-1รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 2/2564
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
----------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายวิชัย ศรีขวัญ
2. นายปราโมทย์ โชติมงคล
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี
4. นายขจร จิตสุขุมมงคล
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง
6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
7. นางดวงสมร วรฤทธิ์
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล
9. นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล
10. นายภูธร ภูมะธน
11. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
12. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
13. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
14. นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์
15. อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล
16. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า
17. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ธนิดา ภู่แดง
18. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ
19. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ศรีสุภา นาคธน
20. อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ
21. อาจารย์สามารถ พยอมหอม
22. อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร
23. อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
24. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
2๕. นายศุภธี โตสกุล
2๖. นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม
27. นายวัชระ รักษาพล
28. นางสาววาสนา วงษ์สังข์

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานที่ประชุม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 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
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
รองอธิการบดี
เลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
-ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม...

-2ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง
4. อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ
5. นางสาวสุภารัตน์ สินสุวรรณ
6. นายณัฐธัญพงศ์ ศรนารายณ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ก่อนดาเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จานวนทั้งสิ้น 23 คน โดยมีกรรมการ
อยู่ภายในห้องประชุมแห่งเดียวกัน จานวน 16 คน และกรรมการที่มิได้อยู่ ห้องประชุมแห่งเดียวกัน จานวน
13 คน โดยด าเนิ น การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ผ่ านสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า กรรมการครบองค์ประชุมแล้ว
จึงได้กล่าวเปิดประชุมสภามหาวิ ทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และ
ดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ
- ไม่มี 1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ
1.2.1 รายงานผลการดาเนินงานที่สาคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ยุทธศาสตร์/
กิจกรรม
วันเดือนปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น
มกราคม ๒๕๖๔ - โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
ธันวาคม ๒๕๖๔
และสั ง คมรายต าบลแบบ
บู รณ าก าร (1 ต าบ ล 1
มหาวิทยาลัย)

ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา
วิท ยาศาสตร์ วิจั ย และนวัต กรรมให้ ด าเนิ น การโครงการ
ยกระดั บ เศรษฐกิ จ และสั ง คมรายต าบลแบบบู ร ณาการ
(1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ จานวน 15
ตาบล ใน 4 จังหวัด ดังนี้
1. จังหวัดลพบุรี...

-3ยุทธศาสตร์/
กิจกรรม
วันเดือนปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดาเนินงาน
1. จังหวัดลพบุรี ได้แก่
(1) ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
(2) ต.เพนียด อ.โคกสาโรง จ.ลพบุรี
(3) ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
(4) ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี
(5) ต.หนองมะค่า อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
2. จังหวัดสิงห์บุรี 4 ตาบล ได้แก่
(1) ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
(2) ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
(3) ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
(4) ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
3. จังหวัดสระบุรี 5 ตาบล ได้แก่
(1) ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
(2) ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
(3) ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
(4) ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
(5) ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
4. จังหวัดชัยนาท 1 ตาบล ได้แก่
(1) ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท
โดยมีการจ้างบุคคลทางาน จานวน ๑๑ เดือน ประกอบด้วย
๑. นักศึกษาตาบลละ ๕ คน อัตราเงินเดือนคนละ ๕,๐๐๐ บาท
ต่อเดือน
๒. บัณฑิตตาบลละ ๑๐ คน อัตราเงินเดือนคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
ต่อเดือน
๓. ประชาชนที่ อ ยู่ ในต าบล ๆ ละ ๕ คน อั ต ราเงิน เดื อ น
คนละ ๙,๐๐๐ บาท ต่อเดือน
เพื่อเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลของศักยภาพตาบล และดาเนินการ
พัฒนาตาบลในช่วงกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2564
มหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการพบผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับส่วน
ราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 และ วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้ดาเนินการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด
และลงพื้นที่เพื่ อทาสัญญาและมอบหมายงานโดยมีส่วนราชการใน
พื้ น ที่ ให้ ก ารสนั บ สนุ น อย่ า งใกล้ ชิ ด ระหว่ า งวั น ที่ 8 – 11
กุมภาพันธ์ 2564
ยุทธศาสตร์ที่ ๒...

-4ยุทธศาสตร์/
กิจกรรม
วันเดือนปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู
วันที่ ๑ – ๔
โค ร งก า ร ป ร ะ เมิ น แ ล ะ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเข้ า รั บ
ณ มหาวิทยาลัย
ร า ง วั ล พ ร ะ ร า ช ท า น
ราชภัฏราชนครินทร์ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ประจ าปี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
การศึกษา ๒๕๖๓

ผลการดาเนินงาน
โครงการประเมิ น และคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเข้ า รั บ รางวั ล
พระราชทานระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓
โดยมหาวิทยาลัยได้ส่งตัวแทนนักศึ กษาเข้ารับการประเมินและ
คัดเลือกเข้ารับรางวัลฯ จานวน ๑ ราย คือ นางสาวฟ้าประทุม
ผิวเนียม นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการยังไม่ได้ประกาศผลการ
คัดเลือก
โด ย ปี ก ารศึ ก ษ า ๒ ๕ ๖ ๔ ม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ
เทพสตรี ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพดาเนินการจัดโครงการ
ดังกล่าว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ได้ ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
การพัฒนาพลเมืองด้านการ การพัฒ นาพลเมืองด้านการเข้าใจดิ จิทัล ระหว่าง ส านักงาน
เข้าใจดิจิทัล
คณะกรรมการดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ ง ชาติ กั บ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต และ สมาคม
อุตสาหกรรมดิจิทัลไทย
โดยตกลงที่ จ ะร่ ว มกั น ด าเนิ น การสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
พลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐให้
นักศึกษา บุคลากร และ ประชาชน มีความตระหนัก ความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์
และสร้างสรรค์ (Digital Literacy)
นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ได้เป็นผู้แทนสภามหาวิทยาลัยในการติดตาม
สอบถามเกี่ยวกับการดาเนินงานของมหาวิ ทยาลัยตามนโยบายของรัฐ บาล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย) ตามที่มหาวิทยาลัยนาเสนอ เป็นการแก้ไขปัญหา
การมีรายได้ของประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบาย
ของรัฐมนตรี และได้เสนอแนะว่า โครงการใดที่สามารถเชื่อมโยงกับนโยบายใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมได้ ขอให้ ดาเนินการด้วย ผู้ บ ริห ารมหาวิท ยาลั ยได้แจ้งว่า 4 นโยบายใหม่
สามารถนาไปเชื่อมโยงเป็นกิจกรรมเสริมได้โดยไม่ต้องปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และได้ขอให้เน้นเชื่อมโยง
กับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้ได้ เนื่องจากเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ นโยบายข้อที่ 4 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้
มหาวิทยาลัยเป็ น หน่ วยปฏิบั ติการส่ วนหน้าของ อว. ในพื้นที่ ตามที่ได้ปรึกษากับ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รับทราบข้อเท็จจริงว่า มีพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัด
แบบบูรณาการ มีผู้แทนของกระทรวงเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่วนกลาง และคณะกรรมการของจังหวัด
ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยจะเป็นหน่วยปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงได้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการชุดนั้น
และได้ให้…

-5และได้ให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบว่า อว. มีผู้แทนอยู่ในคณะกรรมการชุดนั้นหรือไม่ หากไม่มี
ผู้แทนให้มหาวิทยาลัยทาหนังสือหารือว่า มหาวิทยาลัย ควรต้องเป็นกรรมการส่วนหนึ่งในคณะกรรมการชุดนั้น
ในนามกลุ่ม อว. ในคณะกรรมการจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
อธิการบดี นาเสนอว่า การดาเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลั ย) มหาวิท ยาลั ย ได้ แ ต่งตั้งอาจารย์ป ระจ าต าบลๆ ละ 1 คน และให้ รองอธิก ารบดี
จานวน 3 ท่าน กากับ ดูแล ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ กากับจังหวัดสิ งห์ บุรี และ
จังหวัดชัยนาท รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น กากับจังหวัดลพบุรี และรองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณ ภาพองค์ก ารและกิ จ การสภามหาวิท ยาลั ย กากั บ จั งหวัด สระบุ รี มหาวิท ยาลั ย ได้ ว างแผนดาเนิ น งาน
ตามนโยบายของ อว. คื อ ในช่วงเดือนแรก วันที่ 15– 22 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทาความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน (นักศึกษา บัณฑิต และประชาชน) และให้อาจารย์ประจาจังหวัด และประจาตาบล
นาผู้ปฏิบัติงานเข้าพบผู้นาท้องถิ่น เพื่อทาความเข้าใจร่วมกัน ในเดือนแรกได้ให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล 2 เรื่อง
ได้แก่ 1) ข้อมูลศักยภาพตาบล 2) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้
แบบสอบถามตามที่ อว. กาหนด มหาวิทยาลัยได้ออกแบบการสัมภาษณ์เพื่อให้ สื่อสารเข้าใจง่ายและต่อเนื่อง
หลังจากนั้น มหาวิทยาลัยได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอาเภอ ทั้ง 3 จังหวัด เพื่อเก็บข้อมูลการพัฒนา
ตาบล สัปดาห์ถัดไปมหาวิทยาลัยได้วางแผนเข้าพบส่วนราชการที่มีข้อมูลหรือลงไปปฏิบัติหน้าที่ตาบลนั้นๆ
เพื่ อแลกเปลี่ ย นข้อ มูล พื้ น ฐานเดิ ม ของตาบล และข้อมู ล ใหม่ที่ มหาวิท ยาลั ยด าเนิน การเพื่ อร่วมกัน คิด การ
ดาเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาตาบล ในช่วงระยะ 8 เดือน ตั้งแต่มีนาคม – พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้ได้
รูปแบบการพัฒนารายตาบลเป็นที่ยอมรับของคนในตาบลนั้นๆ
มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับผู้ปฏิบัติงานว่า แม้ว่ารัฐบาลต้องการจ้างงาน แต่มหาวิทยาลัย
ต้ อ งวางระบบเพื่ อ ให้ เห็ น ว่ า การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในระบบราชการนั้ น ต้ อ งชั ด เจน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น
มหาวิทยาลัยต้องออกแบบการพัฒนาที่ชัดเจน ไม่สร้างปัญ หาให้กับประชาชน และรายงานผลการดาเนินการ
โครงการในเดือนธันวาคม 2564
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. โครงการที่ มหาวิท ยาลั ย ดาเนิ นการหลั งจาก 11 เดื อน มหาวิท ยาลั ยควรติ ดตามการ
ดาเนินงานเพื่อให้เกิดรูปธรรม เมื่อเก็บข้อมูลแล้ว มีกิจรรมการพัฒนาอย่างไรให้เกิดขึ้น คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนในตาบลที่ได้รับการพัฒนามีผลเป็นอย่างไร
2. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย)
จากการสอบถามไปยั งจั งหวัด เกื อ บทุ ก กระทรวงมี โครงการในลั กษณะดั งกล่ าว และ อว. ก าหนดกรอบ
การดาเนินการ ให้กับมหาวิทยาลัย แต่หลังจากดาเนินการเสร็จแล้วต้องการให้มีการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม หรือ
ดี ขึ้ น กว่ า เดิ ม นั้ น ได้ เสนอแนวคิ ด ให้ กั บ ฝ่ า ยบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ว่ า เพื่ อ มิ ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความสั บ สน
การพัฒนาดาเนินการใน 3 ขั้นตอน คือ ทดลอง สาธิต และขยายผล สาหรับการเก็บข้อมูล มหาวิทยาลัยควรใช้
ข้อมูลจากแผนแม่บทชุมชน ในทุกตาบลมีข้อมูลดังกล่าวและได้รับการปรับปรุงแผนอย่างสม่าเสมอ แผนตาบล
แหล่งเก็บข้อมูล คือ เทศบาล และองค์การบริห ารส่วนตาบล แผนพัฒ นาชุมชนในพื้นที่ของจังหวัดทั้งหมด
เป็นของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ และแผนเอกชนในการพัฒนาตาบล เช่น บางตาบล
มีโรงงานผลิตน้าตาลอยู่ในพื้นที่ ดังนั้น การเก็บข้อมูลมหาวิทยาลัยอาจดาเนินการได้มากกว่าแบบสอบถาม
ที่ อว. กาหนด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน และนามาใช้ประโยชน์ได้ และเห็นว่าการดาเนินการโครงการดังกล่ าว
ของมหาวิทยาลัยอยู่ในขั้นทดลอง
3. การดาเนินการ...

-63. การด าเนิ น การโครงการยกระดั บ เศรษฐกิ จ และสั ง คมรายต าบลแบบบู ร ณาการ
ใน 15 ตาบล ถือ เป็ น โอกาสอัน ดีในการประชาสั ม พั นธ์มหาวิทยาลั ย เพื่ อ ให้ ป ระชาชนรู้จักมหาวิทยาลั ย
การพัฒนาการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับมหาวิทยาลัย จานวน 150,000 บาท เพื่อใช้ดาเนินการเกี่ยวกับการลงพื้นที่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนเกิด
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ดังนี้
ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2564 (การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เทพสตรี และจัดส่ งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมทางไปรษณี ย์ เมื่อวันที่ 11
กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 และในระบบการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี (E-Meeting) วั น ที่ 15
กุมภาพันธ์ 2564 แล้วนั้น โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่
หน้า / บรรทัด
วาระที่ 4.9 หน้า 28
บรรทัดที่ 28

ข้อความเดิม

ส่วนที่ขอแก้ไข/เพิ่มเติม

“ประกอบกับ คณะกรรมการชุดปัจจุบัน “ประกอบกับ คณะกรรมการชุดปัจจุบัน
กรรมการบางท่านมีคุณสมบัติไม่สอดคล้อง ไม่ครอบคลุมตามประกาศ ก.พ.อ.”
กับประกาศ ก.พ.อ.”

ในการนี้ จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เทพสตรี ครั้ งที่ 1/2564 (การประชุ ม ผ่ านสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ) เมื่ อ วั น ที่ 22 มกราคม 2564
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ สภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ครั้งที่
1/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 โดยมีการแก้ไขดังนี้
ระเบียบวาระที่
หน้า / บรรทัด
วาระที่ 4.9 หน้า 28
บรรทัดที่ 28

ข้อความเดิม

ส่วนที่ขอแก้ไข/เพิ่มเติม

“ประกอบกับ คณะกรรมการชุดปัจจุบัน “ประกอบกับ คณะกรรมการชุดปัจจุบัน
กรรมการบางท่านมีคุณสมบัติไม่สอดคล้อง ไม่ครอบคลุมตามประกาศ ก.พ.อ.”
กับประกาศ ก.พ.อ.”

ระเบียบวาระที่ ๓...

-7ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2564
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอ รายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น การตามมติ ส ภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
ตามที่ สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22
มกราคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้กาหนดรหัสมติสภามหาวิทยาลัย และให้เริ่มดาเนินการรายงานผลการ
ดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป นั้น
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการกาหนดรหัสดังนี้
รูปแบบ XX/XXXX – XX – XX
- ตัวเลข หมายถึง ครั้งที่ประชุม เช่น 01/2564
- ตัวเลข 2 หลัก หมายถึง หมวดหมู่ของเรื่องที่ประชุมโดย
01 หมายถึง หมวดนโยบายและแผน
02 หมายถึง หมวดการจัดการศึกษา
03 หมายถึง หมวดงบประมาณและการเงิน
04 หมายถึง หมวดการบริหารงานบุคคล
05 หมายถึง หมวดกฎหมาย
06 หมายถึง หมวดอื่นๆ
- ตัวเลข 2 หลัก หมายถึง ลาดับของมติสภามหาวิทยาลัย
(นับต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจาแนกตามหมวดหมู่)
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2564 ที่ผ่านมา สานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการ
แจ้งมติสภามหาวิทยาลั ย พร้อมประเด็นข้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะที่ส าคัญให้ หน่วยงาน/ผู้ รั บผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
รับทราบและด าเนิ นการรายงานผลการด าเนิ นการตามมติ สภามหาวิทยาลั ย ให้ ส านั กงานสภามหาวิ ทยาลั ยทราบ
เพื่ อ น าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย ต่ อ ไป ส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย จึ งขอรายงานผลการด าเนิ น การของ
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ที่ สื บ เนื่ อ งจากมติ ส ภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564
โดยสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. หมวดนโยบายและแผน จานวน 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 2 เรื่อง
รหัส
01/2564 - 01 - 01

01/2564 - 01 - 02

เรื่อง

การประชุมครั้งที่

ผลการดาเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัย
อยู่ระหว่างดาเนินการ

1. รายงานการติดตามผลการดาเนินงาน
ครั้งที่ 1/2564
ตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย วันที่ 22 มกราคม 2564
ราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563)
2. แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2564
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ราชภั ฏ เทพสตรี ประจาปี งบประมาณ วันที่ 22 มกราคม 2564
พ.ศ. 2564
02/2563…

-82. หมวดการจัดการศึกษา จานวน 13 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 9 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 4 เรื่อง
ผลการดาเนินการ
รหัส
เรื่อง
การประชุมครั้งที่
ตามมติสภามหาวิทยาลัย
02/2563 – 02 - 01 1. การขอเปลี่ ยนแปลงรหั ส
ครั้งที่ 2/2563
ดาเนินการเสร็จแล้ว
รายวิชา หลักสูตรครุศาสตร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(สี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๒) คณะมนุ ษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
06/2563 - 02 - 02 2 . การขอเป ลี่ ยน แป ลง
ครั้งที่ 6/2563
ดาเนินการเสร็จแล้ว
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วันที่ 19 มิถุนายน 2563
และอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ชาดนตรี ศึ กษา (4 ปี )
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
คณ ะม นุ ษ ยศ าสต ร์ แล ะ
สังคมศาสตร์
06/2563 – 02 - 03 3. ปิ ดหลั กสู ตรศิ ลปศาสตร
ครั้งที่ 6/2563
ดาเนินการเสร็จแล้ว
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม วันที่ 19 มิถุนายน 2563
(ศิ ล ปะและการออกแบบ)
(หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ.
2555) คณะมนุ ษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
06/2563 – 02 - 04 4 . ปิ ด ห ลั ก สู ต ร รั ฐ
ครั้งที่ 6/2563
ดาเนินการเสร็จแล้ว
ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต วันที่ 19 มิถุนายน 2563
ส าข าวิ ช าก ารป ก ค รอ ง
ท้ องถิ่ น (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง
พ .ศ . 2 5 5 5 ) ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
07/2563 – 02 - 05
5 . การขอเป ลี่ ยน แป ลง
ครั้งที่ 7/2563
ดาเนินการเสร็จแล้ว
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
และอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่ วไป
(4 ปี ) (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2562) คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
07/2563…

-92. หมวดการจัดการศึกษา (ต่อ)
รหัส

เรื่อง

การประชุมครั้งที่

07/2563 – 02 - 06 6. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ครั้งที่ 7/2563
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ ป ระจ าห ลั ก สู ต ร
หลั ก สู ตรครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี)
(หลั กสู ตรใหม่ พ.ศ. 2563)
คณะครุศาสตร์
08/2563 – 02 - 07 7. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ครั้งที่ 8/2563
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และ วันที่ 21 สิงหาคม 2563
อาจารย์ ป ระจ าห ลั ก สู ต ร
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี (4 ปี) หลักสูตร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
09/2563 – 02 - 08 8. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ครั้งที่ 9/2563
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและ วันที่ 18 กันยายน 2563
อาจารย์ ป ระจ าห ลั ก สู ต ร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
12/2563 – 02 - 09 9. การขอเปลี่ ยนแปลงชื่ อ
ครั้งที่ 12/2563
สาขาวิ ชา หลั กสู ตรศิ ลปกรรม วันที่ 18 ธันวาคม 2563
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ศิ ล ปกรรม (ศิ ลปะและการ
ออกแบ บ ) (ห ลั กสู ตรให ม่
พ.ศ.2563) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
01/2564 – 02 - 01 1 0 . พิ จ า ร ณ าอ นุ มั ติ ให้
ครั้งที่ 1/2564
ปริญญาบัณฑิต
วันที่ 22 มกราคม 2564
01/2564 – 02 - 02 11. หลั กสูตรหมวดวิชาศึกษา
ครั้งที่ 1/2564
ทั่ วไป (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง วันที่ 22 มกราคม 2564
พ.ศ. 2564)

ผลการดาเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัย
ดาเนินการเสร็จแล้ว

ดาเนินการเสร็จแล้ว

ดาเนินการเสร็จแล้ว

ดาเนินการเสร็จแล้ว

อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

01/2564…

- 10 2. หมวดการจัดการศึกษา (ต่อ)
รหัส

เรื่อง

01/2564 – 02 - 03 12. ก ารข อ เป ลี่ ย น แ ป ล ง
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลั กสู ตร
และอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตร
หลั กสู ตรรั ฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
01/2564 – 02 - 04 1 3 . การขอเป ลี่ ยนแป ลง
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลั กสู ตร
และอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตร
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมครั้งที่
ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 22 มกราคม 2564

ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 22 มกราคม 2564

ผลการดาเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัย
อยู่ระหว่างดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

3. หมวดงบประมาณและการเงิน จานวน 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 1 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 1 เรื่อง
ผลการดาเนินการ
รหัส
เรื่อง
การประชุมครั้งที่
ตามมติสภามหาวิทยาลัย
12/2563 – 03 - 01 1. การขอใช้ เงิ น ที่ มี ผู้ อุ ทิ ศ
ครั้งที่ 12/2563
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ให้ แก่ ม หาวิ ท ยาลั ย โดยไม่ ได้ วันที่ 18 ธันวาคม 2563
กาหนดเงื่อนไขหรือกาหนดไว้
ไม่ ชั ด แ จ้ ง เพื่ อ ใช้ ด าเนิ น
โครงการจั ดซื้ อรถยนต์ เพื่ อให้
บริการ
01/2564 – 03 - 01 2 . รั บ ท ราบ รายงานรั บ ครั้งที่ 1/2564
ดาเนินการแล้วเสร็จ
จ่ ายเงิน มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ วันที่ 22 มกราคม 2564
เท พ ส ต รี ป ร ะ จ า เดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

10/2563...

- 11 4. หมวดการบริหารงานบุคคล จานวน 3 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 3 เรื่อง
รหัส

เรื่อง

การประชุมครั้งที่

ผลการดาเนินการ
ตามมติสภา
มหาวิทยาลัย
อยู่ระหว่างดาเนินการ

10/2563 – 04 - 01 1. ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ครั้งที่ 10/2563
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 16 ตุลาคม 2563
พ.ศ. ....
12/2563 – 04 - 02 2. การก าหนดอั ตราเงิ นเดื อนแรก
อยู่ระหว่างดาเนินการ
บ ร ร จุ ข อ ง พ นั ก ง า น ใ น
สถาบั น อุ ด มศึ กษา สายวิ ช าการที่
ครั้งที่ 12/2563
กาหนด 1.5 เท่ าของข้ าราชการแรก วันที่ 18 ธันวาคม 2563
บรรจุและสายสนับสนุนที่กาหนด 1.3
เท่าของข้าราชการแรกบรรจุ
12/2563 – 04 - 03 3. หลั กการขั้ น ตอนการเสนอและ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
พิ จารณาเรื่ องอุ ทธรณ์ และเรื่องร้อง
ครั้งที่ 12/2563
ทุ ก ข์ ที่ เส น อ ต่ อ น า ย ก ส ภ า วันที่ 18 ธันวาคม 2563
มหาวิทยาลัย
5. หมวดกฎหมาย (ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/คาสั่ง) จานวน 8 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 5 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 3
เรื่อง
01/2563 – 05 - 01 1 . การด าเนิ น การให้ ได้ มาซึ่ ง
ครั้งที่ 1/2563
อยู่ระหว่างดาเนินการ
คณ ะกรรมการตรวจสอบ ตาม วันที่ 24 มกราคม 2563
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่ แก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
05/2563 – 05 - 02 2. ผลศึ กษาการท าหน้ าที่ ของ
ครั้งที่ 5/2563
อยู่ระหว่างดาเนินการ
คณ ะกรรม การต รวจสอบ
วันที่ 15 พฤษภาคม
คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลและ
2563
จริยธรรม และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ย ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
12/2563 – 05 - 03 3. แต่ งตั้ งคณะกรรมการประจ า
ครั้งที่ 12/2563
อยู่ระหว่างดาเนินการ
สภามหาวิทยาลัย
วันที่ 18 ธันวาคม 2563
01/2564 – 05 - 01 4. แต่ งตั้ งคณะกรรมการติ ด ตาม
ดาเนินการเสร็จแล้ว
ครั้งที่ 1/2564
ตรวจสอบและประเมิ นผลงานของ
22 มกราคม 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
01/2564....

- 12 5. หมวดกฎหมาย (ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/คาสั่ง) (ต่อ)
รหัส

เรื่อง

การประชุมครั้งที่

01/2564 – 05 - 02

5. แต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อานวยการ
ครั้งที่ 1/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา และกรรมการสรร
22 มกราคม 2564
หาผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แทนตาแหน่งที่ว่าง
01/2564 – 05 - 03 6. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนา ครั้งที่ 1/2564
วิชาการ วิจัยและนวัตกรรม
22 มกราคม 2564
01/2564 – 05 - 04 7. พระราชกฤษฎี กา ว่ าด้ วยปริ ญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่ อส าหรับสาขาวิชาครุย
ครั้งที่ 1/2564
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจา
22 มกราคม 2564
ตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(ฉบับที่..) พ.ศ. ...
01/2564 – 05 - 05 8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2564
ว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การพิ จารณา 22 มกราคม 2564
แต่ งตั้ งบุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ....
6. หมวดอื่นๆ จานวน 3 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 1 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 2 เรื่อง
รหัส

เรื่อง

การประชุมครั้งที่

01/2564 – 06 - 01 1.รั บ ทราบค าพิ พากษา และการจั ดท า ครั้งที่ 1/2564
อุทธรณ์คาพิพากษาศาลปกครองกลางคดี 22 มกราคม 2564
ห ม า ย เล ข ด า ที่ บ .1 3 6 /2 5 6 0
คดี ห มายเลขแดงที่ บ.397/2563
ระหว่างนางสาวกิติญาภัช ผาดี ผู้ฟ้องคดี
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 1 กับ
พวกรวม 4 คน ผู้ถูกฟ้องคดี
01/2564 – 06 - 02 2. รับทราบคาพิ พากษา และการจัดท า ครัง้ ที่ 1/2564
อุทธรณ์ ค าพิ พากษาศาลปกครองกลาง 22 มกราคม 2564
คดี ห มายเลขด าที่ บ.3 21/2 55 9
คดี ห มายเลขแดงที่ บ.230/2559
ระหว่างนางสาวปัทมา ศรีไพร ผู้ฟ้องคดี
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 1 กับ
พวกรวม 3 คน ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี และคดี
หมายเลขดาที่ บ.327/2559

ผลการดาเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัย
ดาเนินการเสร็จแล้ว

ดาเนินการเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ผลการดาเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัย
ดาเนินการเสร็จแล้ว

ดาเนินการเสร็จแล้ว

คดีหมายเลข...
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รหัส

เรื่อง

การประชุมครั้งที่

คดี ห มายเลขแดงที่ บ.231/2559
ระหว่างนายสยามรัฐ เหียสุรีย์ ผู้ฟ้องคดี
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรีที่ 1
กับพวกรวม 3 คน ผู้ถูกฟ้องคดี
01/2564 – 06 - 02 2. รับทราบคาพิพากษา และการจัดทา ครั้งที่ 1/2564
อุทธรณ์ คาพิพากษาศาลปกครองกลาง 22 มกราคม 2564
คดี ห มายเลขด าที่ บ.321/2559
คดี ห มายเลขแดงที่ บ.230/2559
ระหว่างนางสาวปัทมา ศรีไพร ผู้ฟ้องคดี
กับ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรีที่ 1
กับพวกรวม 3 คน ผู้ ถูกฟ้ องคดี และ
คดี ห มายเลขด าที่ บ.327/2559
คดี ห มายเลขแดงที่ บ.231/2559
ระหว่างนายสยามรัฐ เหียสุรีย์ ผู้ฟ้องคดี
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรีที่ 1
กับพวกรวม 3 คน ผู้ถูกฟ้องคดี
01/2564 – 06 - 03 3. การกาหนดรหัสมติสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 1/2564
22 มกราคม 2564

ผลการดาเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัย

ดาเนินการเสร็จแล้ว

อยู่ระหว่างดาเนินการ

จึ งเสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่ อทราบ ดั งรายละเอี ยดในเอกสารประกอบการประชุ ม ในระบบ
การประชุมอิเล็กทรอนิกส์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. รายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แบ่งตามหมวดหมู่
นั้นขอให้ทดลองดาเนินการ เนื่องจากหากกรณีการประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ออกข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา เรื่องนั้ น จะไม่อยู่ ในหมวดกฎหมาย และเห็ นว่าการจัดให้มีหมวดกฎหมายอาจซ้าช้อนกับ
หมวดอื่น จึงเสนอให้จัดหมวดหมู่โดยแบ่งตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. การแต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลและจริย ธรรม และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการของมหาวิทยาลัยนั้น เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสาคัญ
ควรเร่งดาเนินการ เพื่อให้ได้คณะกรรมการตามที่พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 กาหนด
3. มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และนาเสนอ
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยยกร่าง ข้อบังคับคณะกรรมการ
ตามมาตรา 21 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายกฎหมายประจาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ได้พิจารณาและศึกษา
กฎหมายแล้วพบว่า บางเรื่องต้องรอส่วนกลางกาหนดเกณฑ์ เช่น ธรรมาภิบาลกลางของกระทรวง
4. ให้มหาวิทยาลัย…
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ธรรมาภิ บ าลและจริ ย ธรรม และคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ตามมาตรา 21 วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และนาเสนอสภามหาวิทยาลัย ตามข้อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
5. ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 กาหนดว่า นายกสภา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และกรรมการสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ต้ อ งเป็ น แบบอย่ างในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อ ย่ า งมี
ธรรมาภิบาล ดังนั้น มหาวิทยาลัย ควรออกข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลเป็นลาดับแรก จากนั้นมหาวิทยาลัย
จึงจะเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. การแต่งตั้งคณะกรรมการ สามารถบูรณาการคณะกรรมการที่มีอยู่ได้ เช่น คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลั ย แต่งตั้งตามพระราชบั ญ ญั ติมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พ.ศ. 2547 ซึง่ เป็นเทคนิคการปฏิบัติงานให้น้อยลง
มติสภามหาวิทยาลัย รับ ทราบรายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติส ภามหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบดาเนินการต่อไป
3.๒ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ นาเสนอ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังนี้
ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้มีการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) และนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22
มกราคม 2564 โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติ
1. อนุมัติในหลักการ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
2. มอบมหาวิทยาลัยทบทวนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามข้อสังเกตและข้อ เสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอต่อ คณะกรรมการนโยบายพัฒ นาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม
พิจารณากลั่นกรอง ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
มหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดของ
การปรับแก้ไขชื่อรายวิชา คาอธิบายรายวิชา ตลอดจนการจัดกลุ่มรายวิชาให้สะท้อนปรัชญา และวัตถุประสงค์หลัก
ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่เน้น เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้ มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง
เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง
พัฒนาตนเองอย่ างต่อเนื่ อง ดาเนิ นชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่ วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมือง
ที่มี คุณค่ าของสั งคมไทยและสั งคมโลก และน าเสนอคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม
ในการประชุมครั้ งที่ 1/2564 เมื่ อวันที่ 8 กุมภาพั นธ์ 2564 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี โดยที่ ประชุมได้
พิจารณากลั่นกรองการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) สรุปสาระสาคัญ
ดังนี้

1. ปรับโครงสร้าง…
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กลุ่มวิชา

จานวนหน่วยกิต (เดิม)
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
๙ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
๓ หน่วยกิต
และเทคโนโลยี
รวม ๑๕ หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต (ปรับใหม่)
วิชาเลือก
วิชาเลือก
๙ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต

21 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

2. ปรับรายวิชาบังคับ และวิชาเลือก ในแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้
(๑) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เรียนไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
รายวิชา (เดิม)
บังคับเรียน จานวน ๙ หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศท 0011701 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ศท 0011702 การฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ศท 0011703 การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศท 0011704 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
ศท 0011705 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
ในสถานการณ์ประจาวัน
ศท 0011706 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
ในสถานการณ์ประจาวัน
ศท 0011707 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ในสถานการณ์ประจาวัน
ศท 0011708 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
ในสถานการณ์ประจาวัน

น. (บ.-ป.-อ.)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

รายวิชา (ปรับใหม่)
บังคับเรียน จานวน ๙ หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น. (บ.-ป.-อ.)
ศท 0011701 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3 – 0 – 6)
ศท 0011702 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
3 (3 – 0 – 6)
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ศท 0011703 ทักษะภาษาอังกฤษ
3 (3 – 0 – 6)
เพื่อการพัฒนาตนเอง

เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
น. (บ.-ป.-อ.)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น. (บ.-ป.-อ.)
3 (3 – 0 - 6) ศท 0011704 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3 (3 – 0 - 6)
3 (3 – 0 - 6) ศท 0011705 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3 (3 – 0 - 6)
3 (3 – 0 - 6) ศท 0011706 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

3 (3 – 0 - 6)

3 (3 – 0 - 6) ศท 0011707 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร

3 (3 – 0 - 6)

3 (3 – 0 - 6) ศท 0011708 ภาษามาลายูเพื่อการสื่อสาร 3 (3 – 0 - 6)
ศท 0011709 ภาษาเปอร์เซียเพื่อการสื่อสาร 3 (3 – 0 – 6)

(๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

รายวิชา (เดิม)
บังคับเรียน จานวน ๓ หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศท 0022705 ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์

น. (บ.-ป.-อ.)
3 (3 – 0 – 6)

เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
รหัสวิชา
ศท 0022701 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
ศท 0022702 ชีวิตผาสุก
ศท 0022703 การรูเ้ ท่าทันสื่อและสารสนเทศ
ศท 0022704 นวัตกรท้องถิ่น

รหัสวิชา
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (2 – 2 – 5)

รายวิชา (ปรับใหม่)
บังคับเรียน จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศท 0022701 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
ศท 0022704 นวัตกรท้องถิ่น
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศท 0022702 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
ศท 0022703 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
ศท 0022705 ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์

น. (บ.-ป.-อ.)
3 (3 – 0 – 6)
3 (2 – 2 – 5)
น. (บ.-ป.-อ.)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

(๓) กลุ่มวิชา…
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รายวิชา (เดิม)
บังคับเรียน จานวน ๓ หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศท 0033701 ความฉลาดรู้ทางดิจิทลั

รายวิชา (ปรับใหม่)
บังคับเรียน จานวน 6 หน่วยกิต
น. (บ.-ป.-อ.)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3 (2 – 2 - 5) ศท 0033701 ความฉลาดรู้ทางดิจิทลั
ศท 0033703 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
รหัสวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3 (3 – 0 – 6) ศท 0033702 การคิดเชิงระบบ

เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
รหัสวิชา
ศท 0033702 การคิดเชิงระบบเพื่อการ
แก้ปัญหา
ศท 0033703 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (3 – 0 – 6) ศท 0033704 การพัฒนาสุขภาวะแบบ
เพื่อชีวิต
องค์รวม
ศท 0033704 การพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม 3 (3 – 0 – 6) ศท 0033705 เทคโนโลยีเพื่อชีวิตดิจิทลั
ศท 0033705 เทคโนโลยีเพื่อชีวิตดิจิทลั
3 (2 – 2 – 5)

น. (บ.-ป.-อ.)
3 (2 – 2 - 5)
3 (3 – 0 – 6)
น. (บ.-ป.-อ.)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

3. ปรับคาอธิบายรายวิชา ให้สะท้อนสมรรถนะของนักศึกษา
และมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. สิ่งสาคัญมหาวิทยาลัยต้องดาเนินการในรูปแบบทีมงานในการทาคู่มือ พัฒนาอาจารย์ และ
เป็นฐานสมรรถนะที่ตอบโจทย์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เช่น รายวิชาความ
ฉลาดรู้ทางดิจิ ทั ล หรื อรายวิชาภาษา โดยเป็ นกลุ่ มวิชาบั งคั บเรียน เนื่องจากหลั กสู ตรหมวดวิชาศึ กษาทั่ วไป
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลาออกกลางคัน (Drop Out) จานวนมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องเร่งดาเนินการจัดทีมงาน
ในการทางานเป็นทีม และจัดการสอนในรูปแบบใหม่
2. มหาวิทยาลัยควรวางแผนการดาเนินการจัดทาปฏิทินการทางาน และผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อให้มีความชัดเจน
3. ภาพรวมหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ สาเร็จการศึกษา นอกจากเป็ นคนดี คนเก่งแล้ ว
ควรมีลักษณะเฉพาะที่ชัดเจน เช่น ภาษาสาคัญที่ต้องเรียน ซึ่งในหลักสูตรดังกล่าวได้กาหนดให้ศึกษาในรายวิชา
ภาษาเปอร์เซียเพื่อการสื่อสาร หากมหาวิทยาลัยคิดว่าในอนาคตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยจะต้องเกี่ยวข้องติดต่อ
ค้าขายกับประเทศทางตะวันออกกลาง หลักสู ตรควรมุ่งสร้างคุณสมบัติเฉพาะภาษาทางตะวันออกกลาง และ
รายวิชาอื่นๆ ต้องสอดคล้องด้วย นอกจากนี้ หลักสูตรควรเกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ชัดเจนในเรื่อง 1) นวัตกรรม
ใหม่ของโลก 2) ศีลธรรม รวมถึงปรัชญาและศาสนา และ 3 ภาษา ดังนั้น รายวิชาย่อยควรต้องสอดคล้ องกับ
3 เรื่องดังกล่าว เพื่อให้ผลิตหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีลักษณะก้าวเท่าทันโลกในอนาคต
4. หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นฐานในการสร้างพัฒนาคนเป็นองค์รวมแบบบูรณาการ
ซึ่งไม่ใช่วิชาพื้นฐานของวิชาเอก ปรัชญาของหลักสูตรเป็นไปตามหลักการที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมกาหนด ในขณะเดียวกันได้เชื่อมโยงสมรรถนะเรื่องจริยธรรมกระจายในรายวิชาต่างๆ สาหรับ
รายวิชาภาษาอยู่ ในหมวดวิชาเลือกเรียน โดยรายวิชาภาษาเปอร์เซีย นั้นมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่า มีผู้มีความรู้
ภาษาเปอร์เซียจึงบรรจุเป็นวิชาเลื อกเรียน มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการคิดและพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน โดยผ่าน
การพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม สิ่งสาคัญต้องมีการพัฒนา
อาจารย์ เพื่อให้หลักสูตรมีความน่าสนใจ
5. มหาวิทยาลัย…
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ปรัชญาหรือแนวคิด คือ สร้างบัณฑิตให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้าง เข้าใจ และเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
6. มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร หมวดคุณธรรม จริยธรรม ได้กระจายอยู่รายวิช า
ต่ า งๆ ตามแผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping) เช่น รายวิช าพลเมืองไทยในสั งคมพลวัต รายวิช าการรู้เท่าทันสื่ อและสารสนเทศ
รายวิ ช านวั ต กรท้ อ งถิ่ น นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายพั ฒ นาวิ ชาการ วิ จั ยและนวั ตกรรม ต้ องการให้
มหาวิทยาลัยประชุมหารือ เพื่อสร้างตารา และคัดเลือกผู้สอนและจัดอบรมผู้สอน เพื่อให้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปดีขึ้น
มติสภามหาวิทยาลัย
1. อนุมัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
2. มอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ประกอบการดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นาเสนอ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ดังนี้
ด้ วย การจั ดการศึ กษา ภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2563 มี นั กศึ กษาภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี สาเร็จการศึกษา จานวน 118 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จานวน
40 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จานวน 78 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้สาเร็จการศึกษาตามลาดับ ดังนี้
1. คณะกรรมการประจาคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจาเดือนมกราคม
2564 ดังนี้
(1) คณะกรรมการประจ าคณะครุ ศ าสตร์ ได้ ด าเนิ นการพิ จารณาอนุ มั ติ ผลการศึ กษา
ในการประชุม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564
(2) คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 27
มกราคม 2564
(3) คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564
(4) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ ดาเนิ นการพิ จารณาอนุ มั ติผลการศึ กษา
ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564
(5) คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา
ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
(6) คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา
ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564
2. กองบริการการศึกษา…
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แต่ละหลักสูตร และดาเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการสาเร็จการศึกษา เพื่อนาเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2564
3. สภาวิชาการ ในการประชุ มสภาวิชาการครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพั นธ์ 2564
พิจ ารณาให้ ความเห็ น ชอบเสนอการให้ ปริญ ญาแก่ผู้ ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญ ญาตรี จานวน 118 คน
รายละเอียดจานวนผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา
รวมทั้งสิ้น
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
1.1.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2
2
รวมทั้งหลักสูตร
2
2
1.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
1.2.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
4
4
รวมทั้งหลักสูตร
4
4
รวมทั้งสิ้น
2
4
6
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2.1.1 สาขาวิชาชีววิทยา
2
2
รวมทั้งหลักสูตร
2
2
รวมทั้งสิ้น
2
2
3. คณะวิทยาการจัดการ
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
5
8
3.1.2 สาขาวิชาการจัดการ
2
30
32
3.1.3 สาขาวิชาการตลาด
1
1
รวมทั้งหลักสูตร
6
35
41
3.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
3.2.1 สาขาวิชาการบัญชี
33
33
รวมทั้งหลักสูตร
33
33
รวมทั้งสิ้น
6
68
74
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
4.1.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1
2
3
รวมทั้งหลักสูตร
1
2
3
รวมทั้งสิ้น
1
2
3
5. คณะเทคโนโลยี...

- 19 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
5.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม)
5.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม)
5.1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล)
รวมทั้งหลักสูตร
5.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
5.2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
รวมจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

13

2

15

1
15
29

2

1
15
31

29
40

2
2
4
78

2
2
33
118

มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี จานวน 118 คน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. จากเอกสารคาชี้แจงผู้สาเร็จการศึกษาพบว่า บางหลักสูตรมีนักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษา
จานวนมากโดยเฉพาะหลั กสู ตรบริห ารธุรกิจบัณ ฑิต จานวน 204 คน บางหลั กสูตรรับนักศึกษามากกว่า
แผนรับที่กาหนดไว้ ข้อมูลเหล่านี้ ควรนามาวิเคราะห์ในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาพ้นสภาพมีสาเหตุ
จากเรื่องใด เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามกาหนด หรือมีแนวทางช่วยเหลือนักศึกษา
2. คณะกรรมการนโยบายพัฒ นาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้มหาวิทยาลัยวิเคราะห์
ข้อมูลการพ้นสภาพนักศึกษา การลาออกกลางคัน (Drop Out) และจะนาผลการดาเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
3. ข้อมูลการพ้นสภาพนักศึกษา อาจดาเนินการเปรียบเทียบตัวเลขสถิติย้อนหลัง 4 – 5 ปี
4. มอบคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม รับข้อสังเกตของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และนาเสนอรายงานเหตุผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
มติสภามหาวิทยาลัย
1. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.)
ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 118 คน ดังนี้
คณะ

หลักสูตร

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
3. คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น
2
2
4
4
2
2
6
35
41
33
33
4. คณะเทคโนโลยี…

- 20 คณะ
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1
2
3
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
29
2
31
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2
2
78
118
รวมจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 40
หลักสูตร

2. มอบคณะกรรมการนโยบายพั ฒ นาวิ ช าการ วิ จั ย และนวั ต กรรม รั บข้ อสั งเกตของ
กรรมการสภามหาวิทยาลั ยไปพิ จารณาประกอบการด าเนิ นการเกี่ ยวกั บรายงานข้ อมู ลการพ้ นสภาพนั กศึ กษา
และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
4.2 พิจารณานโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียน
การสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สิ นและรายได้ นาเสนอ นโยบายเร่งด่วน
ด้านการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
มหาวิทยาลัยได้นาเสนอ (ร่าง) นโยบายด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ในด้านงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม โดยประสงค์ให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มุ่งเน้นการพัฒนากาลังคนและ
สังคมไทยให้เป็นรากฐานที่เข้มแข็งของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม
คณะกรรมการนโยบายพัฒ นาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 1/2564
วัน ที่ 8 กุมภาพัน ธ์ 2564 ได้พิจารณาเรื่องดังกล่ าวแล้วเห็ นว่า เพื่อให้ การดาเนินงานในการพัฒ นาและ
การปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนทุกระดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นไปด้วย
ความเรีย บร้อยและมีป ระสิทธิภ าพ สามารถตอบสนองนโยบายการพัฒ นาประเทศและทิศทางการพัฒ นา
กาลังคนของประเทศ พฤติกรรมและความต้องการของผู้เรียน ตลาดงานและสอดคล้องกับบริบทของสังคม
ดิจิทัลและชีวิตวิถีใหม่ จึงเห็นชอบเสนอนโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒ นาและการปรับปรุงหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับร่าง ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีรายละเอียด
สาระสาคัญปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. หลักการนโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียน
การสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เน้นพัฒนาบัณฑิตให้ปฏิบัติได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องพัฒนาหลักสูตรบูรณาการฐานสมรรถนะ
เน้นให้อาจารย์ทางานเชิงปฏิบัติได้ด้วยการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาดาเนินการ จัดการเรียนการสอนออนไลน์
แบบผสมผสาน ในอนาคตการจัดทาหลักสู ตรให้ มีเอกสารแนวคิด (Concept Paper) ก่อนการพั ฒ นาและ
ปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้ ให้หลักสูตรที่มี จานวนนักศึกษาน้อยหรือไม่มีนักศึกษา ต้องควบรวมหลักสูตร
ในขณะเดีย วกัน ให้ เพิ่มมูล ค่าของหลั กสู ตรที่มีอยู่โดยจัดหลั กสู ตรระยะสั้น Re-skill/Up-skill เพื่อหารายได้
ให้ กับ มหาวิท ยาลั ย และให้ นั บ เป็ น ภาระงานให้ กั บ อาจารย์ ผู้ ส อนด้ ว ย เน้ น ประสิ ท ธิภ าพ คุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษา ไม่มีพรหมแดนระหว่างคณะ หลักสูตร เช่น ห้องปฏิบัติ การที่สามารถใช้ร่วมกันได้ หลักสูตรต้อง
ไม่สร้างรายวิชาที่ซ้าซ้อนกัน และได้เสนอให้มหาวิทยาลัยวางแผนการบริหารจัดการจุดคุ้มทุน
2. การนาเสนอ…

- 21 2. การน าเสนอการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป อาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลักสูตร จากเดิม 5 คน
จะเหลือ 3 คน ทั้งนี้ โดยให้อาจารย์ที่มีศักยภาพดาเนินการพัฒนาหลักสูตรเชิงรุก ไม่ต้องจ้างอาจารย์ใหม่
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบให้ อ อกประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
เรื่อง นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
4.3 พิจารณาอนุมัติคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ
ภาคการศึกษาที่ 2/2563
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นาเสนอ อนุมัติคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ดังนี้
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ที่เข้าศึกษา
ภาคการศึ ก ษาที่ 2/2563 จ านวน 73 คน มี ร ายรายรั บ 777,000 บาท และเปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษา
ภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท จานวน 63 คน มีรายรับ 3,780,000 บาท รวมรายรับทั้งสิ้น 4,557,000 บาท
ตามข้อบั งคับ มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้ว ย การบริห ารงบประมาณ และการเงินของมหาวิทยาลั ย
พ.ศ. 2549 หมวด 3 การจัดทางบประมาณและการบริหารงบประมาณ ข้อ 17
“ให้ ม หาวิท ยาลั ย ท าค าขอตั้ งงบประมาณจากเงิน รายได้ ป ระจ าปี งบประมาณ เพื่ อ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจั ดการและดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ในวงเงิน
ไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณนั้น…”
มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน ได้ดาเนินการสรุปผลการจัดสรรงบประมาณจากการรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ ตามจานวนดังกล่าว ร้อยละ 80 เป็นเงินจานวน 3,645,600 บาท เพื่อดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายงานที่ขอตั้ง
งบประมาณ

คณะ

1. รายรั บ จากการรั บ คณะมนุษยศาสตร์
นั ก ศึ ก ษ าภ าค พิ เศ ษ และสังคมศาสตร์
(กศ.บป.) ประจ าภาค
การศึกษาที่ 2/2563
คณะวิทยาการจัดการ

2. รายรั บ จากการรั บ
นั ก ศึ ก ษ าภ าค พิ เศ ษ
ระดับปริญญาโท ประจา
ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ที่
2/2563

สาขาวิชา

1. สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
2. สาขาวิชานิติศาสตร์
1 . สาขาวิ ช าการ
จัดการ (เทียบโอน)
งบประมาณประเภท กศ.บป.
คณะครุศาสตร์
1. สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ 2. สาขาวิชา
และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 3. สาขาวิชา
และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ศึกษา
งบประมาณประเภท บัณฑิต
รวมทั้งหมด

จานวน
ประมาณการ
นักศึกษา
งบประมาณ
รายรับ
ที่เข้าใหม่
ที่เสนอจัดสรร
(100%)
ลงทะเบียน
(80%)
(คน)
25
300,000 240,000
15
33

147,000
330,000

117,600
264,000

73
35

777,000 621,600
2,100,000 1,680,000

20

1,200,000

960,000

8

480,000

384,000

63
136

3,780,000 3,024,000
4,557,000 3,645,600
ทั้งนี้...

- 22 ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
29 มกราคม 2564 และคณะกรรมการนโยบายการเงิ นและทรั พ ย์ สิ น มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี
ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564.
มหาวิท ยาลั ย จึ งขอเสนอสภามหาวิทยาลั ยพิ จ ารณาอนุ มั ติค าขอตั้ งงบประมาณรายจ่าย
จากเงิน รายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 จานวน 3,645,600 บาท
(สามล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อดาเนินการจั ดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
มติ สภามหาวิทยาลัย อนุ มัติ คาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงิน รายได้ จากการเปิ ด รับ
นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 จานวน 3,645,600 บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพัน
หกร้อยบาทถ้วน) เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
4.4 พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นาเสนอ พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี ดังนี้
๑. คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะครบวาระในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔
๒. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๖๓ แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ค ณะครุศ าสตร์ คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะ
วิ ท ยาการจั ด การ และคณะกรรมการสรรหาคณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โดยมี อ ธิ ก ารบดี
เป็นประธานกรรมการ
๓. คณะกรรมการสรรหาคณบดี ทั้ง ๕ คณะ ได้ดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๔. รายชื่อผู้ ที่ได้รับ การคัดเลื อกสมควรดารงตาแหน่งคณบดี โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร
ตัวหน้าของชื่อที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้
ลาดับที่
ตาแหน่ง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
1.
คณบดีคณะครุศาสตร์
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พิชยา พรมาลี
2. อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล
2.
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. อาจารย์ ดร.ธัญณิชา ทองอยู่
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน
3.
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปพณ สะอาดยวง
2. อาจารย์ ดร.สกุล คานวนชัย
4.
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชนก สวนสีดา
5.
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์

๕. ผู้ที่ได้รับ…

- 23 ๕. ผู้ ที่ ได้ รั บการคั ดเลื อก น าเสนอวิสั ยทั ศน์ และยุทธศาสตร์การพั ฒนาคณะต่ อสภามหาวิทยาลั ย
โดยใช้เวลาไม่เกิน ๗ นาที
๖. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคลจานวน ๑ คน เพื่อดาเนินการแต่งตั้งเป็นคณบดี
๗. การคัดเลือกใช้วิธีการลงคะแนนลับ และนับเปิดเผย และจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาคัดเลื อก และแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งคณบดี คณะ
ครุศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก่อนที่สภามหาวิทยาลั ยจะพิจารณาดาเนิ นการคัดเลื อก และแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่ ง
คณบดี นั้น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้นาเสนอข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังนี้
1. ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ าด้ ว ยหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การสรรหาคณบดี
พ.ศ. ๒๕๕1
“ข้อ ๑๐ ให้บุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๘(๔) เสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะต่อสภามหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๑ ให้ ส ภามหาวิ ทยาลั ยพิ จารณาคั ดเลื อกบุ คคลตามข้ อ 10 จ านวนหนึ่ งคน เพื่ อ
ดาเนิ นการแต่งตั้งเป็ นคณบดี โดยลงคะแนนลับและนับเปิดเผย และจะต้องได้คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม
ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมให้
ดาเนิ นการลงคะแนนลั บและนั บเปิ ดเผยใหม่ เฉพาะผู้ ที่ได้คะแนนในครั้งก่อนในล าดับที่ หนึ่งและลาดับที่สอง
จนกว่าจะได้ผู้ที่คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม”
การประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่มาประชุม จานวน 23 คน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอยู่ภายในห้องประชุมแห่ งเดียวกัน
จานวน 16 คน กรรมการที่มิได้อยู่ในห้องประชุมแห่งเดียวกัน จานวน 7 คน จานวนกึ่งหนึ่งของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่มาประชุม คือ 12 คน ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ ดารงตาแหน่งคณบดี จะต้องได้
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 12 เสียง
2. กาหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งคณบดี นาเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
การพัฒนาต่อสภามหาวิทยาลัย โดยใช้เวลาคนละไม่เกิน 7 นาที และไม่มีการซักถาม โดยเรียงลาดับตามตัวอักษร
ตัวหน้าของชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
3. กาหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้ ทาหน้าที่ผู้ควบคุมระบบการประชุม และควบคุมการลงคะแนนเสียง
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(1) อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ
(2) นายณัฐธัญพงศ์ ศรนารายณ์
4. การลงคะแนนจะดาเนินการภายหลังจากเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในแต่ละคณะตามล าดั บ ด้วยการลงคะแนนเสี ยงโดยวิธีลั บและนับเปิดเผย ในรูปแบบผ่ านสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์
ด้วยการใช้ Google form ระบบการลงคะแนนเสียงดังกล่าวนี้ จะไม่สามารถระบุตัวของผู้ลงคะแนน เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ 13 การลงคะแนนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๕ (๔)
ให้ดาเนินการ…

- 24 ให้ ดาเนิ นการ (๒) หากเป็นการลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีการที่สามารถทราบจานวนของผู้ลงคะแนนและผลรวม
ของการลงคะแนนโดยไม่สามารถระบุตัวของผู้ลงคะแนนได้เป็นการทั่วไป เช่น การใช้ระบบการสารวจความเห็น
ทางออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งก่อนหน้านี้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านได้ผ่านการทดสอบระบบแล้ว โดยระบบ
การออกเสี ยงลงคะแนนนี้ จะให้ กรรมการสภามหาวิทยาลั ยกดเลื อกลงคะแนนผู้ สมควรดารงตาแหน่ งคณบดี
จานวน 1 คน และกดยืนยันการส่งคะแนน
5. กาหนดให้นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ทาหน้าที่ในการส่ง
Link ลงคะแนนเสียงคัดเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ภายหลังจากเสร็จสิ้น
การแสดงวิสัยทัศน์ฯ ของแต่ละคณะตามลาดับ
สภามหาวิทยาลัย รับทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
เป็ นคณบดี และเห็ นชอบหลั กการ โดยที่ ประชุ มได้ แต่ งตั้ งกรรมการคะแนน ท าหน้ าที่ ผู้ ควบคุ มการลงคะแนน
ของกรรมการ และรายงานจานวนของผู้ลงคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนน จานวน ๓ คน ดังนี้
(1) ผศ.ธนิดา ภู่แดง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร
(2) อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์
(3) อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์
อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แจ้งต่อที่ประชุม
สภามหาวิ ทยาลั ยว่ า ตนเองเป็ น ผู้ สมั ครเข้ ารับการสรรหาเป็ นคณบดี คณะครุ ศาสตร์ ซึ่ งเป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย
ขอออกจากห้องประชุม จนกว่าจะแล้วเสร็จการคัดเลือกบุคคลให้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ และขอ
กลับเข้าห้องประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ดารงตาแหน่งคณบดีในคณะลาดับถัดไป
หลังจากนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงเชิญผู้ได้รับคัดเลือกเข้าห้องประชุมเพื่อนาเสนอวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะต่อสภามหาวิทยาลัย โดยใช้เวลานาเสนอคนละไม่เกิน 7 นาที ตามสาดับดังนี้
1. การคัดเลือกบุคคลเพื่อดาเนินการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์
ลาดับที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชยา พรมาลี นาเสนอ ประวัติผลงาน วิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ สรุปดังนี้
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา และสื่อสาร
การศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2540 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2530 การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
ประสบการณ์ด้านการทางาน
พ.ศ.2532 - 2541 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2533 - 2541
นั กวิชาการศึ กษา ศู นย์ เทคโนโลยีทางการศึ กษา กรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน ศธ.
พ.ศ.2541 - ปัจจุบัน อาจารย์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน เครือข่ายคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดลพบุรี
พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน คณะทางานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชา
สังคมในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดลพบุรี
ประสบการณ์…

- 25 ประสบการณ์ด้านการบริหาร
พ.ศ.2542 - 2544
รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์สานักงานอธิการบดี สถาบัน
ราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ.2550 - 2554
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมการศึ ก ษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ.2560 - 2561
ประธานสาขาวิ ช าประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ตวิ ช าชี พ ครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ.2563 หั วหน้ าโครงการผลิ ตและพั ฒ นาสื่ อนวัตกรรมเพื่ อสนับสนุ นการแก้ ไข
ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น มรท.
วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
“มุ่ งผลิ ตบั ณ ฑิ ตและพั ฒ นาครู ให้ มี คุ ณ ภาพมี สมรรถนะ ยกระดั บคุ ณ ภาพการศึ กษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์
สอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อยกระดับผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพ สร้างหลักสูตรตามบริบท
ที่ เปลี่ ยนแปลง ตามความต้ องการเรี ยนรู้ส่ วนบุ คคล เป็ นบั ณ ฑิ ตที่ เข้ มแข็ ง เชี่ ยวชาญวิชาชี พ สอดคล้ องกั บ
ความต้องการของท้องถิ่นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและสากล
เป้าหมายหลักยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ พัฒนาคุณภาพระบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู (Quality)
เป็นหลักสูตรมุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education : OBE)
- หลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ (Joint Degree)
- หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ (Up Skill and Re Skill)
- หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ (Non-Degree)
- หลักสูตรธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต Dual Degree กับปริญญาโท
- หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู Dual Degree กับ ปริญญาโท
- หลักสูตรปริญญาคู่ หรือปริญญา 2 ใบ (Dual Degree)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 เพื่ อ พลิ ก โฉมการจั ด การศึ ก ษา พั ฒ นา Digital Platform for Higher
Education (Outcome Based Education) ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการเรี ย นการสอนยุ ค ดิ จิ ทั ล และส่ งเสริ ม
การศึกษาตลอดชีวิตให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต
เป้าหมายหลักยุทธศาสตร์ที่ 2
เป้าประสงค์ พัฒนารูปแบบการเรียน Digital Platform for Higher Education
มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education: OBE)
01 พัฒนา Digital Content, MOOC, Open Lectures, Podcasts และอื่นๆ
02 พัฒนา Application/Mobile Technology และ Tools
03 พัฒนา LMS for New Age Learner
04 พัฒนาระบบ AL for Learning
ยุทธศาสตร์ที่ 3…

- 26 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพื่อพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพอาจารย์ นักศึกษาและครู ขับเคลื่อนการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาเร่งด่วน เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตาบล
สร้างรากแก้วให้ท้องถิ่นเข้มแข็งและยั่งยืน
เป้าหมายหลักยุทธศาสตร์ที่ 3
เป้าประสงค์ ขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าที่เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์
01 พัฒนาความสามารถและศักยภาพอาจารย์ นักศึกษา และครู
02 เพื่อสร้างขีดความสามารถอาจารย์นักศึกษา และครู
03 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและระดมทุนผ่านกลไก Hackathon
04 พัฒนา DATA SCIENCE และ BIG DATA for e-Ed Research
05 พัฒนาระบบระบบ CHATBOT for e-Ed Research
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
สร้างรายได้ มีระบบ การกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินงานของคณะในทุกด้าน ยึดหลักธรรมาภิบาล
สอดคล้องกับ Digital Platform และการปรับเปลี่ยนในบริบทโลก
เป้าหมายหลักยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และสร้างรายได้
(นโยบายการจัดจัดทางบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2565 ของ อว.)
- พัฒนา Data Science บริหารจัดการและศิษย์เก่า
- TRU Marketplace
- App: Student TRU Day Work
สรุปเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์
1. พั ฒ นาหลั กสู ตรที่ มุ่ งผลลั พธ์ (OBE) หลั กสู ตร ป.บั ณ ฑิ ตวิชาชีพครู หลั กสู ตรธนาคาร
หน่วยกิต หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ
2. พั ฒ น า Hybrid Learning Digital Content, Application, AI, E-Testing แ ล ะ
E-Quality Assurance
3. สร้างเครือข่ายระดมทุน เพื่อวิจัยและสร้างนวัตกรรม พัฒนา New Start Up ยกระดับ
วิสาหกิจชุมชน พัฒนาทักษะอาชีพใหม่ขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนต้นแบบ
4. พัฒนาระบบ DATA SCIENCE การบริหารจัดการ และศิษย์เก่าผลักดันการสร้างรายได้
TRU Marketplace พัฒนาแอป Student TRU DayWork
“ครุศาสตร์สร้างครู ครูและนักเรียนสร้างนวัตกรรม นวัตกรรมพัฒนาท้องถิ่น สนองต่อพระบรม
ราโชบาย ด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10”
ลาดั บที่ 2 อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล น าเสนอ ประวัติผลงาน วิสั ยทั ศน์ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ สรุปดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“คณะครุศาสตร์ TRU ยุคใหม่ มุ่งผลิตครูให้ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพการเรียนการสอน ส่งเสริม
ศักยภาพบุคลากรสร้างสรรค์องค์กรให้มีประสิทธิภาพ”
วัฒนธรรมของคณะครุศาสตร์ NEW GEN NEW EDU
E Enhance Student Potential
เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา
D Develop Staff Competency
พัฒนาความสามารถของบุคลากร
U Unite the Teamwork
สร้างความเป็นเลิศขององค์กรด้วยทีมงาน
แนวทางการพัฒนา…

- 27 แนวทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างและวางศักยภาพในการผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะครุศาสตร์ให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขับเคลื่อนการบริหารคณะครุศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
New Gen Student High Competency student นักศึกษาครูความสามารถ (ทางวิชาชีพ) สูง
New Gen Staff
High Potential Staff บุคลากรศักยภาพสูง
New Gen Instruction High Performance Instruction and Desired Curriculum
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูง และหลักสูตรเป็นที่ต้องการและตอบโจทย์สังคม
New Gen Administration Smart Faculty System ระบบ บ ริ ห ารจั ดการคณ ะที่
ทันสมัยเอื้ออานวยการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
TRU : EDUCATION HUB
Teacher Co-Production Hub ศูนย์กลางในการร่วมมือ ผลิตครูกับคณะร่วมผลิต
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตครูเทพสตรีที่มีคุณภาพ
Teacher Network Hub ศูนย์กลางเครือข่ายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
หน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่สามบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
Educational Innovation Hub ศูนย์กลางด้านความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษาให้แก่
สถานศึกษาในพืน้ ที่สามบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
เป้าหมาย 4 ปี
ปีที่ 1 สร้างรากฐาน
- ประสานความร่วมมือในการสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา/บัณฑิตครูเทพสตรี
- พัฒนาบุคลากร/สาขาวิชาให้มีศักยภาพและเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเอง
- ปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาครูยุคใหม่
- วางระบบการบริหารจัดการ (Smart Faculty)
ปีที่ 2 เสริมความเข้มแข็ง
- สร้างภาคีเครือข่ายทั้งภายใน และภายนอก
- เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน (Specialist) อย่างต่อเนื่อง
- เสริมสร้างระบบการพัฒนาครูให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความพร้อม
ปีที่ 3 ขับเคลื่อน
- ผลิตและพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
- บริการวิชาการด้านการศึกษาด้วยทีมงานเป็นมืออาชีพ
- พัฒนาการศึกษาที่ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
- รูปแบบการพัฒนานักศึกษาสายครูที่มีประสิทธิภาพ
ปีที่ 4 ความเป็นเลิศ NEW GEN NEW EDU
- นักศึกษาครูความสามารถ (ทางวิชาชีพ) สูง
- บุคลากรศักยภาพสูง
- การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงและหลักสูตรเป็นที่ต้องการและตอบโจทย์สังคม
- ระบบการบริหารงานคณะที่ทันสมัย เอื้ออานวยการทางานได้อย่างมีคุณภาพ
เมื่อผู้เข้ารับ…

- 28 เมื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ทั้งสองคน ได้นาเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาคณะครุ ศ าสตร์ ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ยเสร็ จเรี ยบร้ อ ยตามเวลาที่ ก าหนด ผู้ ช่ วยเลขานุ การสภา
มหาวิทยาลั ย ส่ ง Link ลงคะแนนเสี ยงให้ กรรมการสภามหาวิทยาลั ยที่ มาประชุม ดาเนิ นการลงคะแนนเสี ยง
เลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยวิธีลับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการใช้ Google form
กรรมการคะแนนที่ได้รับการแต่งตั้ง รายงานผลรวมการลงคะแนนเสียงลับ เลือกผู้สมควรดารง
ตาแหน่ งคณบดีคณะครุศาสตร์ จากกรรมการสภามหาวิทยาลั ยที่มาประชุม จ านวน 2๓ คน มีสิ ทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน จานวน ๒๒ คน สรุปผลการลงคะแนนเสียงลับ ดังนี้
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชยา พรมาลี ได้รับคะแนนเสียง ๓ คะแนน
(2) อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล
ได้รับคะแนนเสียง 19 คะแนน
สรุปผู้ที่ได้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลั ยที่มาประชุม คือ
อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล
2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อดาเนินการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ล าดั บ ที่ 1 อาจารย์ ดร.ธั ญ ณิ ช า ทองอยู่ น าเสนอ ประวั ติ ผลงาน วิ สั ยทั ศ น์ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปดังนี้
พลิกวิกฤติ Double Disruption ด้วย Strategic Foresight and AI New Platform of
Higher Education เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ในทุกสถานการณ์ Disruption
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะวิชา
1. การพัฒนาท้องถิ่น
2. การผลิตและพัฒนาครู
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ (Strategy)
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
2. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างผลิตภาพ
3. ออกแบบนวัตกรรมหลักสูตรและโมดูลเรียนรู้ใหม่
4. ผลักดันการเรียนรู้ออนไลน์สู่กระแสหลัก
5. โจทย์การวิจัยและนวัตกรรมใหม่
6. จัดหาแหล่งทุนภายนอกเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยและนวัตกรม
7. พัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากร
นโยบายและแผนพัฒนา
1. ด้านวิชาการและจัดการศึกษา
2. การพัฒนาอาคาร ห้องปฏิบัติการ
3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. ด้านวิจัย
5. ด้านการบริการวิชาการ
6. ด้านบริหารและการจัดการองค์กร
7. ด้านการบริหารงานบุคคล
8. ด้านการบารุงศิลปวัฒนธรรม
9. ด้านประกันคุณภาพ
Road Map…

- 29 Road Map ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ. 2564-2567)
พ.ศ. 2564 MOU Social Engagement เครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยชั้น
นา IT-TRU ศิษย์เก่า ท้องถิ่น ผู้ใช้บัณฑิต
พ.ศ.2565 Digital Transformation IT infrastructure Digital Library ห้ องปฏิบัติการวิจัย
Redesigned Learning Spaces Information System สาหรับบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ บุคลากร
นักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชน
พ.ศ. 2566 IT-TRU Gen Next Academy สื่อการเรียน สื่อออนไลน์ VDO สื่อ AR, VR, MR
พ.ศ. 2567 Online Learning Platform and Digital Training Platform
พัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนด้วย AI
- ระบบพหุปัญญา (Multiple Intelligences : MI) เพื่อคัดกรอง จัดระดับของเนื้อหาและ
สื่อการสอนให้เหมาะสมกับพื้นฐานความรู้และลักษณะของผู้เรียน
- Chatbot ที่สามารถอธิบายความรู้ให้กับกับผู้เรียนได้ตลอดเวลา รองรับการตอบโต้ได้อย่างดี
- Q & A System to Promote Self-Learning ระบบถามตอบเพื่ อช่ ว ยในการเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง
- ระบบ Intelligence Tutoring Systems สาหรับเป็นระบบช่วยติวให้กับผู้เรียน
- ระบบที่ ป รึ ก ษาเสมื อ น Automatic Academic Advising System คอยให้ บ ริ ก าร
คาปรึกษากับนักศึกษาได้ตลอดเวลาไม่มีวันหยุด
- ระบบ Automated Thai Online Assignment Scoring ช่วยตรวจแบบฝึ กหั ด/ตรวจ
งานออนไลน์อัตโนมัติ
New Platform of Higher Education
Output
- ผู้เรียนได้ความรู้จากประสบการณ์จริง
- ท้องถิ่นได้ผลงาน
- คณะวิชาได้ผลิตบัณฑิต ได้บริการวิชาการ และสร้างรายได้สู่องค์กร
Outcome
- บัณฑิตพันธุ์ใหม่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของสังคม
- ท้องถิ่นพัฒนา
- องค์กรเรา เป็นแหล่งเรียนรู้และที่พึ่งทางวิชาการของสังคม
- คณะวิชา ได้รับความเชื่อมั่น ความศรัทธาจากสาธารณชนซึ่งเป็นภาพลักษณ์ใหม่ขององค์กร
- องค์กรมั่นคง ยั่งยืน ภายใต้ทุกสถานการณ์ Disruption
ประสบการณ์ และ ผลงาน
- มีประสบการณ์ฝึกงานประเทศญี่ปุ่น ทาให้ซึมซับหลักการทางานที่มีคุณภาพจากญี่ปุ่น
- เป็นนักศึกษาดีเด่นของกรมการฝึกหัดครูและได้รับการคัดเลือกให้เป็นครุทายาท สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
- นวัตกรรม Q & A System to Promote Self-Learning on Computer
Programming ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ Teaching Academy Award 2017

- ได้รับการเชิดชูเกียรติ…

- 30 - ได้ รั บ การเชิ ด ชู เกี ย รติ ประดั บ เข็ ม เชิ ด ชู เกี ย รติ แ ละประดั บ ช่ อ ประดู่ แ ดง จาก
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติที่สร้างชื่อเสี ยงให้ กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ดุษฏีนิพนธ์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนบัณฑิตว.ช.
- นวัตกรรม Q & A System to Promote Self-Learning from Thai Wikipedia
ได้รั บการคัดเลื อกให้ ได้รับทุนอุดหนุ นโครงการวิจัย พั ฒ นาและวิศวกรรมในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
- นวัตกรรม Q & A System to Promote Self-Learning from Thai Wikipedia
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยภาคกลาง (ทีมเดียว) ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศซึ่งในการแข่งขันนี้ มรภ.
เทพสตรี สามารถชนะผู้ ร่ ว มแข่ ง ขั น จาก จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เครือข่ายความร่วมมือ และทีมที่ปรึกษา
ลาดับที่ 2 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน นาเสนอ ประวัติผลงาน วิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปดังนี้
พัฒนาคน พัฒนางาน ยกระดับคณะให้ก้าวล้าไปสู่ “Digital Innovation”
วิสัยทัศน์
“มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความชานาญในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสร้างสรรค์ มีคุณธรรมเป็นหลักนาในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน”
พันธกิจ
- พัฒ นาระบบจั ดการองค์กร เน้นการบริหารงานที่มี ธรรมาภิ บาล ความสุ ข ความผู กพั น
ความสามัคคีขององค์กร
- เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม บุคลากรต้องมีความเข้าใจตรงกัน มีเป้าหมายเดียวกัน มีการ
สื่อสารแบบสองทาง
- เน้นบริหารบุคคลแบบมุ่งผลงานและสมรรถนะ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และระดับ
สากลโดยปรับระบบการจัดการศึกษาให้สามารถนาไปใช้ได้จริง
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆ
ขับเคลื่อนด้วย Digital Innovation
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
- สร้างเครือข่ายท้องถิ่น
- บูรณาการนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพ
- บัณฑิตมีอัตลักษณ์ของ มรท.
- บัณฑิตมีงานทา
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3…

- 31 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
- บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความชานาญเชิงสร้างสรรค์
- ตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
- ตาแหน่งชานาญการ/ชานาญงานเพิ่มขึ้น
- ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
- บูรณาการนวัตกรรมกับการบริหาร
- เพิ่มสมรรถนะสายสนับสนุน
- เพิ่มจานวนผู้เรียน
- ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
- หลักสูตรระยะสั้น
- หลักสูตรเรียนรู้ตลอดชีวิต
เรื่องเร่งด่วนที่จะพัฒนา
ภายใต้ความท้าทาย 2 เรื่อง คือ
1. แนวโน้ ม นศ. ที่ ลดลงเร่งการท าประชาสั มพั นธ์เชิ งรุกและสร้างหลั กสู ตรที่ รองรับ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต สาหรับทุกเพศวัย โดยเฉพาะวัยทางาน และผู้สูงวัย
2. เรื่องการยกระดับการเรียนการสอน สู่แพลตฟอร์มการเรียนการสอนแบบ Online
ประวัติการทางานด้านบริหาร
- หัวหน้าสานักงานและเลขานุการ
- รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- รองผู้อานวยการสานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านงานวิจัย
- งานวิจัยองค์ความรู้ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ จานวน 5 เรื่อง
- งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ จานวน 5 เรื่อง
- งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการในระดับชาติ จานวน 8 เรื่อง
งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
- การประยุ กต์ ใช้ สื่ อเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อการประชาสั มพั น ธ์ และส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชนเขาสมอคอนโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ความสนใจ และการให้ความสาคัญของการศึกษาระดับอุดมศึกษา
การอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัย
- โครงการส่งเสริมความรักและความสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้
พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- โครงการจิตอาสาบริการด้านวิชาการในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ให้กับ
บุคลากรกองสุขภาพจิตและฟื้นฟูสมรรถภาพทหาร โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี
เมื่อผู้เข้ารับ…

- 32 เมื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งสองคน ได้นาเสนอวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ สภามหาวิทยาลั ยเสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่กาหนด
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ส่ง Link ลงคะแนนเสียงให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ดาเนินการ
ลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีลับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้วยการใช้ Google form
กรรมการคะแนนที่ได้รับการแต่งตั้ง รายงานผลรวมการลงคะแนนเสียงลับ เลือกผู้สมควรดารง
ตาแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม จานวน 2๓ คน มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน จานวน ๒๓ คน สรุปผลการลงคะแนนเสียงลับ ดังนี้
(1) อาจารย์ ดร.ธัญณิชา ทองอยู่
ได้รับคะแนนเสียง 4 คะแนน
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน
ได้รับคะแนนเสียง 19 คะแนน
สรุปผู้ที่ได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม คือ
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน
3. การคัดเลือกบุคคลเพื่อดาเนินการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลาดับที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปพณ สะอาดยวง นาเสนอ ประวัติผลงาน วิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สรุปดังนี้
ประวัติการศึกษา (อุดมศึกษา)
วศ.บ.(RIT ) วศ.ม.(KMITL), วศ.ด.(KMITL)
ประสบการณ์ทางานภาคเอกชน ๑๑ ปี
1. วิศวกรระบบลิฟท์ บันไดเลื่อนทางเลื่อน ๘ ปี “HITACHI”
- งานระบบควบคุมการขับเคลื่อน (Inverter Drives Controller)
- งาน Wiring Control System, Testing
2. วิศวกรไฟฟ้า บริษัทรอยัลส์ปอร์ซเลนส์ ๓ ปี
ประสบการณ์ทางด้านวิชาการ ๓ ปี
๑. มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
๒. มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิสัยทัศน์แนวทางการทางาน
๑. แก้ไขเรื่องจานวนนักศึกษาที่ลดลง
1.1 ตั้งคณะทางานเชิงรุก
1.2 ประชุมวางแผน โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
1.3 ทากิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียน
๒. แผนการหารายได้เข้าคณะและมหาวิทยาลัย
๒.๑ ส่งเสริมเรื่องการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
- ส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างนวัตกรรม สนามไฟฟ้า
๒.๒ การทาวิจัยและพัฒนา ให้กับภาคอุตสาหกรรม 3 จังหวัด
3. ส่งเสริมสร้างวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น
3.1 ให้ความรู้
3.2 คัดเลือกงานสิ่งประดิษฐ์ (จะต้องมีทีมงานพี่เลี้ยงและมีความชานาญ)
3.3 จัดประกวด...
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3.4 เผยแพร่ ง านระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ โดยส่ ง เข้ า ประกวดระดั บ
นานาชาติ (ปี พ.ศ. 2565)
ล าดั บ ที่ 2 อาจารย์ ดร.สกุ ล ค านวนชั ย น าเสนอ ประวั ติ ผ ลงาน วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สรุปดังนี้
ประวัติการศึกษา
พข.ส. พื้นฐานการบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2563
ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต (โดยทุน มรภ.เทพสตรี) พ.ศ. 2552
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง พ.ศ. 2542
กว. วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ประเภทภาคี พ.ศ. 2532
ค.อ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (เกียรตินิยมอันดับสอง) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.2531
ประวัติการทางาน
- คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- รองคณบดี (ฝ่ายวิชาการ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- รองผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
- รองคณบดี (ฝ่ายวิชาการ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลงานทางวิชาการ
- Application of microcontroller with cellular network to monitor the
temperature inside the Telecommunication exchange building
- ซอฟต์ แวร์ ส าหรั บการบริ ห ารจั ดการการใช้ อุ ปกรณ์ ไฟฟ้ าเพื่ อลดก๊ าซเรื อนกระจก
กรณีศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
- 2D invariant image recognition using the reduce coefficient of elliptic
Fourier and principal component analysis with neural network
- Invariant Image Recognition Using Elliptic Fourier Descriptors and
Membership Matching Score
- Printed Thai characters recognition using fuzzy similarly Measurement
Method
- หนังสือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (งานครบรอบ ๑๐๐ ปี เทพสตรี)
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนงานวิชาการระดับนานาชาติ
- University of California at Los Angeles, University of Southern California,
Stanford University, University of California at Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา
- University of Calgary (Alberta, Canada) ประเทศแคนาดา
- University of Alcala (Alcala de Henares, Madrid, Spain) ประเทศสเปน
- Monash University ประเทศออสเตรเลีย
Peking…
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- “Robot Training” ED Co Operation Co., LTD. ประเทศเกาหลีใต้
- Thai Nguyen University of Technology ประเทศเวียดนาม
- Nanyang Technology University ประเทศสิงคโปร์
บริการวิชาการและร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
- รั บ เชิ ญ ให้ ท าหน้ าที่ เป็ น Co-Chair: Track 3b: Information and Communication
Technology การประชุม International Conference on Engineering Research and Applications (ICERA)
2019 การประชุมนี้รับรองการเผยแพร่โดย Springer
- เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิชาการระดับนานาชาติ ของการประชุม iSTEM- Ed
th
2020 หรือ The 5 International STEM Education Conference จานวน 4 paper
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สาหรับรายงานวิจัยในการรับ
ทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
- ร่วมโครงการร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรม “Education Technology and
Culture” และนาเสนองานวิชาการในที่ประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ University Sebelas
Maret ประเทศอินโดนีเซีย University Putra Malaysia และ University Mara Kedah ประเทศมาเลเซีย
วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ.2564-2568
สร้ างคนให้ ตรงกั บงานตามมาตรฐาน สร้างสรรค์งานวิจั ยและนวั ตกรรม บริการองค์
ความรู้สู่ท้องถิ่น
พันธกิจคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ.2564 - 2568
1. ผลิตบัณฑิตหลักสูตรในระดับปริญญาโทด้านอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรีด้าน
วิศ วกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ ครุศ าสตรอุ ตสาหกรรม และ Reskill & Upskill ที่ มี คุณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
2. สร้ างสรรค์ งานวิจัย สิ่ งประดิ ษ ฐ์ และนวัต กรรม บริก ารวิช าการ และถ่ ายทอด
เทคโนโลยี ให้เป็นที่พึ่งพาของท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้เยาวชนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้
ดารงไว้อย่างยั่งยืน
4. พัฒ นาประสิ ทธิภ าพการบริห ารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้ปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีงานทาที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 สร้ างสรรค์ งานวิ จั ย สิ่ งประดิ ษ ฐ์ และนวั ตกรรม บริ การวิ ชาการ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เป็นที่พึ่งพาของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้เยาวชนไทยภาคภูมิใจในความเป็น
ไทยให้ดารงไว้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลงานสาคัญ...
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คณะเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม ได้รับคะแนนประเมิ นสู งสุ ดปี พ.ศ. 2563 จากหน่ วยงาน
ภายนอก 2 หน่วยงาน คือ
1. การตรวจติดตามโดยสภามหาวิทยาลัยฯ
2. การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
เมื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้งสองคน ได้นาเสนอวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต่อ สภามหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่กาหนด
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ส่ง Link ลงคะแนนเสียงให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ดาเนินการ
ลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีลับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้วยการใช้ Google form
กรรมการคะแนนที่ได้รับการแต่งตั้ง รายงานผลรวมการลงคะแนนเสียงลับ เลือกผู้สมควรดารง
ตาแหน่ งคณบดี คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม จากกรรมการสภามหาวิทยาลั ยที่ มาประชุ ม จานวน 2๓ คน
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จานวน ๒๓ คน สรุปผลการลงคะแนนเสียงลับ ดังนี้
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปพณ สะอาดยวง ได้รับคะแนนเสียง 2 คะแนน
(2) อาจารย์ ดร.สกุล คานวนชัย
ได้รับคะแนนเสียง 20 คะแนน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
จานวน 1 เสียง
สรุปผู้ที่ได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม คือ
อาจารย์ ดร.สกุล คานวนชัย
5. การคัดเลือกบุคคลเพื่อดาเนินการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ลาดับที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล นาเสนอ ประวัติผลงาน วิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ สรุปดังนี้
ประวัติ
การศึกษาสูงสุด
- นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับราชการเทพสตรี (27 ปี 8 เดือน) 9 มิถุนายน 2536 – ปัจจุบัน
ตาแหน่งสาคัญ
- รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 2 สมัย
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
- กรรมการสภาคณาจารย์ฯ
- ผอ.ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มรท. / ปชส.ร.ร.สาธิต
- หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ความภาคภูมิใจ
- ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2561
- รางวัลเพชรเทพสตรี ปี 2559
- รางวัลครูผู้ปั้นดาว ปี 2551
- วิทยากรฝึกอบรมให้หน่วยงาน เยาวชน และท้องถิ่น
- ฝ่ายฝึกซ้อมงานรับพระราชทานปริญญาบัตร (ทุกปี)
วิสัยทัศน์…

- 36 วิสัยทัศน์
บัณฑิตมีคุณภาพ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ยึดหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ
- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
- น าประชาคมคณะวิ ท ยาการจั ด การเข้ า ร่ ว มเป็ นพลั ง ขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- พัฒนาคณะสู่องค์กรคุณภาพมีบรรยากาศวิชาการมีความสุขในการทางาน
- ให้ความสาคัญกับการทางานเป็นทีม การมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษา
- สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
- บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย
- บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการสู่สังคม
- น้อมนาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาท้องถิ่น
- จัดโครงการบริการวิชาการ วิจัย สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บูรณาการ
กับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น
- สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ
ท่องเที่ยวชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
- ขอทุนวิจัยจากแหล่งเงินทุนภายใน/ภายนอกเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- เป็นผู้นามาตรฐานด้านการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
การผลิตบัณฑิต
1. ปริมาณนักศึกษา
2. คุณภาพนักศึกษา
- ปรับปรุง พัฒนา สร้างหลักสูตร
- ความรู้ + ทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
- ทักษะศตวรรษที่ 21
- มาตรฐานภาษาอังกฤษ (B1), IC3
- บูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน
- กิจกรรมเสริมทักษะดิจิทัล อาชีพ การเรียนรู้ตลอดชีวิต
- เครือข่ายทางวิชาการ/วิชาชีพ
- มีงานทา มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี

การพัฒนาบุคลากร…

- 37 การพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ / สายสนับสนุน
- ตาแหน่งทางวิชาการ
- การศึกษา/ปริญญาเอก
- องค์ความรู้วิชาการ/วิชาชีพ
- ปริมาณงานวิจัย
- การตีพิมพ์ผลงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านการบริหารงานทั่วไป
- ยึดระเบียบ หลักธรรมาภิบาล
- ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหาร
- มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
- บริหารบุคลากรโดยยึดหลัก การส่งเสริม สนับสนุน ชื่นชม
- มุ่งเน้นความสุขในการอยู่ร่วมกัน
- บริหารหลักสูตรให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- ใช้เครือข่ายศิษย์เก่าสนับสนุนการบริหารงาน
ด้านการเงิน งบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์
- จัดสรร/ใช้งบประมาณโดยยึดระเบียบ หลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส
- มีฐานข้อมูลด้านงบประมาณสนับสนุนการทางาน/ตัดสินใจ
- จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการใช้งาน เน้นบารุงรักษา ยืดอายุการใช้งาน
- หารายได้จากแหล่งทุนภายนอก เช่น วิจัย หลักสูตรระยะสั้น โครงการต่าง ๆ
ด้านบริการ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- บริการทันสมัย สะดวก ลดขั้นตอนการทางาน
- ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เอื้อต่อการเรียนการสอน
- ห้องทางาน อาคารสถานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
- ปรับสภาพภูมิทัศน์ระบบสาธารณูปโภค
- ความปลอดภัย/ความเสี่ยง
หลักการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
Together We RISE
Excellence
Social Awareness
Innovation
Respect & Relationship

นโยบายเร่งด่วน…

- 38 นโยบายเร่งด่วน
1. พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีความพร้อมตลอดเวลา
2. การแก้ปัญหาจานวนนักศึกษาลดลง
3. คุณภาพนักศึกษา
4. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน
5. วารสารวิชาการ
6. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของคณะ
7. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเกื้อกูล
เป้าหมาย 4 ปี
01 ปีแห่งการส่งเสริมและพัฒนา
- พัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ส่งเสริม/พัฒนาคน (อาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักศึกษา)
- สร้างบรรยากาศองค์กรแห่งการเกื้อกูล
02 ปีแห่งวิชาการ/วิชาชีพ/เครือข่าย
- การสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ/วิจัย/นวัตกรรม/เทคโนโลยี
- การเพิ่มเครือข่ายวิชาการ/วิชาชีพ/ศิษย์เก่า
03 ปีแห่งการบารุงรากแก้ว/เศรษฐกิจฐานราก
- การส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ/
มหาวิทยาลัย
04 ปีแห่งคุณภาพ
- องค์กรคุณภาพ
- องค์กรแห่งการเกื้อกูล
- องค์กรแห่งความสุข
ลาดับที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชนก สวนสีดา นาเสนอ ประวัติผลงาน วิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ สรุปดังนี้
ประสบการณ์การทางานและผลงานสาคัญ
พ.ศ. 2542 - 2546 ผู้อานวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์
พ.ศ. 2545 - 2546 หน.ส่วนบริการโสตทัศนวัสดุ
พ.ศ. 2548 - 2552 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
พ.ศ. 2552 - 2554 หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์
พ.ศ. 2560 - 2561 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหาร
สร้างเครือข่าย
วิจัย บริการวิชาการ จิตอาสา
วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนาด้านวิทยาการจัดการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ควบคู่คุ ณธรรม
ก้าวทันเทคโนโลยี สู่การพัฒนาท้องถิ่น
1. ยกระดับ…

- 39 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าหมาย
- ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ สู่การเป็นผู้ประกอบการ
- อาจารย์มืออาชีพ
- พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
- ขยายโอกาสทางการศึกษา
ปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนการสอน
- พัฒนาการใช้ IT/Eng
- เน้นปฏิบัติลงมือทา
- การสอนมุ่งผลลัพธ์
บัณฑิตนักปฏิบัติ
- บัณฑิตมีงานทา/ประกอบอาชีพอิสระได้
- มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการบูรณาการกับการทางาน
- ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและขยายโอกาสทางการศึกษา
- บัณฑิตตามอัตลักษณ์ วจก.
- เน้นทักษะอาชีพ
- ตอบสนองความต้องการผู้เรียน
- ตลาดแรงงาน
- ทันโลกอนาคต
หลักสูตรทันสมัย
- หลักสูตรปริญญาตรีควบโท (สาขาการจัดการ)
- หลักสูตรบัณฑิตพรีเมี่ยม (Digital Marketing)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร/หลักสูตรระยะสั้น 1 สาขา/1 หลักสูตร
2 วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เป้าหมาย
- สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
- ขับเคลื่อนงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์
ส่งเสริมงานวิจัย สร้างสรรค์ เชิงบูรณาการ
คณาจารย์ นักศึกษา ชุมชน/เครือข่าย ข้ามสาขา ข้ามคณะ ข้ามมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
การเรียนการสอนออนไลน์ งานวิจัย/นวัตกรรม องค์ความรู้
- ผลงานวิจัยที่ไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์
- นักวิจัยหน้าใหม่
- วารสารวิชาการ “ยูงทอง” เข้าฐาน TCI
3. บริการวิชาการรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เป้าหมาย
- สร้างความพร้อมการให้บริการวิชาการ
- มีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ
- สร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
ศูนย์บ่มเพาะ…

- 40 ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ (MS-UBI)
- คลินิก SMEs
- กิจกรรมสร้างผู้ประกอบการ
- Young Startup
- หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
- หลักสูตรฝึกอบรม Online
- ชมรมนักศึกษา ผู้ประกอบการ
- มีหลักสูตรระยะสั้น
- คณะเป็นแหล่งความรู้และที่พึ่งของชุมชน
- ชุมชนได้รับการพัฒนาและเข้มแข็ง
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด
สานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
- คณะเป็นศูนย์กลางทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพระดับภาคกลาง
- นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปได้รับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
- สร้างรายได้ให้คณะ มหาวิทยาลัย
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
- อนุรักษ์ เผยแพร่ รักษ์ท้องถิ่น
- สร้างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและนานาชาติ
มีกิจกรรม 1 สาขา 1 ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับท้องถิ่นและนานาชาติ มีเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ
5. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาลด้วยดิจิทัล
เป้าหมาย
- ระบบการบริหารบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
- ระบบการเงินพัสดุมีประสิทธิภาพ
- นวัตกรรมการบริหารและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย
- สร้างภาพลักษณ์และยกระดับการสื่อสาร
สร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่า สถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอก
สานักงานอัตโนมัติ ห้องเรียนเสมือนจริง MS-learning Space MS Co-Working Space
- บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ การปฏิบัติงาน เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
- มีระบบคลังข้อมูลตามพันธกิจและเชื่อมโยงข้อมูลกัน
- มีเครือข่ายศิษย์เก่า
- คณะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
เมื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการทั้งสองคน ได้นาเสนอวิสัยทัศน์และ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคณะวิ ท ยาการจั ด การ ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยตามเวลาที่ ก าหนด
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ส่ง Link ลงคะแนนเสียงให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ดาเนินการ
ลงคะแนนเสี ยงเลื อกผู้ สมควรด ารงต าแหน่ งคณบดี คณะวิ ทยาการจั ดการ โดยวิธี ลั บ ผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์
ด้วยการใช้ Google form
กรรมการคะแนน…

- 41 กรรมการคะแนนที่ได้รับการแต่งตั้ง รายงานผลรวมการลงคะแนนเสียงลับ เลือกผู้สมควรดารง
ตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม จานวน 2๓ คน มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน จานวน ๒๓ คน สรุปผลการลงคะแนนเสียงลับ ดังนี้
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล
ได้รับคะแนนเสียง 16 คะแนน
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชนก สวนสีดา
ได้รับคะแนนเสียง 7 คะแนน
สรุปผู้ที่ได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล
5. การคัดเลือกบุคคลเพื่อดาเนินการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ นาเสนอ ประวัติผลงาน วิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรุปดังนี้
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การวิเคราะห์ความสอดคล้องและเชื่อมโยง
- พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของรัชกาลที่ ๑๐
- แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
- การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- นโยบายของกระทรวง อว.
- แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะ
- การวิเคราะห์ SWOT
๖ ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานระดับสากล และ ตอบสนองความ
ต้องการของสังคมยุคเศรษฐกิจใหม่
๑. เพิ่มจานวนนักศึกษาในคณะ
- ตั้งทีมประชาสัมพันธ์
- สร้างเครือข่ายกับโรงเรียน ชุมชน
- พัฒนาหลักสูตร
๒. แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรในคณะ
ปริญญาเอก ผศ. รศ. ศ.
3. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ศตวรรษที่ ๒๑
- ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็น “High Potential และ High Performance”
- ทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหม่ๆ ด้วยนวัตกรรม
4. การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานท้องถิ่น
- ปรับปรุงหลักสูตร Work-intergrated learning : WiL “START UP”
5. การพัฒนาอาคาร ห้องเรียน และสภาพแวดล้อม
- พัฒนาห้องเรียน Smart Classroom
- ใช้นวัตกรรม, IT , Smartphone , Tablet
ยุทธศาสตร์ที่ ๒…

- 42 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพในศตวรรษที่ ๒๑
จั ดตั้ ง ศูน ย์ฝึ ก อบรมและพั ฒ นาครูวิท ย์ -คณิ ต ภาคกลาง เช่ น ศูน ย์ STEM ,
ศูนย์ผลิตสื่อการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒ นาบุ ค ลากรด้านวิจัยและงานวิจัยที่ มีคุณ ภาพสากล
สนองความต้องการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เน้นการพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มขีดความสามารถด้านบริการวิชาการ
นโยบาย “ ๑ สาขา ๑ ชุมชน” (Public Trust and Social Engagement)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
“โครงการปราชญ์ลุ่มน้าเจ้าพระยา-ป่าสัก”
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- พัฒนาระบบ e-office
“อุทยานการเรียนรู้”
“ศูนย์วิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพอาหาร”
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แผนพัฒนาอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “SCIENCE COMPLEX”
๙ ปณิธานในการทางาน
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม
2. กล้าคิด กล้าทา กล้าตัดสินใจและรับผิดชอบ
3. เน้นการทางานเชิงระบบ (System approach)
4. โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจและมีส่วนร่วม
5. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทางาน
6. เน้นการนาเทคโนโลยีและระบบ IT มาใช้ในระบบบริหาร
7. เน้นการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
8. ทางานแบบกัลยาณมิตร สุภาพ อ่อนโยน อ่อนน้อม ถ่อมตน เอื้ออาทร และให้อภัย
9. ปฏิบัติตามนโยบาย และรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ
เมื่ อ ผู้ เข้ า รั บ การสรรหาเป็ น คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ซึ่ งมี เพี ย งหนึ่ ง คน
ได้น าเสนอวิสั ยทั ศน์ และยุทธศาสตร์การพั ฒ นาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อ สภามหาวิทยาลั ยเสร็จ
เรี ยบร้ อยตามเวลาที่ ก าหนด ผู้ ช่ วยเลขานุ การสภามหาวิทยาลั ย ส่ ง Link ลงคะแนนเสี ยงให้ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่มาประชุม ดาเนินการลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยวิธีลับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการใช้ Google form
กรรมการคะแนนที่ได้รับการแต่งตั้ง รายงานผลรวมการลงคะแนนเสียงลับ เลือกผู้สมควรดารง
ตาแหน่ งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากกรรมการสภามหาวิทยาลั ยที่มาประชุม จานวน 2๓ คน
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จานวน ๒๓ คน สรุปผลการลงคะแนนเสียงลับ ดังนี้
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
ได้รับคะแนนเสียง 20 คะแนน
(2) ไม่เลือก
จานวน 3 เสียง
สรุป ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ ได้ คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม
เลขานุการ…

- 43 เลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ย แจ้ งต่ อที่ ป ระชุ มว่ า การคั ดเลื อกผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ งคณบดี
ทั้ งห้ าคณะเสร็ จ สิ้ น แล้ ว จึ งเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จารณาแต่ งตั้ งผู้ ที่ ได้ คะแนนเสี ยงไม่ น้ อยกว่ ากึ่ งหนึ่ ง
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม เป็นคณบดี ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1. พิจารณาแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล ดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
2. พิจารณาแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน ดารงตาแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. พิจารณาแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.สกุล คานวนชัย ดารงตาแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. พิจารณาแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ
5. พิ จารณาแต่งตั้ง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กั นตพั ฒ น์ กิตติ อัชวาลย์ ดารงตาแหน่ งคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทั้ งนี้ ให้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ตั้ งแต่ วันที่ 9 มี นาคม 2564 เป็ นต้ นไป โดยมี วาระการด ารงต าแหน่ ง
คราวละ 4 ปี
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งคณบดี ดังนี้
1. แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล ดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
2. แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน ดารงตาแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.สกุล คานวนชัย ดารงตาแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
5. แต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กั น ตพั ฒ น์ กิ ต ติ อั ช วาลย์ ด ารงต าแหน่ ง คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทั้งนี้ ให้ ปฏิบั ติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละ 4 ปี
4.5 พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการสถาบัน และผู้อานวยการสานัก
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี น าเสนอ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตั้ งเป็ น
ผู้อานวยการสถาบัน และผู้อานวยการสานัก ดังนี้
๑. ผู้ อ านวยการสถาบั น วิ จัย และพั ฒ นา และผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จะครบวาระในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔
๒. สภามหาวิทยาลั ย แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้ อานวยการสถาบันวิจัยและพั ฒ นา และ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอธิการบดีเป็น
ประธานกรรมการ
๓. คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน สานัก ได้ดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่
๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๔. รายชื่อผู้ ที่ ได้ รับการคัดเลื อกสมควรดารงตาแหน่งผู้ อ านวยการสถาบัน ส านั ก โดยเรียงล าดั บ
ตามตัวอักษรตัวหน้าของชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ลาดับที่ ๑…

- 44 ลาดับที่
ตาแหน่ง
1.
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

2.

ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
3. อาจารย์อรุณี เจริญทรัพย์
1. อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์

๕. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ต้องเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภามหาวิทยาลัย
โดยใช้เวลาไม่เกิน ๗ นาที
๖. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
จานวน ๑ คน และผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน ๑ คน
๗. การคัดเลือกใช้วิธีการลงคะแนนลับ และนับเปิดเผย และจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาคัดเลื อกและแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สถาบัน และผู้อานวยการสานัก
หลังจากนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงเชิญผู้ได้รับคัดเลือกเข้าห้องประชุมเพื่อนาเสนอวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ต่อสภามหาวิทยาลัย โดยใช้เวลานาเสนอคนละไม่เกิน 7 นาที ตามสาดับดังนี้
1. การคัดเลือกบุคคลเพื่อดาเนินการแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ล าดั บ ที่ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.พนิ ตสุ ภ า ธรรมประมวล น าเสนอ ประวั ติ ผลงาน
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา สรุปดังนี้
ผลงานวิจัย/การพัฒนาตนเอง/รางวัล
พ.ศ. 2557 – 2563 นาผลงานวิจัยร่วมงานระดับชาติ (วช. สกอ. อว. HERP ฯลฯ)
พ.ศ. 2559 ผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยาย” (HERP)
พ.ศ. 2560 รางวัล นักวิจัยโดดเด่น รางวัล ผลงานวิจัยดีมาก แบบโปสเตอร์ “(HERP)
อบรมวิทยากรหลักสูตรนักวิจัย
พ.ศ. 2561 อบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัยรางวัล นักวิจัยดีเด่น Moderator
and Presenter (Indonesia)
พ.ศ. 2562 อบรม วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม ผลงานวิจัยได้รับสิทธิบัตร
พ.ศ. 2563 จดสิทธิบัตร (5 รายการ) เผยแพร่งานวิจัย (TCI 1)
พ.ศ. 2564 ได้รับการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย (สกสว..) บูรณาการชุดโครงการวิจัย
“นวัตกรรมสาหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม” (กสว..)
วิสัยทัศน์
“วิจัยสร้างพลังปัญญา บุคลากรก้าวหน้า เทพสตรีก้าวไกลสู่สากล ท้องถิ่นมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักวิจัยและศักยภาพนักวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเผยแพร่ ต่อยอด และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔…

- 45 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การระดมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้านวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการ (2564 2567)
พ.ศ. 2564
- พัฒนาระบบ MIS
- สังเคราะห์งานวิจัยเพือ่ ใช้ประโยชน์
- พัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่ เชื่อมโยงกับโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งมหาวิทยาลัย
- พัฒนาโจทย์วิจัยตามพระราชดาริ/ พระบรมราโชบาย
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
- หารายได้จากการวิจัยและบริการวิชาการ
พ.ศ. 2565
- พัฒนานักวิจัยต่อเนื่อง
- พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาท้องถิ่น
- เชื่อมโยงเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- เผยแพร่งานวิจัย (ฐาน TCI/สิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา)
- พัฒนาการวิจัยเพือ่ พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
พ.ศ. 2566
- พัฒนานักวิจัยต่อเนื่อง (เน้นการสร้างแรงจูงใจ)
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยเชิงพื้นที่ (ABR)/R&D และ PAR สู่การพัฒนาท้องถิ่น
- การขอจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา
- พัฒนาวารสารเข้าสู่ฐาน TCI
- มีคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
พ.ศ. 2567
- พัฒนานักวิจัยต่อเนื่อง
- วิจัยและพัฒนา R to R สู่การบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ
- จัดสัมมนาทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
- นาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น (เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งสามบุรี
ลาดับที่ 2 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ นาเสนอ ประวัติผลงาน วิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา สรุปดังนี้
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2556 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ไฟฟ้าศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ

การทางาน…

- 46 การทางาน
พ.ศ. 2544 เริ่มเข้ารับราชการ
พ.ศ. 2548 – 2552 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2556 – 2559 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2560 – 2561 รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม
ผลงานทางวิชาการ
- บทความวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ & เผยแพร่ ในวารสารระดับนานาชาติ จานวน 3 เรื่อง
- บทความวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ & เผยแพร ในวารสารระดับชาติ จานวน 16 เรื่อง
- บทความวิจัยที่นาเสนอ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จานวน 19 เรื่อง
- บทความวิจัยที่นาเสนอ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ จานวน 16 เรื่อง
- งานวิจัยสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยในชั้นเรียน จานวน 12 เรื่อง
- ผลงานแต่งและเรียบเรียงตาราและเอกสารประกอบการสอน 6 เรื่อง
รวมทั้งหมด 72 เรื่อง
ยุทธศาสตร์ นโยบาย และเป้าประสงค์
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจติดตามฯ และคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ
- ควรเน้นโจทย์การวิจัยที่มาจากความต้องการของท้องถิ่นให้มากขึ้น
- ควรเน้นการนาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
- ควรพัฒนาศูนย์ฯ บางระจันหรือพื้นที่นอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งวิจัย
และบริการวิชาการด้านการเกษตร
- ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก
- การพัฒ นาทักษะการเรียนรู้ แก่ อาจารย์ และนักศึกษา ด้ วยการวิจัยชุมชน โดยใช้
ชุมชนเป็นฐานเรียนรู้
- ควรส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงยกระดับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้มีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่มีระดับคุณภาพสูงขึ้น
นโยบายการพัฒนา
มุ่งเน้นในการทางานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย
พัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและท้องถิ่น และการสร้างเครือข่ายการวิจัย ทางานวิจัยเพื่อ
พั ฒ นาท้ อ งถิ่น อย่ างยั่ งยื น และสร้ างเวที ก ารเผยแพร่งานวิจั ย ที่ เป็ น ประโยชน์ แ ก่ สั งคมทั้ งระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ และจัดตั้งศูนย์การอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการทางานวิจัยให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อให้ป ระชาชนได้รับ ความรู้จนสามารถนาองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นคงและสามารถสร้าง
รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย โดยเน้นให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมและสามารถนาผลงานวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ไปขอกาหนดสู่ ตาแหน่ งทางวิชาการที่ สูงขึ้นได้ รวมถึงการพัฒ นานักวิจัยหน้าใหม่ รุ่นกลางและรุ่น
เชี่ยวชาญโดยแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่ ศูนย์จัดการศึกษาในการทางานวิจัยและสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์
1. มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้อาชีพของชุมชน 1 คณะ 1 ชุมชน
2. พัฒนางานวิจัย เพิ่มความสามารถและศักยภาพการแข่งขัน
3. เสริมศักยภาพ การให้บริการวิชาการแก่สังคม
4. พัฒนาต่อยอดงานวิจัย
5. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์…

- 47 เป้าประสงค์
1. มีจานวนนักวิจัยที่เพิ่มขึ้นสายวิชาการ สายสนับสนุนและนักศึกษา
2. จานวนบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
3. สร้างงานวิจัยเพือ่ พัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของชุมชน
4. มีศูนย์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจทั่วไป
5. บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และโครงการตามพระบรมราโชบาย เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
6. สร้างวารสารของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
7. คะแนนตัวบ่ งชี้ด้านมาตรฐานงานวิจัย และงานสร้ างสรรค์ การบริการวิชาการแก่
สังคมเพิ่มขึ้น
8. ประชาชนในท้องถิ่นได้ รับการบริการทางวิช าการที่ ดีส ามารถนาไปใช้ ประโยชน์
ในการประกอบอาชีพ
9. ดาเนิ นงานบรรลุตามพันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยในด้าน
งานวิจัยและการบริการวิชาการ
แผนการดาเนินงาน
พ.ศ. 2564
- รวบรวมงานวิจัย/ฐานข้อมูล
- พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
- คลินิกวิจัย
- สร้างเครือข่ายร่วมมือ
- ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
- พัฒนาวารสาร
พ.ศ. 2565
- สร้างศูนย์เรียนรู้
- สร้างงานวิจัย
- หลักสูตรระยะสั้น
- พัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง และเชี่ยวชาญ
พ.ศ. 2566
- ประเมินวารสาร
- พัฒนาต่อยอดงานวิจัย
- พัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2567
- สร้างรายได้
- ขอผลงานทางวิชาการ
- ท้องถิ่นมีรายได้
- ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ผลที่ได้รับ…

- 48 ผลที่ได้รับ
- มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
- ผ่านการรับรอง สมศ.
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- มหาวิทยาลัยมีรายได้
- ท้องถิ่นเข้มแข็ง
- ใช้พื้นที่ศูนย์ให้เกิดประโยชน์เข้มแข็ง
- นักวิจัยเพิ่มขึ้น
- ตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
- วารสารเข้าฐาน TCI
- องค์กรแห่งการเรียนรู้
- ศูนย์จัดฝึกอบรม
ลาดั บที่ 3 อาจารย์อรุณี เจริญทรัพย์ น าเสนอ ประวัติผลงาน วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
การพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา สรุปดังนี้
ประวัติ
การศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (ศิลปศึกษา) (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับราชการเทพสตรี (12 ปี 7 เดือน) 1 มิถุนายน 2550 - ปัจจุบัน
ตาแหน่งสาคัญ
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน - รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ.ศ. 2557 – 2560 - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
พ.ศ. 2556 – 2557 - ผู้ช่วยอธิการบดี
พ.ศ. 2552 – 2554 - หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ)
ความภาคภูมิใจ
- นักวิจัยดีเด่นในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี 2563
- รางวัล “Bronze Award” จากเลขาธิการส านั กงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ
ในงาน ปี 2560
- นักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ของคณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปี 2557
ผลงานทางวิชาการ
- Scopus
1 เรื่อง
- TCI 1
2 เรื่อง
- TCI 2
4 เรื่อง
- Proceeding 8 เรื่อง
- ทุนวิจัยภายในประเทศ 29 เรื่อง
- ทุนวิจัยภายนอกประเทศ 12 เรื่อง
วิสัยทัศน์
องค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
นโยบาย…

- 49 นโยบาย
1. การวิจัยและพัฒนา
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น
และประเทศชาติ
- สร้างองค์ความรู้เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากลสู่การต่อยอด
เชิงพาณิชย์
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการวิจัยที่ ครอบคลุมทุนวิจัยทั้งภายใน
และภายนอก
2. การบริการวิชาการ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ การพัฒนา
- สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- บูรณาการทรัพยากร ระดมผู้รู้และองค์ความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่น
- พัฒนางานเชิงพื้นที่เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
- ส่งเสริมให้หน่วยงานสร้างหลักสูตรระยะสั้น
3. พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ
- องค์กรแห่งคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
- พัฒ นาระบบสารสนเทศในการบริห ารและตัดสิ นใจ เพื่อนาไปสู่องค์กรแห่ งการ
เรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพและได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล
เป้าหมายอีก 4 ปีข้างหน้า
1. ส่งเสริมพัฒนาระบบการนางานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ เพื่อตอบสนอง
กับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
2. ยกระดับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม การวิจัยและงานสร้างสรรค์
สู่มาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคี เครือข่ายและชุมชนมีความเข้มแข็งผ่านการทางาน
แบบบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นด้วยการน้อมนาศาสตร์พระราชา
4. รายได้เพิ่มขึ้นจากการบริการวิชาการ (หลักสูตรระยะสั้น-ยาว Degree Non-Degree)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ สู่มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 พั ฒ นาระบบการจัด งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และพั น ธกิจสั มพั น ธ์
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์กับท้องถิ่น ชุมชน สังคม เศรษฐกิจของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
“ปลดล็ อ ค...งานวิ จั ย จากหิ้ ง สู่ ห้ า ง..ผลั ก ดั น การใช้ ป ระโยชน์ จ ากผลงานวิ จั ย
สร้างนวัตกรรม หนุนเศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่น”
เมื่อผู้เข้ารับการสรรหา…

- 50 เมื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งสามคน ได้นาเสนอวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์การพัฒนา ต่อสภามหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่กาหนด ที่ประชุมดาเนินการดังนี้
(๑) ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ส่ง Link ลงคะแนนเสียงให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่มาประชุม ดาเนินการลงคะแนนเสียงเลือก ผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยวิธีลับ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการใช้ Google form
กรรมการคะแนนที่ได้รับการแต่งตั้ง รายงานผลรวมการลงคะแนนเสียงลับ เลือกผู้สมควรดารง
ต าแหน่ งผู้ อ านวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา จากกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยที่ มาประชุ ม จ านวน 2๓ คน
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จานวน ๒๓ คน สรุปผลการลงคะแนนเสียงลับ ดังนี้
1) รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ได้รับคะแนนเสียง 11 คะแนน
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
ได้รับคะแนนเสียง 2 คะแนน
3) อาจารย์อรุณี เจริญทรัพย์
ได้รับคะแนนเสียง 9 คะแนน
4) ไม่ประสงค์ลงคะแนน
จานวน 1 เสียง
ที่ประชุมพิจารณาผลการลงคะแนนเสี ยง ของกรรมการสภามหาวิทยาลั ยที่มาประชุมแล้ ว
พบว่า ยังไม่มีผู้ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม จึงเห็นชอบให้ดาเนินการ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563 ข้อ ๑๑ วรรคสอง “ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่มาประชุมให้ดาเนินการลงคะแนนลับและนับเปิดเผยใหม่ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนในครั้งก่อนในลาดับที่หนึ่งและ
ลาดับที่สอง จนกว่าจะได้ผู้ที่ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ” โดยให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมดาเนินการลงคะแนนลับและนับเปิดเผยใหม่ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนในครั้ง
ก่อนในลาดับที่หนึ่ง และลาดับที่สอง คือ ลาดับที่ ๑ รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล และลาดับ
ที่ ๒ อาจารย์อรุณี เจริญทรัพย์ อีกครั้ง
(๒) ผู้ ช่ วยเลขานุ การสภามหาวิทยาลั ย ส่ ง Link ลงคะแนนเสี ยง ครั้งที่ ๒ ให้ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่มาประชุม ดาเนินการลงคะแนนเสียงเลือก ผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา โดยวิธีลับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการใช้ Google form ที่มีเฉพาะรายชื่อผู้ที่ได้คะแนนในครั้งก่อน
ลาดับที่ ๑ รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล และลาดับที่ ๒ อาจารย์อรุณี เจริญทรัพย์
กรรมการคะแนนที่ ได้ รั บการแต่ งตั้ ง รายงานผลรวมการลงคะแนนเสี ยงลั บ ครั้งที่ ๒ เลื อก
ผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม จานวน
2๓ คน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จานวน ๒๓ คน สรุปผลการลงคะแนนเสียงลับ ดังนี้
1) รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ได้รับคะแนนเสียง 12 คะแนน
2) อาจารย์อรุณี เจริญทรัพย์
ได้รับคะแนนเสียง 11 คะแนน
3). ไม่ประสงค์ลงคะแนน
จานวน 1 เสียง
ที่ประชุมพิจารณาผลการลงคะแนนเสียง ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม จานวน
๒๓ คน แล้ว พบว่า มีคะแนนเสียงจานวน ๒๔ เสียง มากกว่าจานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม
๑ เสียง จึงให้ถือว่าผลการลงคะแนนเสียงผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2
เป็ น โมฆะ และให้ ก รรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ ม าประชุ ม ด าเนิ น การลงคะแนนเสี ย งใหม่ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
เป็นครั้งที่ 3
(๓) ผู้ช่วยเลขานุการ…

- 51 (๓) ผู้ ช่ วยเลขานุ การสภามหาวิทยาลั ย ส่ ง Link ลงคะแนนเสี ยง ครั้งที่ ๓ ให้ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่มาประชุม ดาเนินการลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา โดยวิธีลับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการใช้ Google form
กรรมการคะแนนที่ ได้ รั บการแต่ งตั้ ง รายงานผลรวมการลงคะแนนเสี ยงลั บ ครั้งที่ ๓ เลื อก
ผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม จานวน
2๓ คน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จานวน ๒๓ คน สรุปผลการลงคะแนนเสียงลับ ดังนี้
1) รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล
ได้รับคะแนนเสียง 13 คะแนน
2) อาจารย์อรุณี เจริญทรัพย์
ได้รับคะแนนเสียง 10 คะแนน
สรุปผู้ที่ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม คือ
รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล
2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อดาเนินการแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ลาดับที่ 1 อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ นาเสนอ ประวัติผลงาน วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปดังนี้
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ประสบการณ์บริหารงาน
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้อานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ผลงานเด่นและรับรางวัล
บุ คลากรทางการศึกษาดีเด่น ตามโครงการมูล นิ ธิช งค์ -อรุณี วงษ์ขัน ธ์ สานฝั น ผู้ ท า
คุณประโยชน์เพื่อสังคมประจาปี 2562
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย จานวน 19 เรื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2564
ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ฐาน 1 จานวน 1 เรื่อง ฐานข้อมูล TCI ฐาน 2 จานวน
2 เรื่อง ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ จานวน 2 เรื่อง
ผลงานเด่นและได้รับรางวัล
พัฒ นาระบบอานวยการยิงปืนใหญ่ทางยุทธวิธีอัตโนมัติที่ใช้ในกองทัพทหารปืนใหญ่
11 หน่วยทั่วประเทศ
พันธกิจการทางาน
พัฒนาการให้บริการของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน การปฏิบัติ และการบริหารงาน มุ่งสู่ความเป็น “มหาวิทยาลัยดิจิทัล ” Smart Library Green
Library Lifelong Learning
วิสัยทัศน์…

- 52 วิสัยทัศน์
SMART ARIT ผู้นาด้านการให้บริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งสู่มหาวิทยาลัย
ดิจิทัลและการเป็นคลังปัญญา 3 บุรี
SMART Service การให้บริการที่อัจฉริยะด้วยนวัตกรรม
- น าระบบ Data Analytics เพื่ อ วิ เคราะห์ ค วามต้ อ งการหนั งสื อ ลดที่ ไม่ มี ค วาม
ต้องการและเพิ่ม E-book และฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าถึงด้วยระบบดิจิทัล ทุกที่ทุกเวลา จัดหา
ฐานข้อมูล Online ฐานข้อมู ล เพื่ อการพั ฒ นาการศึก ษา (ThaiLIS) ฐานข้อ มูล เครือข่ายเพื่ อการศึกษาวิจั ย
(REN), ฐานข้อมูลอื่นๆ, เครือข่าย Eduroam
- เน้ น การให้ บ ริ ก ารด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ผ่ า นระบบออนไลน์ พั ฒ นา Mobile
application เพื่อให้บริการสืบค้น และยืมคืนทรัพยากรแบบอัตโนมัติ -เตือนกาหนดการคืน แจ้งหนังสือใหม่/
กิจกรรม รวมทั้งเป็ น ช่องทางเชื่อมการบริการทางการศึกษาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย จัดทาหนังสือ E-book
ภายใต้กฎหมาย และหลั กข้ อยกเว้น ของกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ Fair Use บุ คลากรสามารถอ่านหนั งสื อ digital
ได้ที่โต๊ะทางาน
- ใช้เทคโนโลยี NFC – QR Code จัด จุด ยืม คืน หนั งสื อแบบ Drive-through การ
ชาระค่าบริการโดยไม่ใช้เงินสด ให้บริการยืมอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อการค้นคว้า เช่น notebook tablet นาระบบ
คลังสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS) ปรับเป็นระบบยืมคืนอัตโนมัติเพื่อความสะดวกและประหยัดเนื้อที่
- นาเทคโนโลยีดิจทัลมาช่วยส่งเสริมให้เป็นห้องสมุดในลักษณะห้องสมุดมีชีวิตอย่าง
อัจฉริยะ จาลองสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ MR (AR+VR) cloud, Data Mining และ AI Chatbot
- สร้างศูนย์ผลิตสื่อดิจิทัล และบทเรียน Online เพื่อส่งเสริมระบบการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่ายและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัย มีการ
ยืมคืนแลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยและความร่วมมือระหว่างห้องสมุดภ ายนอก
มหาวิทยาลัย ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับรักษาสิทธิ์ การอ้างอิง การคัดลอก ผลงานหรืองานสร้างสรรค์อื่นๆ
และกฎหมายลิขสิทธิ์ จัดบุคลากรช่วยเหลือตรวจสอบการอ้างอิงก่อนส่งผลงาน
- จั ด บริ ก ารรองรั บ มาตรการ New Normal ให้ แ ก่ Quarantine returns Limit
building occupancy ดู แ ลผู้ ใช้ บ ริ ก ารที่ มี ค วามเสี่ ย งเป็ น พิ เศษ เช่ น เด็ ก และผู้ สู งอายุ จั ด บริก ารที่ พิ เศษ
จากกลุ่มผู้ใช้บริการปกติ รวบรวมฐานข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน ในรูป chatbot เช่น
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ข้อมูลการทาตาแหน่งทางวิชาการ/เชี่ยวชาญ ชานาญการ
SMART People การมีบุคลากรที่อัจฉริยะ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการผลิต
องค์ความรู้
- ส่งเสริมศักยภาพให้ บุคลากรภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในทุกส่วนงาน
- พัฒนา “บรรณารักษ์ยุคใหม่” เพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการผลิตสื่อ
- จั ด ท าศู น ย์ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร Reskills / Upskills ส าหรับ บุ ค ลากรสาย
วิชาการ สายสนับสนุน / บุคคลภายนอก (หารายได้)
- จัดทาศูนย์พัฒ นามาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีระดับสากล ส าหรับนักศึกษา
บุคลากร และบุคคลภายนอก
SMART Place…

- 53 SMART Place สถานที่ตามแนวทาง (Green Library, Smart Living, universal design)
- การพัฒนาพื้นที่สาหรับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นพื้นที่เรียนรู้
และเป็นหน้าตาของมหาวิทยาลัย
- ปรับพื้นที่เป็น Co-Working Space พื้นที่ Edutainment zone เป็นศูนย์การเรียนรู้
ในรูปแบบต่างๆ ห้องอบรม ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ห้องค้นคว้า มหาวิทยาลัยสีเขียว
SMART University การเป็นองค์กรอัจฉริยะ มุ่งสู่การเป็นคลังปัญญาของมหาวิทยาลัย
และ 3 บุรี
- หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
- ทบทวน บทบาทหน้าที่ และแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์
- จัดทาบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน
- สารสนเทศพัฒนา Infrastructure Network/Wifi พัฒนา App – TRU Any Where
Any Time น าระบบ Edoc, E-Meeting มาใช้ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ใ ช้ เทคโนโลยี ใ นการเรี ย นการสอน
การสร้ างสื่ อ จั ดท าระบบสารสนเทศเพื่ อสนับสนุ นการตัดสิ นใจ Single Sing On จัดตั้งศูน ย์ 3 บุรี ศึกษา
เพื่อการเป็นคลังปัญญา 3 บุรี
ลาดับที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ นาเสนอ ประวัติผลงาน วิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปดังนี้
ประวัติสวนตัวและการทางาน
การศึกษา
2541 ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต (สาขาบรรณารั ก ษศาสตรและสารนิ เทศศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2549 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2559 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2545 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2555 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตาแหน่งด้านบริหาร
2550 - 2555 หัวหนาสาขาวิชา หัวหนาภาควิชา กรรมการสภาคณาจารย์
2556 - ปจจุบัน รองผูอานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2562 - ปจจุบัน ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ความเชี่ยวชาญและการยอมรับ
- ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันของ
สกอ.และ คปภ.
- ผูตรวจประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.ระดับอุดมศึกษา
- ผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย/บทความวิชาการ
- คณะท างานบริก ารวิช าการของมหาวิท ยาลั ย โครงการสงเสริม ความรัก ความ
สามัคคีฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี, สระบุรี และสิงหบุรี
- อาจารยพิ เศษ วิท ยากร ใหกับหนวยงานภาครัฐ และมีผ ลงานวิชาการเผยแพร
อยางตอเนื่อง
สานักวิทยบริการ…

- 54 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานตามโครงสรางของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เทพสตรีที่กาหนดบทบาทหนาที่ “เปนหองสมุดกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรีที่ใหบริการ
ทรั พ ยากรสารสนเทศทุ ก สาขาวิ ช าที่ ห ลากหลายรู ป แบบกั บ นั ก ศึ ก ษา นั ก เรี ย น อาจารย บุ ค ลากรของ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี แ ละชุ ม ชนในทองถิ่ น ” ซึ่ งมหาวิ ท ยาลั ย ไดมี ศู น ยนวัต กรรมและเทคโนโลยี
การศึ ก ษาขึ้ น เพื่ อ ท าหนาที่ ห ลั ก ในการดู แ ลเกี่ ย วกั บ เครื อ ขายคอมพิ ว เตอรใหกั บ ทุ ก หนวยงานตาง ๆ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กรอบแนวคิด
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2. นโยบายไทยแลนด์ 4.0
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
4. กรอบแผนอุดมศึกษา 15 ปี
5. แผนการศึกษาแห่งชาติ
6. แผนการศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
7. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี
8. ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วิสั ย ทั ศ น เปนแหลงเรีย นรู ต ลอดชี วิต ดวยการใชเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ และนวัต กรรม
การบริการหองสมุดอยางมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการเปนที่พึ่งของสังคม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 2561 - 2565
1. การพัฒนาทองถิ่น
2. การผลิตและพัฒนาครู
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรสานักวิทยบริการฯ 2564 - 2568
1. การใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
“ความผูกพัน+สงเสริมการอาน เกิดแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนและสังคม”
- สร้างเครือขายบริการวิชาการกับองคกรหรือหนวยงานในชุมชนในการกระจาย
องคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
- สรางเครือขายสารสนเทศชุมชนรวมกับชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัด
- พัฒนาแหลงเรียนรูใหกับชุมชนและสังคมเพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต
- สร้างหลักสูตรระยะสั้นตามความตองการทองถิ่น
2. การใหบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการผลิต และพัฒนาครู
“การเรียนรูที่ไรขีดจากัด”
- พัฒ นาแอปพลิเคชั่นการใหบริการสารสนเทศที่ใชงานไดสะดวกรวดเร็ว เขาถึง
ไดง่ายและเปนมาตรฐานสากล
- พัฒนาระบบการจัดเก็บคลังสารสนเทศลงในระบบดิจิทัลประมวลผลแบบ cloud
computing
- พั ฒนาการบริการแหลงเรียนรู และสื บคนขอมู ลที่ เขาถึ งไดงายภายใตแนวคิ ด Café
Library
3. พัฒนา…

- 55 3. พัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนแหลงเรียนรูเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา “หองสมุดยุคใหมเปนมากกวาที่อานหนังสือ”
- สรางเครือขายความรวมมือดานการจัดหาและใหบริการสารสนเทศที่หลากหลาย
เพิ่มขึ้น
- พัฒนาคลังสารสนเทศทองถิ่นในพื้นที่ใหบริการ 3 บุรีในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- พัฒ นารูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู และชองทางการบริการใหมๆ
เชิงรุก เชน Social Media, Mobile books, Mobile Library, Book Club, Human Library เปนตน
- สรางประสบการณเรี ย นรู ใหมๆ ในพื้ น ที่ ห องสมุ ด เพิ่ ม ขึ้ น (Third Place) เชน
Co-working and Co-learning Space, Community Space, Maker Space เปนตน
4. การพัฒนาการบริหารจัดการอยางมีระบบ ดวยหลักธรรมาภิบาล
1. บริหารจัดการสมัยใหม่
1.1 พั ฒ นาระบบสารสนเทศมาใชในการบริ ห ารงานของส านั ก ฯ โดยมี
ฐานข้อมูลสารสนเทศทุกดานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการตัดสินใจ
1.2 วางแนวนโยบายและนามาตรการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมมาใชเพื่อ
การเปน สานักงานสีเขียว (Green Office)
1.3 มุงเนนการบริหารจัดการใหมีคุณภาพ ไดแก ทรัพยากรบุคคล ระบบฐาน
ขอมูลการบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด โดยใชหลักการบริหาร
ธรรมภิบาล (Good Governance)
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
2.1 โครงการเขาสูตาแหนงสายงานของบุคลากรสานักวิทยบริการฯ
2.2 จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในดานวิชาชีพ
เปาหมาย 4 ปขางหนา
“หองสมุดยุคใหม กับการเรียนรูที่ไรขีดจากัด”
- สานักงานสีเขียว Green Office
- สรางเครือขายสารสนเทศรวมกับชุมชน กระจายองคความรูรวมกัน เพื่อเกิดแหลง
เรียนรูของชุมชน
- พัฒนา Application การใหบริการแหลงเรียนรูภายใต Café Library
- พัฒนาระบบการจัดเก็บคลังสารสนเทศ โดยประมวลผลแบบ Cloud Computing
- พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและใหบริการใหมๆ เชิงรุก
- สรางประสบการณการเรียนรูใหม ในพื้นที่หองสมุด “Third Place”
ผลงาน 8 ปที่ผานมา (ป 2556 - ปจจุบัน)
- ประกาศนียบัตรเปนองคกรลดโลกรอน โดยการใชเสื้อผา CoolMode
- รางวัลสงเสริมวัฒนธรรมการอานระดับประเทศ
- รางวัลหองสมุดสีเขียวดีเดน
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ

บริการวิชาการ…

- 56 บริการวิชาการแกชุมชน
- จัดหองสมุดใหกับโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบานเขาสารภี และวังศรีทอง
จังหวัดสระแกว
- หองสมุดเสริมปญญาพัฒนาเด็กและเยาวชน ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
- จัดการแหลงเรียนรูและกิจกรรมสงเสริมการอานใหกับชุมชนและทองถิ่น ในเขต
พื้นที่บริการ 3 จังหวัด จานวน 20 แหงอยางตอเนื่องตั้งแต่ปี 2556 - ปจจุบัน
เครือขายความรวมมือระหวางหองสมุด
- สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย
- เครือขายสานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง
- เครือขายมหาวิทยาลัยภูมิภาค (Pulinet)
- หองสมุดสีเขียว
- ThaiLIST
- เครือขายสหบรรณานุกรมของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย
สภาพแวดลอมภายในหองสมุด
- ตูยืมคืนอัตโนมัติ
- ประตูเขาออกอัตโนมัติ
- เครื่องสืบคนอัตโนมัติ
- มุม Green Library
- มุมการตูน
- หองสวดมนตไหวพระ
เมื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งสองคน
ได้ น าเสนอวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ยเสร็ จเรี ย บร้ อยตามเวลาที่ ก าหนด
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ส่ง Link ลงคะแนนเสียงให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ดาเนินการ
ลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีลับ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการใช้ Google form
กรรมการคะแนนที่ได้รับการแต่งตั้ง รายงานผลรวมการลงคะแนนเสียงลับ เลือกผู้สมควรดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม
จานวน 2๓ คน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จานวน ๒๓ คน สรุปผลการลงคะแนนเสียงลับ ดังนี้
(1) อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์
ได้รับคะแนนเสียง 18 คะแนน
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์
ได้รับคะแนนเสียง 5 คะแนน
สรุปผู้ที่ได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม คือ
อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์
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สถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเสร็จสิ้นแล้ว จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ที่มาประชุม เป็น
ผู้ อ านวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา และแต่ ง ตั้ ง ผู้ ที่ ได้ คะแนนเสี ยงไม่ น้ อยกว่ ากึ่ งหนึ่ งของกรรมการสภา
มหาวิท ยาลัย ที่ม าประชุม เป็นผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคคล
ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. พิจารณาแต่งตั้ง อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ดารงตาแหน่งผู้ อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละ 4 ปี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการ
สถาบัน สานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑
“ข้ อ ๑๑ ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คลตามข้ อ ๑๐ จ านวนหนึ่ ง คน
เพื่อดาเนินการแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการ โดยลงคะแนนลับและนับเปิดเผย และจะต้องได้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม
ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมให้
ดาเนินการลงคะแนนลับและนับเปิดเผยใหม่ เฉพาะผู้ที่ได้ค ะแนนในครั้งก่อนในลาดับที่หนึ่งและลาดับที่สอง
จนกว่าจะได้ผู้ที่ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม”
ข้ อ ความ “จะต้ อ งได้ ค ะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ากึ่ งหนึ่ งของกรรมการสภามหาวิท ยาลั ย ที่ ม า
ประชุม” และ “ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง” ทั้ง 2 ข้อความดังกล่าว มีความหมายต่างกัน และ
ขัดแย้งกัน หากใช้กรณีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ตัวอย่างเช่น กรรมการที่ลงคะแนนเสียงมีจานวน 22 คน
ได้คะแนนเสียง 11 คะแนน ถือว่าได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง คือ 11 คะแนน หากใช้กรณียังไม่มีผู้ได้
คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง 11 คะแนนเสียง จึงยังถือว่าไม่เป็นคะแนนเกินกึ่งหนึ่ง จึงเสนอเป็นข้อสังเกตให้กับ
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณา
2. หากดาเนินการปรับแก้ไขข้อบังคับใหม่ เสนอให้พิจารณาทบทวน การให้ออกเสียงลงคะแนน
โดยให้ถือเสียงข้างมากจะเป็นการแก้ประเด็นปัญหาผู้ไม่ออกเสียงเกินกึ่งหนึ่ง และประเด็นการงดออกเสียง
มติ สภามหาวิท ยาลัย เห็ นชอบแต่งตั้งบุ คคลให้ ดารงตาแหน่งผู้ อานวยการสถาบัน และ
ผู้อานวยการสานัก ดังนี้
1. แต่ ง ตั้ ง รองศาสตราจารย์ ดร.พนิ ต สุ ภ า ธรรมประมวล ด ารงต าแหน่ งผู้ อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. แต่งตั้ง อาจารย์ไชยพล กลิ่ นจันทร์ ดารงตาแหน่ งผู้ อานวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละ 4 ปี
ระเบียบวาระที่ ๕…
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5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
ตามที่ ข้อบั 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 ายเงินเสนออธิ ก ารบดี ทุ ก เดื อ นภายในวัน ที่ ๑๕ ของเดื อ นถั ด ไป เพื่ อ รายงานต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย นั้ น
กองคลัง สานักงานอธิการบดี ได้ดาเนินการจัดทารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ สรุปดังนี้
1. งบแสดงฐานะการเงิน
ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ.2563
รายการ
รวม
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
2,629,660.89
1,094,689,155.71 1,097,318,816.60
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,088,811,886.34
221,186,516.11 1,309,998,402.45
รวมสินทรัพย์
1,091,441,547.23
1,315,875,671.82 2,407,317,219.05
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
4,885,342.47
174,243,244.44 179,128,586.91
รวมหนี้สิน
4,885,342.47
174,243,244.44 179,128,586.91
ส่วนของเจ้าของ
ทุน
191,707,495.93
801,315,386.40 993,022,882.33
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย
894,848,708.83
340,317,040.98 1,235,165,749.81
สะสม
รวมส่วนของเจ้าของ
1,086,556,204.76
1,141,632,427.38 2,228,188,632.14
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
1,091,441,547.23
1,315,875,671.82 2,407,317,219.05
2. งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
รายการ
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท)
รายได้
106,592,687.01
53,888,050.73
ค่าใช้จ่าย
126,334,409.96
23,626,011.47
รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
(19,741,722.95)
30,262,039.26

รวม
160,480,737.74
149,960,421.43
10,520,316.31

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2563
5.2 รับทราบหมายแจ้ง…
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บ.310/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.227/2559 คดีหมายเลขดาที่ บ.134/2560 ระหว่างนายพุ่มพันธ์
หรือพลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5
ด้วยศาลปกครองกลาง ได้มีหมายแจ้งกาหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและนัดฟังคาพิพากษา
คดีหมายเลขดาที่ บ.310/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.227/2559 คดีหมายเลขดาที่ บ.134/2560 ระหว่าง
นายพุ่มพันธ์ หรือพลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ความว่า
“ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลได้กาหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 14.00 น. ที่ศาลปกครองกลาง ชั้น 3 ห้องพิจารณาคดี 7 และนัดฟังคาพิพากษาของศาลปกครองกลาง
ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ที่ศาลปกครองกลาง ชั้น 3 ห้องพิจารณาคดี 7 และศาลได้ส่งสรุป
ข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสานวนมาพร้อมหมายนี้แล้ว ฉะนั้น จึงแจ้งมาเพื่อทราบ”
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
2563 มีมติ เห็นชอบมอบอานาจให้นายกสภามหาวิทยาลัย ทาหน้าที่เป็นผู้แทนของสภามหาวิทยาลัย ในการ
ดาเนินการคดีปกครอง คดีหมายเลขดาที่ บ.310/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.227/2559 คดีหมายเลข
ดาที่ บ.134/2560 ระหว่างนายพุ่มพันธ์ หรือพลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 และสามารถมอบอานาจช่วงให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนได้
วันที่ 10 กุมภาพัน ธ์ 2564 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ประสานงานคดีดังกล่าวต่อ
นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้รับมอบอานาจจากสภามหาวิทยาลัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 และนายกสภามหาวิทยาลัย
มีความประสงค์มอบอานาจช่วงให้ นิ ติกรของมหาวิท ยาลั ยเข้าร่วมกระบวนการในวันนั่งพิ จารณาคดี และ
ฟังคาพิพากษา ตามวัน เวลาดังกล่าว
ในการนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยดังนี้
1. รั บ ทราบหมายแจ้ ง ก าหนดวั น นั่ ง พิ จ ารณ าคดี ค รั้ ง แรกและนั ด ฟั ง ค าพิ พ ากษา
คดีห มายเลขดาที่ บ.310/2559 คดีห มายเลขแดงที่ บ.227/2559 คดีห มายเลขดาที่ บ.134/2560
ระหว่างนายพุ่มพันธ์ หรือพลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5
2. รับทราบนายกสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี ผู้รับมอบอานาจจากสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 มอบอานาจช่วงให้นิติกรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกระบวนการ ในวันนั่ง
พิ จ ารณาคดี ค รั้ ง แรก วั น ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ที่ ศ าลปกครองกลาง ชั้ น 3
ห้องพิจารณาคดี 7 และนัดฟังคาพิพากษาของศาลปกครองกลาง ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น.
ที่ศาลปกครองกลาง ชั้น 3 ห้องพิจารณาคดี 7
ดังรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม และระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
มติสภามหาวิทยาลัย
1. รั บ ทราบหมายแจ้ ง ก าหนดวั น นั่ ง พิ จ ารณาคดี ค รั้ ง แรกและนั ด ฟั ง ค าพิ พ ากษา
คดีห มายเลขดาที่ บ.310/2559 คดีห มายเลขแดงที่ บ.227/2559 คดีห มายเลขดาที่ บ.134/2560
ระหว่างนายพุ่มพันธ์ หรือพลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5
2. รับทราบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้รับมอบอานาจจากสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 มอบอานาจช่วงให้นิติกรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกระบวนการ ในวันนั่ ง
พิ จ ารณาคดี ค รั้ ง แรก วั น ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ที่ ศ าลปกครองกลาง ชั้ น 3
ห้องพิจารณาคดี 7 และนัดฟังคาพิพากษาของศาลปกครองกลาง ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น.
ที่ศาลปกครองกลาง ชั้น 3 ห้องพิจารณาคดี 7
ระเบียบวาระที่ 6…

- 60 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2564
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดให้ ก ารประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ครั้ง ที่
3/2564 จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รับ ทราบก าหนดการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

(นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววาสนา วงษ์สังข์)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวัชระ รักษาพล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

