง การศึกษาเทคโนโลยีการ
ผลิตลูกปัดหิน จากแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้...เส้นทาง
สุวรรณภูมิจากอดีต...สู่อนาคต ณ ห้องประชุมพระเพทราชา
ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
14 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมวันราชภัฏ
มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กาหนดจัดกิจกรรมวันราชภัฏ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
17 กุมภาพันธ์ 2565 ต้อนรับองคมนตรี
พลเอก ดาว์ พ งษ์ รั ต นสุ ว รรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ ย มการ
ผลิ ต ครู แ ละวิ ศ วกรสั ง คม ในวั น ที่ 17 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๑.๒.๒ การต้อนรับ...

-7๑.๒.๒ การต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากท่านองคมนตรี
เมื่อ วันที่ 6 - 7 มกราคม ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดาเนินงานของ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และ โรงเรียนเครือข่าย รวม 7
โรงเรียนในจังหวัดลพบุรี โดยโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา มีจานวน 4 แห่ง ประกอบด้วย ๑) โรงเรียน
ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ๒) โรงเรียนบ้านเขาขวาง ๓) โรงเรียนบ้านลาโป่งเพชร 4) โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า
และ โรงเรียนเครือข่าย มีจานวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1) โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 2) โรงเรียนโคกสาโรง และ
3) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓
วันที่ 6 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนบ้านลาโป่งเพชร อาเภอโคกเจริญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ อาเภอหนองม่วง
โรงเรียนบ้านม่วงค่อม และโรงเรียนโคกสาโรง อาเภอโคกเจริญ ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ และบรรยายพิเศษ
แก่คณะครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา โดยแต่ละโรงเรียนนาเสนอรายงานแผนการดาเนินการตามพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษา ในด้านที่ 3 การมีงานทา-มีอาชีพ ในการนี้ มหาวิท ยาลั ยมอบ อาจารย์ธีรภัท ร
สุวรรณรุจิ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรี
วันที่ 7 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ติดตามการดาเนินงาน ของมหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการดาเนินงานโรงเรียนในโครงการ
ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โดย องคมนตรี บรรยายพิเศษ การจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา รับฟังนโยบายการ
ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย และรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของแต่ละโรงเรียน
และเยี่ ยมชมการจั ดนิ ทรรศการน าเสนอผลงานของโรงเรียน ในโครงการกองทุ นการศึกษา และ โรงเรียน
เครือข่าย ทั้ง 7 แห่ง พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป
จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย
1. รับ ทราบรายงานผลการดาเนิน งานที่ ส าคัญ ของมหาวิท ยาลั ย ตามยุท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัย เดือนมกราคม 2565
2. รับทราบการต้อนรับองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย
เมื่อวันที่ 6 - 7 มกราคม ๒๕๖๕ ในการตรวจเยี่ยมการดาเนินงานของ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
และ โรงเรียนเครือข่าย รวม 7 โรงเรียนในจังหวัดลพบุรี
1.3 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม
เลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ย แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ มทราบว่ า ระเบี ยบวาระการประชุ ม สภา
มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ครั้ งที่ 12/2564 วั นที่ 17 ธั นวาคม 2564 โดยมี เอกสารเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาในวาระดังนี้
วาระที่ 5.2 พิ จารณาอนุมัติ ห ลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมการ
สื่อสารและสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วาระที่ 5.3 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระที่ 5.4 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระที่ 5.7…

-8วาระที่ 5.7 พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการ การกาหนดเงิน เพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลั ย
สายสนับสนุน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
วาระที่ 7.9 รับทราบการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทาประกาศคณะกรรมการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดาเนิน
กิจการตามความในมาตรา 126 เพิ่มเติม
สรุประเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 21
มกราคม 2565 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ จานวน 3 เรื่อง
วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
วาระที่ 1.2 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม
วาระที่ 1.3 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุ มสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่
17 ธันวาคม 2564
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง จานวน 1 เรื่อง
วาระที่ 3.1 รายงานสรุปผลการดาเนิน การตามมติ ส ภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี
ประจาปี พ.ศ. 2564
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย -ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ จานวน 10 เรื่อง
วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต
วาระที่ 5.2 พิ จารณาอนุมัติ ห ลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมการ
สื่อสารและสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วาระที่ 5.3 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระที่ 5.4 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมั ลติมีเดีย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระที่ 5.5 พิจารณาอนุมัติแผนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ
(กศ.บป.) ประจาปีการศึกษา 2566 – 2570
วาระที่ 5.6 พิจารณาการดาเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วาระที่ 5.7 พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการ การกาหนดเงิน เพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลั ย
สายสนับสนุน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
วาระที่ 5.8 พิ จ ารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุ กข์ประจามหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี
วาระที่ 5.9 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
วาระที่ 5.10 พิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย แทนตาแหน่งที่ว่าง
ระเบียบวาระที่ 6...

-9ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ-ทักท้วง - ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเพื่อทราบ จานวน 9 เรื่อง
วาระที่ 7.1 รับทราบรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
วาระที่ 7.2 รับ ทราบรายงานผลการดาเนิ น งานของคณะกรรมการบริห ารงานบุ คคล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖4
วาระที่ 7.3 รับทราบรายงานงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
วาระที่ 7.4 รั บทราบประกาศกระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิทยาศาสตร์ วิจั ยและนวัตกรรม
เรื่อง การกาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2565
วาระที่ 7.5 รั บทราบรายงานรั บ – จ่ ายเงิ น มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ประจ าเดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วาระที่ 7.6 รับทราบรายงานการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วาระที่ 7.7 รับทราบรายงานผลการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วาระที่ 7.8 รับทราบ เรื่อง วิศวรกรสังคม : แนวคิดในการผลิตกาลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วาระที่ 7.9 รับทราบการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทาประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ ามมิให้ ดาเนิน
กิจการตามความในมาตรา 126 เพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ ทราบระเบี ย บวาระการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี ครั้ งที่ 1/2565 วัน ที่ 21 มกราคม 2565 โดยมี เอกสารเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา
ในวาระดังนี้
วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสาร
และสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วาระที่ 5.3 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระที่ 5.4 พิ จารณาอนุมัติห ลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีมัล ติมีเดีย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระที่ 5.7 พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
การก าหนดเงิ น เพิ่ ม พิ เศษส าหรั บ ต าแหน่ ง ที่ มี เหตุ พิ เศษ ต าแหน่ ง นิ ติ ก ร ของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
สายสนับสนุน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
วาระที่ 7.9 รั บ ทราบการรับ ฟั งความคิด เห็ น ประกอบการจัด ท าประกาศคณะกรรมการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดาเนิน
กิจการตามความในมาตรา 126 เพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ ๒…

- 10 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ครั้ ง ที่ 12/2564
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 12/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ดังนี้
ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ครั้งที่ 12/2564 (การประชุม
ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ) เมื่ อ วั น ที่ 17 ธั น วาคม 2564 ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ แ จ้ ง มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย
ให้มหาวิทยาลัยทราบ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 และได้จัดทารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี โดยจั ดส่ งให้ กรรมการพิจ ารณาตรวจสอบรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี
ทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 แล้วนั้น
ในการนี้ จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เทพสตรี ครั้ งที่ 12/2564 (การประชุ ม ผ่ านสื่ อ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ) เมื่ อ วั น ที่ 17 ธั น วาคม 2564
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 32)
นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า กรณีมติสภามหาวิทยาลัยเรื่องสาคัญ ขอให้เลขานุการสภา
มหาวิท ยาลั ย อ่ านมติ ให้ ที่ ป ระชุม รั บ ฟั ง ในเรื่องที่ เกี่ ยวข้ องกับ ข้ อกฎหมายต่าง ๆ ก่ อ นการรับ รองรายงาน
การประชุม
มติ สภามหาวิทยาลั ย รับรองรายงานการประชุ มสภามหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ครั้งที่
12/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2564
เลขานุการ นาเสนอ รายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประจาปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม
ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 12/2564 สภามหาวิทยาลัยได้ดาเนินการประชุมและมีมติทั้งหมด 184 เรื่อง
โดยสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 37 เรื่ อง ด าเนิ น การเสร็ จแล้ ว 35 เรื่อง อยู่ ระหว่ าง
ดาเนินการ 2 เรื่อง
2. หมวดการจัดการศึกษา จานวน 72 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 70 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ
2 เรื่อง
3. หมวดงบประมาณและการเงิน จานวน 22 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 21 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ 1 เรื่อง
4. หมวดการบริหารงานบุคคล จานวน 41 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 40 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ 1 เรื่อง
5. หมวดอื่นๆ ดาเนินการเสร็จแล้ว 12 เรื่อง
จึงรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมระบบการ
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์
กรรมการสภา…

- 11 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ที่ดาเนินการติดตามการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย สาหรับเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการนั้น ได้ผ่าน
การพิจารณาจากทีป่ ระชุมจากสภามหาวิทยาลัยมาไม่นาน
2. การรายงานผลการดาเนินงานประจาปี ของคณะกรรมการที่ สภามหาวิทยาลั ยแต่งตั้ง
ควรแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละชุด รับทราบเพื่อรายงานผลการดาเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยพร้อมกันและ
เป็นระบบ คณะกรรมการแต่ละชุดเมื่อดาเนินการจัดทารายงานผลการดาเนินงานเรียบร้อย ต้องประชุมร่วมกัน
เพื่อตรวจสอบและนาเสนอสภามหาวิทยาลัย รวมถึงการดาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
บางแห่งจัดทาสรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการแต่ละชุดเสนอสภามหาวิทยาลัย
3. ให้ ส รุ ป ผลการด าเนิ น งานของคณะกรรมการแต่ล ะชุ ด และจัด เป็ น วาระเสนอต่อ สภา
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เห็นภาพผลการดาเนินงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และ
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย สามารถนาผลการดาเนินงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ มาประชุม Retreat
ร่วมกันได้
4. การจัดหมวดหมู่ของมติสภามหาวิทยาลัยดาเนินการได้ดีแล้ว แต่ควรดาเนินการให้มีระบบ
สืบค้นมติสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สะดวกต่อการติดตามการดาเนินงาน จึงเสนอให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดท าระบบการสืบ ค้น มติส ภามหาวิ ท ยาลัย เพื่อให้ ส ภามหาวิทยาลั ยรับ ทราบการดาเนิ นการตามมติส ภา
มหาวิทยาลัย ในเรื่องที่ดาเนินเสร็จแล้ว และเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
5. การดาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ในเรื่องการให้การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการคุ้มครองให้กับ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มานานแล้ว แต่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดาเนินการ จึงมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว และเห็นด้วยให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทาระบบสืบค้นมติสภามหาวิทยาลัย
ที่ส ามารถตรวจสอบผู้ รับ ผิ ด ชอบดาเนิ น การตามมติส ภามหาวิท ยาลั ย ได้ ท าให้ ส ามารถติ ดตามเร่งรัด การ
ดาเนินงานและนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
6. มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประสานงานกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดทา
ระบบฐานข้อมูล สืบค้นผลการดาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลั ย และนาระบบดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยในเรื่องการประชุม
มติสภามหาวิทยาลัย
1) รับทราบรายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี
พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 12/2564
2) มอบมหาวิทยาลัยดาเนินการจั ดทาฐานข้อมูลการสืบค้นผลการดาเนินการตามมติสภา
มหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5…

- 12 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอ อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต
ด้วย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
ภาคพิ เศษ จ านวน 4 คน โดยผ่ านการพิ จารณากลั่ น กรอง จากหน่ ว ยงานและคณะกรรมการที่ เกี่ ยวข้ อ ง
เพื่อเสนอให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษาตามลาดับ ดังนี้
1. คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาเนินการพิจารณาอนุ มัติผล
การศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564
2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษาแต่
ละหลักสูตร และดาเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการสาเร็จการศึกษาเพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564
3. คณะกรรมการบั ณ ฑิตศึกษา ตรวจสอบคุณ สมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตาม
เกณฑ์ แต่ล ะหลั กสู ตร และเสนอการอนุ มัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึ กษาต่ อสภาวิชาการ เพื่ อให้ ความ
เห็ นชอบการให้ ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้สาเร็จการศึกษา หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รั ฐประศาสนศาสตร์ (หลั กสู ตรใหม่ พ.ศ. 2562) ภาคพิ เศษ จ านวน 4 คน ในการประชุมครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565
4. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 พิจารณาให้
ความเห็ นชอบเสนอการให้ ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลั กสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ภาคพิเศษ จานวน 4 คน
มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2562) จานวน 4 คน ดังรายละเอียดแนบท้ายระเบียบวาระนี้ และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. เกณฑ์การวัดความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย มีคะแนนเต็มเท่าใด เนื่องจากนักศึกษา
ลาดับที่ 2 ได้คะแนน 107 คะแนน
2. มหาวิทยาลัยจัดการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบ TRU-EPT 4 ทักษะ ๆ ละ 30
คะแนน รวมคะแนนเต็ม 120 คะแนน และมหาวิทยาลัยขอรับไปดาเนินการปรับแก้ไขแบบรายงานในครั้ง
ต่อไป
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต แก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ระดั บ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2562) จานวน 4 คน

5.2 พิจารณาอนุมัติ…

- 13 5.2 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อธิก ารบดี น าเสนอ หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมการสื่ อ สารและ
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้
ด้ว ย หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมการสารสนเทศและสื่ อสาร (หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖0) ได้ครบกาหนดเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร (พ.ศ. 2560 – 2564) สมควรแก่การปรับปรุงแก้ไข
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการสื่ อสารและสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 256๕) ให้ ทันสมัย ตอบสนองความต้องการพัฒนา
เศรษฐกิจ การดารงชีวิตของประชาชน การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ในการ
สร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การใช้ความรู้ทางวิศวกรรมที่ทันสมัย สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ผลิตบุ คลากรเพื่อสนองความต้องการกาลั งคนของภาคอุตสาหกรรม ส่ งเสริมให้ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม โดยคานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ
หลักสูตรฯ มีจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต ประเภทหลักสูตรปริญญาตรีทาง
วิชาการ โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชา และมีจานวนหน่วยกิต ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 หน่วยกิต
๓) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
๑) กลุ่มวิชาแกน
45 หน่วยกิต
๒) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
41 หน่วยกิต
๒.๑) วิชาเอกบังคับ 29 หน่วยกิต
๒.๒) วิชาเอกเลือก
12 หน่วยกิต
๓) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หลักสูตรฯ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2564
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564
ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการนโยบายพัฒ นาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม
ในการประชุ มครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลั ย โดยมีข้อแนะน า
ซึ่งคณะฯ ได้ดาเนินการทบทวนและปรับตามข้อแนะนาเรียบร้อยแล้ว
มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กรรมการสภา...

- 14 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
ให้ ต รวจสอบและปรับ รายละเอีย ดในเนื้ อหาค าอธิบ ายรายวิช าคณิ ต ศาสตร์วิศ วกรรม 1
รายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 และ รายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 ดังนี้
รายวิชา
ข้อความเดิม
ข้อความที่เสนอปรับ
เหตุผลที่ปรับปรุง
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ฟั งก์ ชั น ลิ มิ ต และความต่ อเนื่ อ ง ฟั งก์ ชั น ลิ มิ ต แ ล ะ ค ว า ม ขยายรายละเอียดใน
วิศวกรรม 1
การหาอนุ พั น ธ์ แนวคิ ด มู ล ฐาน ต่อ เนื่ อง แนวคิด มู ล ฐานของ เนื้ อ หาและการใช้
(หน้า 59)
ของอนุ พั น ธ์ ปริ พั น ธ์ และการ อนุ พั น ธ์ การหาอนุ พั น ธ์ ข อง ศั พ ท์ ใ ห้ ส อดคล้ อ ง
ประยุกต์ใช้อนุพันธ์ ปริพันธ์จากัด ฟังชัน สูตรการหาอนุพันธ์ กฎ กันทั้ง 3 วิชา
ลูกโซ่ ผลต่างของอนุพัทธ์ การ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ข อ ง อ นุ พั น ธ์
อินทิกรัลของฟังก์ชัน สูตรการ
อิ น ทิ เก ร ต เท ค นิ ค ก า ร
อินทิเกรต อินทิกรัลจากัดเขต
และการประยุกต์
คณิตศาสตร์
เวคเตอร์ในปริภูมิ 3 มิติ เวคเตอร์ เวคเตอร์ในปริภู มิ 3 มิ ติ ผล ปรั บ การจั ด ล าดั บ
วิศวกรรม 2
หนึ่งหน่วยผลคูณเชิงสเกลาร์และ คู ณ เชิ ง สการ์ แ ละผลคู ณ เชิ ง เนื้ อ หาให้ เหมาะสม
(หน้า 59)
ผลเชิ งเวคเตอร์ สมการเส้ น ตรง เวคเตอร์ เวคเตอร์หนึ่งหน่วย ขึ้ น ควรเน้ น เฉพาะ
แล ะส ม ก ารระน าบ ฟั งก์ ชั น ฟังก์ชันเชิงเวคเตอร์และกราฟ แ ค ล คู ลั ส ห ล า ย
เวคเตอร์ แ ละกราฟของฟั ง ก์ ชั น เรขาคณิ ต ใน 3 มิ ติ สมการ ตัว แปร ทั้ ง อนุ พั น ธ์
เวคเตอร์ เรขาคณิ ตใน 3 มิ ติ เส้ น ต ร ง ส ม ก า ร ร ะ น า บ แ ล ะ อิ น ทิ ก รั ล
พื้ น ผิ ว และสมการพื้ น ผิ ว ระบบ สมการผิ ว โค้ ง ฟั งก์ ชั น หลาย เกี่ ย วกั บ สมการเชิ ง
พิกัดทรงกระบอก ระบบพิกัดทรง ตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่ อนุพันธ์ ควรตัดออก
กลม อนุพันธ์และผลต่างอนุพันธ์ อนุพันธ์รวม การประยุกต์ของ เนื่ อ งจากไปซ้ าซ้ อ น
กฎลู กโซ่ จุ ด วิกฤติ อนุพั น ธ์ย่อ ย อนุพั น ธ์ย่อย อิน ทิ กรัล หลาย กับ คณิตศาสตร์ฯ 3
อันดับสอง อินทิกรัลจากัดเขตบน ชั้ น และการประยุ ก ต์ พิ กั ด แ ล ะ ค ว ร เ พิ่ ม
บริ เวณระนาบและบริ เวณสาม ทรงกลม พิกัดทรงกระบอก อิ น ทิ ก รั ล หลายชั้ น
มิติ ในระบบพิกัดฉาก ระบบพิกัด
แทน ระบบพิกัดทรง
ท ร ง ก ล ม แ ล ะ ร ะ บ บ พิ กั ด
กลม ทรงกระบอก
ทรงกระบอก สมการเชิงอนุพันธ์
ค ว ร จั ด ไ ว้ ห ลั ง
การแก้สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่
อินทิกรัลหลายชั้น
1 การประยุกต์เวคเตอร์ในปริภูมิ
3 มิ ติ เรขาคณิ ต วิเคราะห์ ใน 3
มิติ อนุ พันธ์ย่อย อินทิกรัล จากัด
เขตและสมการเชิงอนุพันธ์อันดับ
ที่ 1 สาหรับวิศวกรรมสารสนเทศ
และการสื่อสาร
คณิตศาสตร์วิศวกรรม...

- 15 รายวิชา
คณิตศาสตร์
วิศวกรรม 3
(หน้า 61)

ข้อความเดิม
สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ อั น ดั บ
หนึ่ ง สมการแบบแยกตั ว
แปรได้ สมการเอกพั นธ์
สมการแม่นตรง สมการเชิง
เส้ น ส ม ก า ร แ บ ร์ นู ล ลี
สมการริกคาตี การประยุกต์
ขอ งส ม ก ารเชิ งอ นุ พั น ธ์
อั น ดั บ หนึ่ ง ในวงจรไฟฟ้ า
การแปลงลาปลาซ และการ
แปลงผกผันลาปลาซ

ข้อความที่เสนอปรับ
เหตุผลที่ปรับปรุง
สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ ส ามั ญ ก า ร ใ ช้ ศั พ ท์ ใ ห้
และการหาคาตอบ สมการ สอดคล้ อ ง กั น ทั้ ง 3
แบบแยกตัวแปรได้ สมการ วิชา
เอกพั น ธ์ สมการแม่ น ตรง
สมการเชิงเส้ น สมการแบร์
นู ล ลี สมการริ ก คาตี การ
ประยุ ก ต์ ข องสมการเชิ ง
อนุพันธ์ ในวงจรไฟฟ้า การ
สื่อสารและสารสนเทศ

มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมการสื่อสาร
และสารสนเทศ (หลั กสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมอบมหาวิทยาลั ยปรับ
รายละเอียดในเนื้อหาคาอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 รายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 และ รายวิชา
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
5.3 พิ จ ารณาอนุ มั ติ หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๖5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อธิ ก ารบดี น าเสนอ หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๖5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
ด้วย หลั กสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาฟิสิ กส์ (หลั กสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖0) หลักสู ตร
วิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖0) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา (หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖0) ได้ครบกาหนดเวลาในการปรับปรุง หลั กสู ตร (พ.ศ. 2560 – 2564)
สมควรแก่การปรับปรุงแก้ไข
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) โดยการควบรวมหลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา ตามนโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียน
การสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อให้หลักสูตรทันสมัย สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ทั้งทางด้านความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ความสามารถและทักษะด้านวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการที่มีคุณภาพ สร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายจากสถาบั นการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
หน่วยงานระดับท้องถิ่น สามารถนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปแก้ไขปัญหา และพัฒนาต่อยอดได้
หลั กสู ตรฯ มีจ านวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลั กสูตร ไม่น้ อยกว่า 128 หน่ วยกิต ประเภทหลั กสู ตร
ปริญญาตรีทางวิชาการ โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชา และมีจานวนหน่วยกิต ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
๑) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
๒) กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 หน่วยกิต
๓) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต
๒. หมวดวิชา...

- 16 ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จานวนไม่น้อยกว่า
92 หน่วยกิต
๑) กลุ่มวิชาแกน
จานวนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชาเคมี
8 หน่วยกิต
1.3) กลุ่มวิชาชีววิทยา
8 หน่วยกิต
1.4) กลุ่มวิชาฟิสิกส์
8 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
จานวนไม่น้อยกว่า
40 หน่วยกิต
๓) กลุ่มวิชาเอกเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
จานวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
หลักสูตรฯ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2564
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564
ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการนโยบายพัฒ นาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม
ในการประชุมครั้งที่ 1๓/2564 เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม 2564 ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยมีข้อแนะนา
ซึ่งคณะฯ ได้ดาเนินการทบทวนและปรับตามข้อแนะนาเรียบร้อยแล้ว
มหาวิ ท ยาลั ย จึ งเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
มอบมหาวิทยาลัยปรับข้อความในกลุ่มวิชาเอกเลือก เอกสารหน้า 17 เป็นดังนี้ “ให้นักศึกษา
เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต”
มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมอบมหาวิทยาลัยปรับข้อความในกลุ่มวิชาเอกเลือก
เป็นดังนี้ “ให้นักศึกษาเลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต” ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
5.4 พิ จารณาอนุมัติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๖5) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
อธิก ารบดี น าเสนอ หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี มั ลติ มี เดี ย (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
ด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖0)
ได้ครบกาหนดเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร (พ.ศ. 2560 – 2564) สมควรแก่การปรับปรุงแก้ไข
คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ จึ งได้ ด าเนิ นการปรั บปรุ งหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) ให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ ใช้บั ณ ฑิ ต จั ดการเรียนการสอนที่ ตอบสนองตามแผนยุท ธศาสตร์มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบั บปรับปรุง พ.ศ. 2562) หลักสูตรมุ่งผลิตบัณ ฑิตให้ มีความรู้ มีคุณ ธรรม
มีจริยธรรมมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
มัลติมีเดียไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ควบคู่กับทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21
หลักสูตรฯ...

- 17 หลักสูตรฯ มีจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต ประเภทหลักสูตรปริญญาตรี
ทางวิชาการ โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชา และมีจานวนหน่วยกิต ดังนี้
กรณีวิชาเอกเดี่ยว
กรณีวิชาเอก-โท
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 หมวดวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 1.1 หมวดวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
1.2 หมวดวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 1.2 หมวดวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
1.3 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
1.3 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
9 หน่วยกิต
และเทคโนโลยี
9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาโท เลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2.5 กลุ่มวิชาภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
หลักสูตรฯ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2564
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการนโยบายพัฒ นาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม
ในการประชุ มครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลั ย โดยมีข้อแนะน า
ซึ่งคณะฯ ได้ดาเนินการทบทวนและปรับตามข้อแนะนาเรียบร้อยแล้ว
เนื่ องด้วย อาจารย์พิพัฒ ศรัณ ย์ โพธิ์บุญ อาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรได้เสียชีวิต มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรายชื่ออาจารย์วันฉัตร พูขุนทด เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรแทน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดังนี้
1. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากเดิม อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ เป็น อาจารย์วันฉัตร พูขุนทด
2. อนุ มั ติ หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี มั ลติ มี เดี ย (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๖5) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติสภามหาวิทยาลัย
1. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากเดิม อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ เป็น อาจารย์วันฉัตร พูขุนทด
2. อนุ มั ติ หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี มั ลติ มี เดี ย (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๖5) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.5 พิจารณา...

- 18 5.5 พิ จารณาอนุ มั ติ แผนการรั บเข้ าศึ กษา ระดั บปริ ญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิ เศษ (กศ.บป.)
ประจาปีการศึกษา 2566 – 2570
เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ย น าเสนอ แผนการรั บเข้ าศึ กษา ระดั บปริญญาตรี ภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจาปีการศึกษา 2566 – 2570 ดังนี้
ด้วย มหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ได้ดาเนินการจัดทาแผนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ และภาคพิ เศษ (กศ.บป.) ประจ าปี การศึ กษา 2566 – 2570 และขณะนี้ มหาวิทยาลั ยอยู่ระหว่ าง
ดาเนินการรับสมัครนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจาปี
การศึกษา 2566 – 2570 ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 3
ธันวาคม 2564 ที่ ประชุมมี มติ เห็ นชอบร่าง แผนการรั บเข้าศึกษา ระดั บปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิ เศษ
(กศ.บป.) ประจาปีการศึกษา 2566 – 2570 และมอบกองบริการการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. แผนการรับ นั กศึกษาในแต่ล ะหลักสู ตรได้คานวณจุดคุ้มทุนหรือไม่ เนื่องจากเป้าหมาย
การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 – 2570 มีจานวนตัวเลขเท่ากัน และเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรมีฐานข้อมูล
การรับนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรแต่ละคณะ ทั้งนี้ แผนการรับนักศึกษาสามารถดาเนินการปรับเปลี่ยนได้
2. เป้ าหมายการรับ นั กศึกษาในแต่ล ะปีการศึกษาเป็นการประมาณการ โดยยังไม่ มีข้อมูล
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและข้อมูลรับนักศึกษาจริง จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยดาเนินการ รวมทั้ง การประมาณการ
รั บ นั ก ศึ ก ษาใช้ ห ลั ก การใด หลั ง จากที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น การรั บ นั ก ศึ ก ษาแล้ ว จะต้ อ งรายงานสภา
มหาวิทยาลัยทราบอีกครั้ง สาหรับประเด็นการออกกลางคัน ได้ให้ มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทาข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณาเพื่อให้ทราบอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
3. ตัวอย่างแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 กาหนดแผนรับ 2,000 คน รับได้จริง
1,700 คน แผนการรับนักศึกษา 2566 – 2570 นี้ เป็นการประมาณการ โดยจุดคุ้มทุนด้านสังคมศาสตร์
ต้องเป็น 25 คน และด้านวิทยาศาสตร์ 15 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ปรับแผนการรับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
ตามข้อมูลรับนักศึกษาจริงและประมาณการรับนักศึกษาอยู่บนพื้นฐานข้อมูลตัวเลขที่รับนักศึกษาจริงและปรับ
ลดเพื่อให้สอดคล้องกัน
4. มหาวิทยาลัยแห่งอื่นวิเคราะห์ตัวเลขจุดคุ้มทุนการรับนักศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ โดย
จุดคุ้มทุนอยู่ที่ประมาณ 25 คน สาหรับด้านวิทยาศาสตร์ จุดคุ้มทุนอยู่ที่ประมาณ 30 คน แต่ละสาขาวิชาต้อง
กาหนดขั้นต่าการรับนักศึกษาไว้เพื่อให้ได้นักศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องให้ความสาคัญ เนื่องจากในอนาคต
รัฐบาลอาจจะจัดสรรงบประมาณให้ลดลง
5. มหาวิท ยาลั ย ควรวิเคราะห์ ก ารรับ นักศึ กษาว่า มหาวิท ยาลั ยได้ป ระโยชน์อ ย่างไรและ
นักศึกษาได้ประโยชน์อย่างไร การเปิดรับนักศึกษาจานวนจะมากน้อยเพียงใดนั้น ควรคานึง ถึงตลาดแรงงานที่
ต้องการรับ นักศึกษาด้วย หลายมหาวิทยาลัยมีทีมงานติดตามบัณ ฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้วและมีการดูแล
ศิษย์เก่าอย่างดี ติดตามบัณฑิตได้มีงานทาเป็ นงานลักษณะใด หรือได้งานไม่ตรงตามวุฒิการศึกษา หรือว่างงาน
เป็นต้น ดังนั้น การเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาใดก็ตามตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 – 2570 มหาวิทยาลัยต้อง
ดาเนินการติดตามบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาอย่างน้อย 3 ปี มีผลเป็นอย่างไรและนามาวิเคราะห์การเปิ ดสอน
หลักสูตรในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ด้วย
6. ตัวอย่าง...

- 19 6. ตัวอย่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการติดตามบัณฑิต เพื่อใช้เป็นฐานในการขยายการรับ
นั ก ศึ ก ษา นอกจากนี้ หลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย เปิ ด สอนเป็ น หลั ก สู ต รเดิ ม อาจต้ อ งทบทวนใหม่
ในขณะเดียวกันต้องมีหลักสูตรระยะสั้นเพื่อหารายได้ เนื่องจากจานวนนักศึกษาอาจลดลง หรืออาจกาหนดให้
1 หลั ก สู ต ร ต้ อ งมี ห ลั กสู ตรระยะสั้ น เพื่ อ จัด อบรมหารายได้ ซึ่งสภามหาวิท ยาลั ยได้ ออกข้ อ บั งคั บ การจั ด
การศึกษาระบบคลังหน่วยกิตไว้รองรับแล้ว
7. แผนการรั บ นั ก ศึก ษา ในเอกสารหน้ า 6 ขอให้ ป รับ แก้ ไขชื่ อสาขาวิช าให้ ถูก ต้อ ง เป็ น
“สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ”
8. เป้าหมายการรับนักศึกษา เห็นว่าได้นามาจาก มคอ.02 ซึ่งหลักสูตรได้วิเคราะห์รายรับ
รายจ่ ายไว้ แ ล้ ว สิ่ งส าคั ญ มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งรายงานผลการรับ นั ก ศึ ก ษาในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ส ภา
มหาวิทยาลัยเห็นภาพรวมและนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วบัณฑิตได้งาน
ทาหรือไม่ มหาวิทยาลัยต้องติดตามงานในอนาคตเป็นงานลักษณะใดและปรับเปลี่ยนการจัดทาหลักสูตรให้
ทันสมัยโดยไม่จาเป็นต้องรอครบรอบ 5 ปี โดยอาจมีเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทางาน (CWIE) การผลิตกาลังคนสมรรถนะสูง (Higher Education Sandbox) เชื่อมโยง
ในหลักสูตร เนื่องจากเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
คณะต่าง ๆ ต้องดาเนินการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเปิดรับนั กศึกษาในอนาคต สาหรับการรับนักศึกษา ภาคพิเศษ
(กศ.บป.) ได้เปิดรับทุกภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยต้องตระหนักการรับนักศึกษา ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ทุกภาค
การศึกษา เนื่องจาก ภาระงานของอาจารย์นอกจากการสอนแล้วต้องบริการวิชาการ ทาผลงานวิชาการและ
งานวิจัย จึงต้องมีเวลาเพื่อไปดาเนินการตามภารกิจดังกล่าว
9. เมื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การรั บ นั ก ศึ ก ษาแล้ ว ให้ ร ายงานผลการรั บ นั ก ศึ ก ษา โดย
เปรียบเทียบกับแผนการรับนักศึกษา เป็นรายหลักสูตร รายคณะ ต่อสภามหาวิทยาลัยด้วย
10. อนุ มั ติ แ ผนการรั บ เข้ า ศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภาคปกติ แ ละภาคพิ เศษ (กศ.บป.)
ประจาปีการศึกษา 2566 – 2570 และมอบมหาวิทยาลัยรายงานผลการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการรับนักศึกษา
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
มติสภามหาวิทยาลัย
1. อนุมัติแผนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจาปี
การศึกษา 2566 – 2570
2. มอบมหาวิทยาลัยรายงานผลการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการรับนักศึกษา ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
ก่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๖ การดาเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภั ฏเทพสตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้ขอ
ออกจากห้ อ งประชุ ม และด าเนิ น การ Logout ออกจากระบบการประชุ ม ผ่ านสื่ ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จนกว่ า
การพิจารณาเรื่องดังกล่าวจะแล้วเสร็จและขอกลับเข้าห้องประชุม
๕.๖ การดาเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี นาเสนอ การดาเนินการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ตามที่ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑
เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ ธั น วาคม ๒๕๖๔ และครั้ ง ที่ ๒ เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ได้ มี ม ติ มอบเลขานุ ก าร
คณะกรรมการสรรหา เสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และเพื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังต่อไปนี้
๑. เรื่องแจ้ง…

- 20 ๑. เรื่องแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
๑.๑ รับทราบปฏิทินการดาเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ตามที่ สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ได้มีมติ
เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตามข้อกฎหมายกาหนด คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้พิจารณากาหนดปฏิทินการดาเนินการ
สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
๑.๒ รั บ ทราบแนวปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าลในสถาบั น อุด มศึ กษา ลงวัน ที่ ๒๐
ธันวาคม ๒๕๖๔
ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศ
เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น คณะกรรมการ
สรรหาฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นสรุปดังนี้
1. กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม ได้ อ อกประกาศ
แนวปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา โดย ข้อ 19 กาหนดให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมควร
ดารงตาแหน่งอธิการบดีควรมีองค์ประกอบ ดังนี้
(1) บุคคลภายนอกไม่ต่ากว่าสองในสามของกรรมการสรรหาทั้งหมด ทั้งนี้
ต้องมีกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินหนึ่งในสามของกรรมการสรรหาทั้งหมด
(2) บุ ค ลากรในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งไม่ เกิ น หนึ่ งในสามของกรรมการ
สรรหาทั้งหมดโดยได้รับการคัดเลือกจากบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและต้องมิใช่ผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
โดยนิ ย าม “ผู้ บ ริ ห าร” หมายความว่ า ผู้ ด ารงต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี
รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าหน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ...”
จากการพิ จ ารณาตรวจสอบตามข้อ 19 พบว่า คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน และมีบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่มิใช่ผู้ดารงตาแหน่งบริหาร จานวน 4 คน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ข้อ 19 (1) และ (2) โดยแนว
ปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาล ในสถาบันอุดมศึกษา ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม
2564 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบ
แต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิก ารบดี ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี การแต่ งตั้ งคณะกรรมการเป็ น การ
ดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ดารง
ตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น จึงเห็นควรให้เสนอแนวปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
เกี่ยวกับองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
2. แนวปฏิ บั ติต ามหลั กธรรมาภิบ าลในสถาบันอุ ดมศึกษา ใช้เป็ นแนวทางปฏิ บั ติ
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและยกระดั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้
สถาบันอุดมศึกษาเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อความมีธรรมาภิบาลที่ดีในสถาบันอุดมศึกษาและ
เป็นทางสาหรับกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา บุคลากร ตลอดจนนิสิตนักศึกษา
ในการปฏิบั ติห น้ าที่ตามความรับผิ ดชอบได้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ซึ่งคณะกรรมการรับทราบและ
เห็นด้วยตามแนวทางดังกล่าว โดยในอนาคตคณะกรรมการเห็นว่า ต้องมีการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป
ดังนั้น จึงเห็นควรให้ดาเนินการตามข้อบังคับฯ ที่ใช้บังคับอยู่ ณ ขณะนี้ ไปก่อน จนกว่าจะได้แก้ไขข้อบังคั บฯ
ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป
สรุปคือ…

- 21 สรุปคือ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ได้มีมติ
เห็ น ชอบแต่ ง ตั้ งคณะกรรมการสรรหาอธิ ก ารบดี ลงวั น ที่ ๑๗ ธั น วาคม ๒๕๖๔ ตามข้ อ บั งคั บ ฯ ว่ าด้ ว ย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารได้ ม า และคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ด ารงต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่ อ นที่ ก ระทรวง
การอุดมศึกษาฯ ได้ประกาศตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาในราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ ได้รับทราบแล้ว
เห็ น ว่ า แนวปฏิ บั ติ ดั งกล่ า วมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ งให้ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและยกระดั บ
สถาบั น อุดมศึกษาเป็ น กลไกส าคัญ ในการพัฒ นาประเทศเพื่ อความมีธรรมาภิบาลที่ดีและเป็ นแนวทางการ
สาหรับ กรรมการสถาบั นอุดมศึกษา ซึ่งมิได้มีสภาพบังคับ ตามกฎหมาย อย่างไรก็ดีคณะกรรมการฯ เห็นว่า
การดาเนินการสรรหาอธิการบดีจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่
อธิการบดี คนปั จ จุ บั น ด ารงต าแหน่ งครบวาระ หากจะดาเนิ น การตามแนวปฏิบั ติ ดังกล่ าวก็จะต้ องท าการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ และเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ ซึ่งไม่ทันกาหนดระยะเวลา จึงเห็นควรดาเนินการ
ตามข้อบังคับฯ ที่ใช้บังคับอยู่ ณ ขณะนี้ ไปก่อน จนกว่าจะได้แก้ไขข้อบังคับฯ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป
คณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอเรียนแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบทั้ง ๒ เรื่อง ดังรายละเอียด
ที่ได้กล่าวมาข้างต้น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศแนวปฏิบัติตาม
หลั ก ธรรมาภิ บ าลในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดยมี บ างเรื่อ งที่ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอุ ด มศึ ก ษา
พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสรรหาอธิก ารบดี ได้ ศึก ษาแนวปฏิ บั ติดั งกล่ าวแล้ ว โดย แนวปฏิ บั ติ ตามหลั ก
ธรรมาภิ บ าลในสถาบั น อุด มศึ กษา ใช้เป็ น กรอบแนวทางในการปฏิ บั ติ เนื้ อหาทั้งหมดยังไม่มี ส ภาพบั งคั บ
ทางกฎหมาย สาเหตุ ที่ อ อกแนวปฏิ บั ติ เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอุ ด มศึ ก ษาก าหนดให้ ก ระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กาหนดแนวทางธรรมภิบาล คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
วิเคราะห์ข้อกฎหมายของมหาวิทยาลัยแล้วเห็นว่า การออกข้อบังคับเป็นอานาจของสภามหาวิทยาลัยและเป็น
สภาพบั งคั บ ตามกฎหมาย ทั้ งนี้ การเสนอแนวปฏิ บั ติ ตามหลั กธรรมาภิ บ าลในสถาบั น อุ ดมศึ กษาต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยทราบนั้น เพื่อมิให้เกิดข้อทักท้วงในการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี
2. แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
และบุ ค ลากรของมหาวิท ยาลั ย ท าความเข้ าใจว่ า แนวปฏิ บั ติ ต ามหลั กธรรมาภิ บ าลนั้ น ใช้ เป็ น แนวปฏิ บั ติ
มหาวิทยาลัยมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ว่า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารได้ ม าและคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ด ารงต าแหน่ งอธิก ารบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ จึ งไม่ ค วรยึ ด
แนวปฏิบัติดังกล่าวในการสรรหาอธิการบดีในครั้งนี้ เนื่องจากแนวปฏิบัติได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม
2564 ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ได้ เ ตรี ย มด าเนิ น การสรรหาอธิ ก ารบดี ม าก่ อ นออกประกาศ แต่ ห ลั ง จากนี้
สภามหาวิทยาลัย ต้องทาความเข้าใจแนวปฏิบัติตามหลั กธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาและปรับแก้ไข
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ หากปรับแก้ไขข้อบังคับแล้วอาจไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
ทั้ งหมดโดยมี เหตุ ผ ลของแต่ ล ะมหาวิท ยาลั ย ซึ่ งมหาวิท ยาลั ยด าเนิ น การโดยยึดหลั ก ตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
3. ปฏิทินขั้นตอน...

- 22 3. ปฏิทินขั้นตอนการดาเนินการ ใช้ถ้อยคาว่า “ผู้ได้รับการคัดเลือกนาเสนอแนวนโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร์ ในการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ” ซึ่ ง เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ าด้ ว ย
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ 10 “บุคคลที่ได้รับการ
คัดเลือกตามข้อ 8(4) ต้องเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย ”
โดยพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ก าหนดให้ แ นวนโยบายมาจากสภามหาวิท ยาลั ย
แต่ อ ธิ ก ารบดี จ ะเป็ น ผู้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ หากข้ อ บั ง คั บ ฯ ก าหนดให้ น าเสนอแ นวนโยบายอาจขั ด กั บ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงเสนอให้ปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ 10 โดยให้บุคคล
ที่ได้รับการคัดเลือกเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
มติสภามหาวิทยาลัย
1. รับทราบปฏิทินการดาเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2. รับทราบแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
๒. เรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๑) พิจารณาการกาหนดเวลาการนาเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีต่อสภามหาวิทยาลัย
ตามที่ ข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วยหลั กเกณฑ์ วิธีการได้มา และ
คุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2551 ข้อ 10 “บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 8 (4) ต้อง
เสนอแนวนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ในการบริห ารมหาวิท ยาลั ย ต่ อ สภามหาวิท ยาลั ย ” ซึ่ งตามปฏิ ทิ น การ
ดาเนิ น การสรรหาอธิการบดี บุ คคลที่ได้รับการคัดเลื อก จานวนไม่เกิน ๓ คน น าเสนอแนวนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัย คัดเลือก
ผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี ในวันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป นั้น
เพื่ อ ให้ การด าเนิ น การดั งกล่ าวเป็ น ไปด้ว ยความเรียบร้อ ย คณะกรรมการสรรหาฯ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณากาหนดเวลาในการนาเสนอแนวนโยบายและยุ ทธศาสตร์ในการบริหาร
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เทพสตรีต่อสภามหาวิทยาลั ยส าหรับบุคคลที่ได้รั บการคัดเลือก จานวนไม่เกิน ๓ คน
(เดิมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยเคยกาหนดไว้คนละไม่เกิน ๓๐ นาที) จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อโปรดพิจารณา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. เสนอให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกนาเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารมหาวิทยาลัยต่อสภา
มหาวิทยาลัย ตามอานาจหน้าที่ของอธิการบดีในการดาเนินงานตามพันธกิจ มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยให้นาเสนอยุทธศาสตร์คนละไม่เกิน 30 นาที โดยไม่มีการซักถาม
2. ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ได้กาหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ แสดงวิสัยทัศน์และ
ตอบข้อ ซัก ถามต่อ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการสรรหาจะด าเนิ น การพิ จารณากลั่ น กรองผู้ ที่
เห็นสมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีไม่เกิน ๓ คน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก
3. เสนอให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก นาเสนอยุทธศาสตร์คนละ 25 นาที และเปิดโอกาสให้
สภามหาวิทยาลัยได้ซักถาม 5 นาที ใน 1 – 2 คาถาม ทั้งนี้ เพื่อดูไหวพริบปฏิภาณ
4. จากประสบการณ์...

- 23 4. จากประสบการณ์การซักถามมิได้เกิดประโยชน์ต่อกรรมการ และการซักถามไม่สามารถ
เป็ น คาถามอิส ระได้ โดยค าถามต้ องเหมื อนกัน ทุก คนเพื่ อมิให้ เกิดข้อได้เปรียบเสี ยเปรียบ และการสรรหา
อธิการบดีที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะไม่มีการซักถาม
5. เมื่อน าเสนอยุ ทธศาสตร์ แล้ ว หากกาหนดให้ มีการซักถามต้องกาหนดเวลาให้ และเป็ น
คาถามชุดเดียวกัน ที่ป ระชุมจะต้องมอบหมายให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้ซักถาม
ในประเด็นเดียวกันเพื่อให้ได้แนวความคิดที่เหมือนกัน
6. การแสดงวิสัยทัศน์กาหนดให้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดารงตาแหน่งอธิการบดี แสดง
วิสัยทัศน์ไว้ 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 แสดงวิสัยทัศน์ แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยต่อ
ข้าราชการ พนั กงาน กลุ่ มบุ คคลในท้ องถิ่น ที่ มีส่ ว นเกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลั ย และคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยไม่มีการซักถาม
ครั้ ง ที่ 2 วั น ที่ 8 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 แสดงวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละตอบข้ อ ซั ก ถามต่ อ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้ ง ที่ 3 วั น ที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 น าเสนอยุ ท ธศาสตร์ ใ นการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อสภามหาวิทยาลัย
7. เห็นชอบให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี นาเสนอแนวทาง
ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภั ฏเทพสตรีต่อสภามหาวิทยาลัย คนละไม่เกิน ๓๐ นาที โดยไม่มีการ
ซักถาม
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี
นาเสนอแนวทางยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีต่อสภามหาวิทยาลัย คนละไม่เกิน ๓๐
นาที โดยไม่มีการซักถาม
๒) พิ จ ารณาให้ ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี
มีอานาจออกคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานในกรณีที่มีความจาเป็น เพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินงานตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการสรรหาอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี น าเสนอ เพื่ อ ให้
กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในส่วนการแสดงแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ต่อข้าราชการ พนักงาน กลุ่มบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสรรหาฯ
และในส่ วนการจั ดการหยั่ งเสี ย งผู้ ส มควรดารงตาแหน่งอธิการบดีจากข้าราชการและพนั กงาน ในวัน ที่ ๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดได้
คณะกรรมการสรรหาฯ จึ งเห็ น ควรเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ป ระธาน
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีอานาจออกคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทางานในกรณีที่มีความจาเป็น เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหา จึงเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว จึ ง เห็ น ชอบให้ ป ระธานคณะกรรมการสรรหาอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีอานาจออกคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานในกรณีที่มีความ
จาเป็น เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
มติสภามหาวิทยาลัย…

- 24 มติ สภามหาวิทยาลัย เห็ น ชอบให้ ป ระธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏ เทพสตรี มี อ านาจออกค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะท างานในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
๓) พิ จ ารณาก าหนดรู ป แบบการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ครั้ ง ที่
๒/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เป็นการประชุมในสถานที่เดียวกัน (On site)
ตามที่ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กาหนดปฏิทิน
การดาเนินการสรรหาอธิการบดี ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก จานวนไม่เกิน ๓ คน
นาเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
สภามหาวิทยาลัยคัดเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี นั้น
เพื่อให้ การดาเนิ นการดังกล่ าวเป็ นไปด้วยความรอบคอบ เรียบร้อย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยได้รับฟังแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ของผู้ได้รับการ
คัดเลือก จานวน ไม่เกิน ๓ คน ได้อย่างชัดเจนต่อเนื่อง คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
โปรดพิจารณาการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยขอความกรุณากรรมการ
สภามหาวิทยาลั ยทุกท่านเข้าร่ วมประชุม ณ สถานที่เดียวกันทั้งหมด (On site) จึงเรียนสภามหาวิทยาลั ย
เพื่อโปรดพิจารณา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
การดาเนินการสรรหาต่าง ๆ ผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบันมีความ
เสถียรและมีความทันสมัยในการเลือกตั้งแบบลงคะแนนลั บ คณะกรรมการสรรหามีความประสงค์ให้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยทุกท่าน เข้าประชุม ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖
อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยเป็นการประชุมในสถานที่เดียวกัน (On site)
ดังนั้น กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่มีเหตุจาเป็นที่ไม่สามารถเดินทางมาประชุมได้ ให้ ประชุมผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่
๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีเหตุจาเป็นที่ไม่สามารถเดินทางมาประชุมได้ ให้
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.7 พิ จ ารณาร่ า ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เรื่ อ ง หลั ก เกณ ฑ์ และวิ ธี ก าร
การก าหนดเงิ น เพิ่ ม พิ เศษส าหรั บ ต าแหน่ งที่ มี เหตุ พิ เศษ ต าแหน่ งนิ ติ ก ร ของพนั กงานมหาวิ ท ยาลั ย
สายสนับสนุน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
หั วหน้ ากลุ่ มงานวิ นั ยและนิ ติ การ น าเสนอ ร่าง ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี เรื่ อง
หลั กเกณฑ์ และวิธีการ การก าหนดเงินเพิ่ มพิ เศษส าหรับต าแหน่ งที่ มี เหตุ พิ เศษ ต าแหน่ งนิ ติ กร ของพนั กงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
ตามที่...

- 25 ตามที่สภามหาวิทยาลั ย ในคราวประชุ มครั้งที่ ๑๑/256๓ เมื่ อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 256๓
ได้พิจารณาระเบียบวาระ ๔.๔ พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
การก าหนดเงินเพิ่มพิ เศษส าหรับต าแหน่ งที่มี เหตุพิ เศษ ตาแหน่งนิ ติกร ของพนั กงานมหาวิทยาลั ย สายสนั บสนุ น
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... และมีสังเกตและข้อเสนอแนะว่า “การกาหนดเงินเพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่ง
นิติกร สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินได้หรือไม่”
กลุ่มงานวินัยและนิติการ สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ดาเนินการประสานงานกับกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดสรรเงินงบประมาณเงิน
อุดหนุนให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับเงินเพิ่มในตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร ซึ่งกระทรวง
การอุดมศึกษาฯ ได้จัดส่งเอกสารคาวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยอื่นที่มีลักษณะข้อเท็จจริงเดียวกันให้กับมหาวิทยาลัย
เพื่อนามาประกอบการพิจารณา และกลุ่มงานวินัยและนิติการได้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณา ดังนี้
“กระทรวงการคลังได้วินิจฉัยกรณีดังกล่าวไว้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ 0408.3/8700
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ว่า โดยที่พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๖ กาหนดให้
สถานศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการสามารถดาเนินกิจการได้โดยอิสระภายใต้การกากับดูแลของสภาสถานศึกษา
และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔7 มาตรา 18 กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่
ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะตามมาตรา 18 (2) ให้ มีอานาจและหน้าที่วางระเบียบ
ออกข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย ประกอบกับคาวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามเรื่องเสร็จที่
๖๒๕/2561 ซึ่งมีสาระสาคัญโดยสรุปว่า งบประมาณเงินอุดหนุนที่ มหาวิทยาลั ยได้ รับจัดสรรจากรัฐบาล นั้ น
สานักงบประมาณได้ชี้แจงแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ เรื่อง
การขอรั บ จั ดสรรงบประมาณเพื่ อการจ้ างพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยในอั ตราที่ สู งขึ้ น เกี่ ยวกั บการจ้ างพนั กงาน
มหาวิทยาลัยทดแทนอัตราข้าราชการว่างบประมาณเงินอุดหนุน ประกอบด้วยเงินที่ใช้สาหรับการจ้าง สิทธิประโยชน์
เกื้อกูลและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย มิได้เป็นเฉพาะค่าจ้างเท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)
เห็นว่าสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดที่มีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารงานมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
จึงมีอานาจหน้าที่วางหลักเกณฑ์รองรับการบริหารจัดการเงินงบประมาณดังกล่าว ทั้งในส่วนที่ใช้เป็นค่าจ้าง สิทธิ
ประโยชน์เกื้อกูลและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยจะต้องคานึงถึงความคุ้มค่าและภาระค่าใช้จ่ายที่จะ
ผูกพันมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคตด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยจึงมีอานาจใน
การวางระเบี ยบ ออกข้อบั งคับเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง เงินประจาตาแหน่งวิ ชาการค่าตอบแทนรายเดือน และ
สวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและปฏิบัติให้เป็นไปตามนัย
ระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว”
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ มอบฝ่ายเลขานุการ ดาเนินการจัดทา ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
หลั กเกณฑ์ และวิ ธีการการก าหนดเงินเพิ่ มพิ เศษส าหรับต าแหน่ งที่ มี เหตุ พิ เศษ ต าแหน่ งนิ ติ กร ของพนั กงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) แล้ วเสนอคณะกรรมการพิ จารณาร่างกฏ ข้ อบั งคั บ และระเบี ยบของ
มหาวิทยาลัยพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
คณะกรรมการพิ จารณาร่างกฎ ข้อบั งคับและระเบี ยบของมหาวิทยาลั ย ในการประชุ มครั้งที่
๑/256๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม 256๕ มีมติเห็นควรให้ มหาวิทยาลัยโดยกลุ่มงานวินัยและนิติการเสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยในระเบียบวาระสืบเนื่อง เพื่อพิจารณาและปรับแก้ไขเพิ่มเติม ร่าง
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการกาหนดเงินเพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่ง
นิติกรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ด้วยระเบียบ...

- 26 ด้วย ระเบียบดังกล่าว ได้เคยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการกาหนดเงินเพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกรของ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
2563 และต่อมามหาวิทยาลัยได้ขอถอนวาระเพื่อพิจารณา ซึ่งสภาได้มีมติ รับทราบการขอถอนวาระดังกล่าว ในการ
ประชุมครั้งนี้ จึงขอเสนอเป็นวาระเพื่อพิจารณา
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการกาหนดเงินเพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติ กร ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. การก าหนดเงิน เพิ่ ม พิ เศษส าหรั บ ต าแหน่ ง ที่ มี เหตุ พิ เศษ ของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
สายสนับสนุน แม้ว่าจะเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ต้องนาเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สินฯ พิจารณาเกี่ยวกับการเงินตามอานาจหน้าที่
2. การก าหนดเงิน เพิ่ ม พิ เศษส าหรั บ ต าแหน่ งที่ มี เหตุ พิ เศษ ต าแหน่ งนิ ติ ก ร เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทีก่ าหนดให้
สภามหาวิทยาลัยกาหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ประกอบกับกระทรวงการคลังและคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ให้ความเห็นว่าเป็นอานาจของสภามหาวิทยาลัยในการวางระเบียบ ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่าย
ค่าจ้างเงิน ประจาตาแหน่ งวิ ชาการค่าตอบแทนรายเดือน และสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลั ย
ที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบไว้แล้ว โดยกาหนดให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยจึงขอปรับ
แก้ไขระเบียบโดยกาหนดให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
3. การกาหนดเงิน เพิ่มพิ เศษส าหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ในตาแหน่งนิติกร ให้ พิจารณา
รวมถึงต าแหน่ งอื่น ของพนั กงานมหาวิท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น ด้ ว ย โดยให้ ส านั กบริห ารทรัพ ยากรมนุษ ย์
ประสานงานร่วมกันกับกองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี เพื่อของบประมาณไปยังสานักงบประมาณ
4. มอบคณะกรรมการบริห ารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) กาหนด
กรอบตาแหน่ งนิ ติกร ที่จะได้รับ เงิน เพิ่มพิเศษ สาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน โดยให้คานึงถึงความคุ้มค่าและภาระค่าใช้จ่ายที่จะผูกพันมหาวิทยาลัยต่อไปใน
อนาคตด้วย
มติสภามหาวิทยาลัย
1. เห็ น ชอบให้ อ อกระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ แ ละ
วิธีการการกาหนดเงิน เพิ่ มพิ เศษส าหรับ ตาแหน่ งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิ ติกร ของพนักงานมหาวิทยาลั ย
สายสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
2. มอบคณะกรรมการบริหารงานบุ คคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) กาหนด
กรอบต าแห น่ ง นิ ติ ก ร ที่ จะได้ รั บ เงิ น เพิ่ มพิ เศษ ส าห รั บ ต าแห น่ ง ที่ มี เ ห ตุ พิ เศษ ต าแห น่ ง นิ ติ ก ร
ของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น โดยให้ ค านึ ง ถึ ง ความคุ้ ม ค่ า และภาระค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จ ะผู ก พั น
มหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคตด้วย
3. การกาหนดเงินเพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ในตาแหน่งนิติกรและตาแหน่งอื่น
ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ให้สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประสานงานร่วมกันกับกองนโยบาย
และแผน สานักงานอธิการบดี เพื่อของบประมาณไปยังสานักงบประมาณ
5.8 พิจารณาแต่งตั้ง…

- 27 5.8 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อธิการบดี นาเสนอ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
ด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ครบวาระการดารง
ตาแหน่ง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.ม.” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน ๑ คน
(๒) กรรมการซึ่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก จ านวน ๔ คน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชานาญด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
และด้านกฎหมาย อย่างน้อยด้านละ ๑ คน
(๓) กรรมการซึ่งคัดเลือกกันเองจากข้าราชการหรือพนักงานสายวิชาการ จานวน ๑ คน
(๔) กรรมการซึ่งคัดเลือกกันเองจากข้าราชการหรือพนักงานสายสนับสนุน จานวน ๑ คน
(๕) รองอธิการบดีคนหนึ่งที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นเลขานุการ
(๖) นิติกรที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยข้างต้น เพื่อการดาเนินการให้ได้มาซึ่ง คณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข้อ ๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ
สภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง ดังนี้
(๑) แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑ คน เป็นประธานกรรมการ
ตามข้อ ๕(๑)
(2) แต่งตั้งผู้ ท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอก ที่ มีความรู้ความช านาญด้ านการบริหารจัดการภาครัฐ
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้านกฎหมาย จานวน 4 คน เป็นกรรมการ ข้อ ๕(๒) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอ
เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณา ดังนี้
๑) รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์
๒) นายโอภาส เขียววิชัย
3) นายขจร จิตสุขุมมงคล
4) นายฉัตรชัย จรูญพงศ์
๒. เสนอแต่งตั้งกรรมการตาม ข้อ ๕(๓) และข้อ ๕(๔) ซึ่งมหาวิทยาลัยดาเนินการ ดังนี้
๒.1 ข้าราชการหรือพนักงานสายวิชาการ คัดเลือกกันเอง จานวน 1 คน โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจาปา ได้รับการคัดเลือก เป็นกรรมการ ตามข้อ ๕(๓)
๒.2 ข้าราชการหรือพนักงานสายสายสนับสนุน คัดเลือกกันเอง จานวน 1 คน โดย นายศุภธี โตสกุล
ได้รับการคัดเลือก เป็นกรรมการ ตามข้อ ๕(๔)
๓. เสนอแต่งตั้งเลขานุการ ตามข้อ ๕(๕) โดยมอบหมาย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
รองอธิการบดี เป็นเลขานุการ
4. เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ตามข้อ ๕(๖) โดยมอบหมายนางสาวปรารถนา อนุวงศ์
ตาแหน่งนิติกร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการสภา…

- 28 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. เสนอให้รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
ประธานกรรมการ
2. คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบวาระการ
ดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้กรรมการชุดเก่า
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการใหม่จะเข้ารับหน้าที่ สาหรับการเลือกอธิการบดีในเดือนกุมภาพันธ์ จะทาให้
ทราบผลบุคคลที่ดารงตาแหน่งอธิการบดี จึงเสนอให้ชลอการแต่งตั้ง คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ออกไปก่อน
3. การเสนอชื่อรองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง เป็นประธานกรรมการ มิได้ขัดข้อง แต่มี
ความเห็นว่า รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง ดารงตาแหน่งกรรมการติดต่อกันสองวาระแล้ว ซึ่ง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ กาหนดให้ กรรมการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจา
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ ให้ สภามหาวิทยาลั ยแต่งตั้งคณะกรรมการอุท ธรณ์ และ
ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.ม.” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการซึ่ งสภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ งตั้ งจากกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑ คน
(๒) กรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน ๔ คน ...”
การแต่งตั้งประธานกรรมการ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ผ่านมานั้น
รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ และทาหน้าที่จนครบสองวาระ
ต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี และสภามหาวิท ยาลัยได้แต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จึงปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะที่มีสถานะที่ต่างกัน ดังนั้น การดารงตาแหน่งกรรมการตามข้อ 5
(1) และ (2) จึงมีสถานะแตกต่างกัน
5. ให้ เลื่อนการพิจารณาวาระที่ 5.8 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบการดารงตาแหน่งของกรรมการ ตามข้อ
5 (1) และ (2) ของบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจา
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี พ.ศ. 2555 และนาเสนอสภามหาวิท ยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งต่อไป
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบให้ เลื่ อ นการพิ จ ารณาวาระที่ 5.8 พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบการ
ด ารงต าแหน่ ง ของกรรมการ ตามข้ อ 5 (1) และ (2) ของบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ องทุ กข์ ป ระจ ามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี พ.ศ. 2555 และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการ
ประชุมครั้งต่อไป

5.9 พิจารณาแต่งตั้ง...

- 29 5.9 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารและกิ จ การนั ก ศึ ก ษา น าเสนอ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหา
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ด้วย ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติรั ช อนุกูล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
ส านั กศิล ปะและวัฒ นธรรม เมื่ อ วัน ที่ 1 เมษายน 2561 ตามค าสั่ งสภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ที่
14/2561 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 จะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖5
ข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลั กเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการ
สถาบัน สานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
“ข้ อ ๗ ก าหนดให้ ส ภ ามหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการขึ้ น คณ ะ หนึ่ ง เรี ย กว่ า
“คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ” ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี เป็นประธาน
(๒) ผู้แทนผู้บริหารที่ไม่ได้สังกัดสถาบัน สานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่ดาเนินการสรรหาซึ่งเลือกกันเอง จานวนสองคน เป็นกรรมการ
(๓) ผู้แทนข้าราชการ และพนักงานจานวนสี่คน เป็นกรรมการ
ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการใน (๓) คนหนึ่งเป็นเลขานุการ
กรรมการตามข้อ ๗ (๓) ให้มหาวิทยาลัยจัดเลือกตั้งโดยตรงจากข้าราชการ และพนักงาน
ที่ได้รับคะแนนสูงสุดสี่ลาดับแรกที่มาจากต่างคณะ หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ
การแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการภายในเก้าสิบวันก่อนที่ผู้อานวยการ
จะครบวาระ หรื อ หลั ง จากผู้ อ านวยการพ้ น จากต าแหน่ ง ตามมาตรา ๓๐ วรรคสองและวรรคสามแห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ภายในสี่สิบห้าวัน แล้วแต่กรณี”
มหาวิทยาลั ย ได้ ดาเนิ นการเพื่อให้ ได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหาผู้ อานวยการสานักศิล ปะ
และวัฒนธรรม ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ก่อนที่ ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม จะครบ
วาระการดารงตาแหน่ง ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้ได้มาซึ่งบุคคลเพื่อ
เสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหา ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัย โดยสานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดาเนินการตามข้อ ๗ (๒) ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์ ส่ว น
ราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ผู้บริหารที่ไม่ ได้สังกัดสถาบัน สานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเที ย บเท่ าคณะที่ ด าเนิ น การสรรหาซึ่ งเลื อ กกั น เอง จ านวนสองคน เป็ น กรรมการ เพื่ อ เสนอให้ ส ภา
มหาวิทยาลั ย แต่งตั้งเป็ น กรรมการสรรหาผู้ อานวยการส านัก ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม เมื่อวัน ที่ ๑๑ มกราคม
๒๕๖๕
๒. มหาวิทยาลัย โดยสานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดาเนินการตาม ข้อ ๗ (๓) ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์ ส่ว น
ราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ได้ผู้แทนจากข้าราชการ และพนักงาน จานวน 4 คน เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งเป็น
กรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 10 - 14 มกราคม 2565
มหาวิทยาลัย...

- 30 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ข้อ 7
ตาแหน่ง
(๑) อธิการบดี
ประธาน
(๒) ผู้ บ ริ ห ารที่ ไม่ ได้ สั ง กั ด สถาบั น ส านั ก กรรมการ
ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อ ย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ า น ะ เที ย บ เท่ า ค ณ ะ ที่ กรรมการ
ดาเนิ น การสรรหาซึ่ งเลื อกกัน เอง จ านวน
สองคน
(๓) ผู้แทนข้าราชการ และพนักงาน จานวน กรรมการ
สี่คน
กรรมการ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2. อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล
(คณบดีคณะครุศาสตร์)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล
(ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
4. อาจารย์พัชรี ชีวะคานวณ
(พนักงาน สังกัดคณะครุศาสตร์)
5. อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์
(พนักงาน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

กรรมการ
กรรมการ

6. อาจารย์ธนชัย ปฐมรัตน์
(ข้าราชการ สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)
7. อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ
(ข้าราชการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

มติสภามหาวิทยาลัย เห็ นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ อานวยการสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ประกอบด้วย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประธาน
2. อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล
ผู้แทนจากผู้บริหาร
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้แทนจากผู้บริหาร
กรรมการ
4. อาจารย์พัชรี ชีวะคานวณ
ผู้แทนข้าราชการและพนักงาน กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์
ผู้แทนข้าราชการและพนักงาน กรรมการ
6. อาจารย์ธนชัย ปฐมรัตน์
ผู้แทนข้าราชการและพนักงาน กรรมการ
7. อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ
ผู้แทนข้าราชการและพนักงาน กรรมการ
5.10 พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร คณะกรรมการนโยบายและแผ นเพื่ อ การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย แทนตาแหน่งที่ว่าง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอ พิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการนโยบาย
และแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย แทนตาแหน่งที่ว่าง
ตามที่ สภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ได้ มีค าสั่ งที่ 8/2564 เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการ
นโยบายและแผนเพื่ อ การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ลงวั น ที่ 19 มี น าคม 2564 โดยแต่ ง ตั้ ง นางสาว
มลธิช า จั นทร นั กวิเคราะห์ นโยบายและแผน สังกัดกองนโยบายและแผน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เนื่องด้วย
นางสาวมลธิชา จันทร ได้ขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผน
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
ดังนั้น...

- 31 ดังนั้น เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ที่มาจากเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน จานวน 1 คน ตามองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบาย
และแผนเพื่ อการพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย ในการประชุ มสภามหาวิท ยาลั ย ครั้งที่ 12/2563 เมื่ อ วัน ที่ 18
ธัน วาคม 2563 มหาวิท ยาลั ย จึ งเสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่อ พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสั ญ ฐนี ไกรสนาม
ต าแห น่ งนั กวิ เ คราะห์ น โยบ ายและแผน สั ง กั ด ก องน โยบ ายและแผน เป็ น ผู้ ช่ ว ยเ ลขานุ การ
คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒ นามหาวิทยาลัย แทนตาแหน่งที่ว่าง ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ นาเสนอการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น แนวทาง
ปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ควรให้เลขานุการ หรือกรรมการ หรืออธิการบดี เป็นผู้มอบหมายงาน
โดยไม่ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เนื่องจากเป็นเรื่องการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร รวมทั้ง แต่งตั้ง
เลขานุการ ที่มาจากรองอธิการบดีโดยตาแหน่ง ให้ระบุเพียงรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของอธิการบดีในการปรับเปลี่ยนการบริหารงาน ดังนั้น จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง
คาสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ เป็นดังนี้ “ผู้ช่วยเลขานุการให้เป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย จานวน 2 คน ที่
อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ” โดยไม่ต้องระบุชื่อ
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แนวปฏิ บั ติ ในการแต่ ง ตั้ ง เลขานุ ก าร และผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร ใน
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้ปฏิบัติดังนี้
1. การแต่งตั้งเลขานุการ ที่มาจากรองอธิการบดีโดยตาแหน่ง ให้ระบุเพียงรองอธิการบดี
ที่อธิการบดีมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของอธิการบดีในการปรับเปลี่ยนการบริหารงาน
2. การแต่ งตั้ งผู้ ช่ว ยเลขานุ ก าร ให้ อ ธิก ารบดี เป็ น ผู้ ม อบหมายเจ้าหน้ าที่ เพื่ อ แต่งตั้ งเป็ น
ผู้ช่วยเลขานุการ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ-ทักท้วง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเพื่อทราบ
7.1 รับทราบรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะกรรมการประเมินเพื่อ
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีคาสั่งที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
3. นายโอภาส เขียววิชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า
รองอธิการบดี
กรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
กรรมการ
6. หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล
เลขานุการ
โดยให้…
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มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ยการก าหนดระดั บ ต าแหน่ งและการแต่ ง ตั้ งข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ดังนี้
(1) พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานและการกาหนดกรอบตาแหน่ง
(2) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับ ตาแหน่งที่จะประเมิน และประเมินสมรรถนะทางการบริหารสาหรับ
ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการแทนได้ตามความเหมาะสม
(3) พิ จ ารณาแต่ งตั้ งคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อ ประเมิ น ผลงานและจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
(4) รายงานผลการประเมินเสนอ ก.บ.ม. เพื่อพิจารณาอนุมัติและรายงานสภามหาวิทยาลัย
ทราบ เว้นแต่การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ในรอบปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการประเมิ น เพื่ อ แต่ งตั้ งบุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ งสู งขึ้ น
ได้ดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการกาหนดระดับ
ตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือ นในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ในการนี้ จึงขอรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ. 2564 ของ
คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
ขอชื่นชมสานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ได้รับผิดชอบจัดทาสรุปผลการดาเนินงานประจาปี
พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น และคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และขอเสนอให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่รับผิดชอบคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานประจ าปี เพื่ อ ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ ทราบผลการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ ทราบรายงานผลการด าเนิ น งาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ
คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นประจาปี พ.ศ. 2564
7.2 รับทราบรายงานผลการดาเนิน งานของคณะกรรมการบริ หารงานบุ ค คลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖4
ด้ว ย ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ว่าด้ ว ยคณะกรรมการบริห ารงานบุ ค คลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 ข้อ 6 ได้กาหนดให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
“...
(6) รายงานผลการดาเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และเผยแพร่ให้
ประชาคมมหาวิทยาลัยทราบอย่างทั่วถึง ยกเว้นเรื่องที่จะกระทบต่อความเสียหายส่วนบุคคล”

บัดนี.้ ..
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เลขานุ การคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ คคลในมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี (ก.บ.ม.) ได้ดาเนิน การจัดท า
รายงานผลการดาเนิ น งานของคณะกรรมการบริห ารงานบุ ค คลในมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี (ก.บ.ม.)
ประจ าปี ๒๕๖๔ เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการบริห ารงานบุ ค คลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เพื่ อ ทราบ
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ สภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริห ารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
7.3 รับทราบรายงานงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด้วย หน่ วยงานในสั งกัดมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ได้ขออนุ มัติงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี สาหรับโครงการที่มีเหตุจาเป็นและไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายได้ทัน จานวน 8 หน่วยงาน 20 กิจกรรมย่อย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 38,625,830.87 บาท
(สามสิบแปดล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) โดยสรุปประเภทงบประมาณ
ที่ขอกันเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณแผ่นดิน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

การเบิกจ่าย
คงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
5,340,032.87
3,570,613.00 1,769,419.87
33,285,798.00
18,611,498.00 14,674.300.00
38,625,830.87
22,182,111.00 16,443,719.87

งบประมาณที่ขอกัน

ตามข้ อบั งคั บมหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้ วย การบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ 20 กาหนดว่า “โดยปกติค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจาก
งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณนั้น หากหน่วยงานใดมีเหตุจาเป็นไม่สามารถเบิกจากงบประมาณรายจ่าย
ของปีนั้น ได้ทัน ให้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีงบประมาณถัดไป โดยให้อธิการบดี
เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ…”
มหาวิทยาลั ย จึ งขอรายงานงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่ อมปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์ สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ สภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานงบประมาณที่ข อกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

7.4 รับทราบ...
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การกาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2565
ตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ได้ ด าเนิ น การแจ้ ง ยื น ยั น การขอเข้ า สั ง กั ด กลุ่ ม
สถาบั น อุดมศึกษา กลุ่มพัฒ นาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และปรับปรุง
แผนพั ฒ นาความเป็ น เลิ ศ ของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 ตามข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการการอุด มศึก ษา พร้อมกับ จัด ทาข้อเสนอโครงการพลิ กโฉมของมหาวิท ยาลั ย (Reinventing
University) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 และน าส่ งข้ อ เสนอโครงการ ต่ อส านั ก งานปลั ด กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 แล้วนั้น
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือที่ อว 0224.1/ว 19842
ลงวั น ที่ 14 ธั น วาคม 2564 แจ้ ง ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ทราบว่ า รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ลงนามในประกาศ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่ อง การกาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่ม
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ประจ าปี งบประมาณ 2565 แล้ ว ทั้ งนี้ ได้ แ จ้ ง ให้ ส านั ก งบประมาณ และส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทราบด้วยแล้ว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สังกัด
กลุ่มที่ 3 กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น ในลาดับที่ 10
มหาวิท ยาลั ย จึ งเสนอสภามหาวิท ยาลั ย เพื่ อ รั บ ทราบประกาศกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การกาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี
งบประมาณ 2565 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ ทราบประกาศกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม เรื่อง การกาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2565
7.5 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ตามที่ ข้ อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ กาหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทา
รายงานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงบประมาณและการเงิ น (1) จั ดท างบเดื อนแสดงฐานะการเงิ น และการรั บ –
จ่ ายเงิน เสนออธิก ารบดีทุ กเดื อนภายในวัน ที่ ๑๕ ของเดือ นถั ด ไป เพื่ อ รายงานต่ อ สภามหาวิท ยาลั ย นั้ น
กองคลัง สานักงานอธิการบดี ได้ดาเนินการจัดทารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ สรุปดังนี้

1. งบแสดงฐานะ...
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รายการ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนทุน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมส่วนทุน
รวมหนี้สินและส่วนทุน

ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท)
1,740,339.00
1,079,120,316.98
1,080,860,655.98
3,044,580.34
3,044,580.34
191,707,495.93
886,108,579.71
1,077,816,075.64
1,080,860,655.98

รวม

668,053,610.39 669,793,949.39
672,050,647.90 1,751,170,964.88
1,340,104,258.29 2,420,964,914.27
85,340,287.20
4,755,512.17
90,095,799.37

88,384,867.54
4,755,512.17
93,140,379.71

801,315,386.40 993,022,882.33
448,693,072.52 1,334,801,652.23
1,250,008,458.92 2,327,824,534.56
1,340,104,258.29 2,420,964,914.27

2. งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
รายการ
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท)
รายได้
95,930,155.77
26,018,016.26
ค่าใช้จ่าย
101,763,473.66
13,592,438.80
รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
(5,833,317.89)
12,425,577.46

รวม
121,948,172.03
115,355,912.46
6,592,259.57

รายละเอียดในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ ทราบรายงานรั บ - จ่ า ยเงิ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
7.6 รับทราบรายงานการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามที่ ข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ กาหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทารายงาน
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (2) จัดทารายงานการเงินประจาปีเสนออธิการบดีภายในหกสิบวัน
นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ และข้อ 16 ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการเงิน
ตามระบบการตรวจสอบภายใน และท ารายงานการตรวจสอบพร้อมกั บรายงานการเงินประจ าปี เสนอต่ อสภา
มหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น
กองคลัง สานักงานอธิการบดี ได้ดาเนินการจัดทารายงานการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พร้อมกับจัดส่งรายงานการเงินให้สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี และกรมบัญชีกลาง รับทราบเรียบร้อยแล้ว
มหาวิทยาลั ย จึ งขอเสนอรายงานการเงินประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่ อสภามหาวิทยาลั ยเพื่ อทราบ
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
กรรมการสภา…

- 36 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. โดยปกติรายงานการเงิ นจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับ
ดาเนินการตามระเบียบ ข้อสังเกตของสานักตรวจเงินแผ่นดิน หรือข้อทักท้วงต่าง ๆ จากผู้ตรวจสอบภายใน
จึ งเสนอให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบ พิ จ ารณากระบวนการขั้ น ตอนปฏิ บั ติ งานที่ ก าหนดไว้ในหลั ก เกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
2. การนาเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดใดนั้น
แต่เดิมสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองให้ ความเห็ นก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อมา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและ
ได้แนะนาให้แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง หน้าที่อาจทับซ้อนหรือลาดับขั้นตอนการเสนอเรื่องอาจยังไม่
ชัดเจน จึงเสนอให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัย จัดลาดับการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ พิจ ารณา
และเรื่องใดเสนอตามขั้นตอนหลักบริหารราชการ ทั้งนี้ เรื่องที่เสนอสภามหาวิทยาลัยต้องผ่านคณะกรรมการ
กลั่นกรองก่อนแล้วจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
3. จากการตรวจสอบคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปัจจุบันมี
จานวน 17 ชุด โดยเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ
คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ตัวอย่างการดาเนินงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับการใช้งบประมาณต้องผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ ซึ่งเป็นกลไกที่กากับการใช้เงิน แต่หลังจากที่
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ อาจต้องทบทวนลาดับขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ และได้นาเสนอ
ต่อ คณะกรรมการพิ จ ารณาร่ า งกฎ ข้ อ บั งคั บ และระเบี ยบของมหาวิท ยาลั ย ที่ ป ระชุ ม จึ งเห็ น ว่า ควรต้ อ ง
ตรวจสอบหน้ าที่ ของคณะกรรมการและจัด ล าดั บ ขั้น ตอนการเสนอเรื่องเพื่ อพิ จารณากลั่ นกรอง เพื่ อ มิ ให้
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการทับ ซ้อน และเห็นว่าคณะกรรมการที่ต้องมี เช่น สภาวิชาการ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และคณะกรรมการที่ควรมี เช่น คณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ทาหน้าที่พิจารณาแนวคิด (Concept paper) ก่อนการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร และจะรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7.7 รับทราบรายงานผลการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ด้วย มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี โดยกองคลั ง ส านักงานอธิการบดี ได้ดาเนินการจัดทา
รายงานผลการบริหารเงินรายได้และข้อมูลรายงานเงินฝากของมหาวิทยาลัย และได้นาเสนอรายงานข้อมูลบัญชี
เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และการบริหารเงินรายได้ ต่อคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ ได้มีมติ ให้นาเสนอข้อมูลรายงาน
เงินฝากธนาคารและการบริหารเงินรายได้ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ทราบ ดังนี้
เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จานวนเงิน 1,134,221,231.05 บาท
- เงินฝากประจา 1,028,685,270 บาท (รวมสลากออมสินจานวน 3,000,000 บาท)
- เงินฝากออมทรัพย์ 104,458,531.05 บาท
- เงินฝากกระแสรายวัน 1,077,430 บาท
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานผลการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานผลการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
7.8 รับทราบ...

- 37 7.8 รับทราบ เรื่อง วิศวรกรสังคม : แนวคิดในการผลิตกาลังคนที่มีสมรรถนะเพื่ อการพัฒ นา
เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ในปี 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมอบหมายองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ องคมนตรี ว่าให้ “แนะน ามหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้ทางานให้ เข้าเป้า ในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องถิ่น ของตน” พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี จึงได้ติดตามตรวจ
เยี่ยม การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง และเห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ควรสร้างนั กศึกษาเพื่อเป็ นกลไกในการพัฒ นาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป ดังนามพระราชทานจากล้นเกล้ า ฯ
รัชกาลที่ 9 “ราชภัฏ” ที่หมายถึง คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน จึงได้เสนอแนวคิดการพัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็น “วิศวกรสังคม” ไว้ว่า
"วิศวกรสังคม" คือ การสร้างระบบแนวคิดแบบใหม่ให้กับนักศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศและ
นาไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การสร้างให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์เป็นระบบมีเหตุและผล สามารถลงพื้นที่
ในชุมชนเพื่อสร้างความเชื่อมโยงต่อชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรในการพัฒนาประเทศ การเป็น
วิศวกรสังคมของนักศึกษา คือ การรวมตัวกันของนักศึกษาที่มาจากศาสตร์ต่างๆ ทุกคณะ ทุกชั้นปี จนเกิดเป็น
องค์ความรู้ที่หลากหลาย เพื่อศึกษาพื้นที่ภายในชุมชนต่าง ๆ ดาเนินการสืบค้นพื้นที่ที่มีปัญหาต่อชุมชนในด้าน
ต่าง ๆ แล้วนามาคิดวิเคราะห์หาเหตุและผลร่วมกันกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางและความต้องการที่
แท้จริงในการแก้ไขปัญหา โดยการใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างคุ้มค่ าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมหาวิทยาลัย
ได้ผลักดันให้อาจารย์ผู้สอนนาองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดในห้องเรียน มาปรับเปลี่ยนสู่การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง ซึ่งเป็นการสร้างนักศึกษาให้รู้จักการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นามาสู่การตอบ
โจทย์ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้ความสาคัญกับการพัฒนานักศึกษาตามแนวคิดวิศวกรสังคม
อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย นายวิชัย ศรีขวัญ
มาบรรยายเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับ การกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงได้ดาเนินการ
กาหนด แนวคิดในการผลิตกาลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒ นาเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี
โดยน้อมนา พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสร้างคนไทยให้
มี คุ ณ ลั ก ษณะ ๔ ประการ มาเป็ น หลั ก การส าคั ญ รวมทั้ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังเอกสารประกอบการประชุม
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ เรื่อง วิศวกรสังคม : แนวคิดในการผลิตกาลังคนที่มีสมรรถนะ
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
7.9 รั บ ทราบการรั บฟั งความคิด เห็ น ประกอบการจัด ทาประกาศคณะกรรมการป้ องกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตาม
ความในมาตรา 126 เพิ่มเติม
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย นาเสนอ การรับฟังความคิดเห็ นประกอบการจัดทาประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิ
ให้ดาเนินกิจการตามความในมาตรา 126 เพิ่มเติม ดังนี้
ด้วย สานักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนั งสือที่ ปช 0028/ว0004 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 เรื่อง
การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทาประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง
กาหนดตาแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามความในมาตรา 126 เพิ่มเติม ถึง อธิการบดี
มหาวิทยาลัย...

- 38 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี โดยแจ้ งให้ ทราบว่า ส านั กงาน ป.ป.ช. อยู่ ระหว่ างด าเนิ นการเพื่ อออกประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้
ดาเนิ นกิจการตามความในมาตรา 126 เพิ่ มเติม ประกาศกาหนด ด าเนิ นกิ จการบางประเภทที่เป็ นการขัดกั น
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นมีอานาจไม่ว่าโดยตรง
หรือ โดยอ้อมในการกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี กิจการดังกล่าวประกอบด้วย 1) การเข้าเป็น
คู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญา 2) การเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญา
3) การรับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน และการเป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 4) การเข้าไปมีส่วนได้
เสียในธุรกิจของเอกชนที่อยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐ
ผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบั ติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการทางานในฐานะเป็นกรรมการ
ที่ ปรึ กษา ตั วแทน พนั กงานหรื อลู กจ้ า งซึ่ งโดยสภาพของผลประโยชน์ ของธุ รกิ จเอกชนนั้ นอาจขั ดหรือแย้งต่ อ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของ
รัฐผู้นั้น สานักงาน ป.ป.ช. จึงดาเนินการรับฟังความคิดเห็นตาแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐประกอบด้วย
1) คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน
2) ผู้บริหารทุนหมุนเวียน ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน
3) ประธานกรรมการและกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
4) ประธานกรรมการและกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
5) คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
6) เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
7) อธิการบดีหรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น
8) นายกและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น
สานักงาน ป.ป.ช. จึงทาหนังสือเชิญนายกและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือตาแหน่งที่
เรียกชื่ออย่างอื่น ตลอดจนอธิการบดี และบุคลากรในสังกัด นักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็น
ประกอบการจัดทาประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่ง
เจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามความในมาตรา 126 เพิ่มเติม ผ่านทาง QR CODE ภายใน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nacc.go.th/coi
จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ ทราบการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ประกอบการจั ด ท าประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิ
ให้ดาเนินกิจการตามความในมาตรา 126 เพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
8.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2565
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมทราบว่า กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี และนายกสภามหาวิทยาลัย ยังคงกาหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
มติสภามหาวิทยาลัย...

- 39 มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่
2/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานั กงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
(นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววาสนา วงษ์สังข์)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวัชระ รักษาพล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

