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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 12/2564 

(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
----------------------------------- 

 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. นายวิชัย ศรีขวัญ    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานที่ประชุม 
2. นายขจร จิตสุขุมมงคล    อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. นางดวงสมร วรฤทธิ์    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6 รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายภูธร ภูมะธน    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
13. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
15. อาจารย์สามารถ พยอมหอม   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม 
1. นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์   ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
5. อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปญัญาวงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
8. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ รองอธิการบดี     เลขานุการ 
9. นายศุภธี โตสกุล     หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ      ผู้ชว่ยเลขานุการ 
10. นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นายวัชระ รักษาพล    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาววาสนา วงษ์สังข์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

กรรมการ… 
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กรรมการทีไ่ม่มาประชุม 
 - ไม่มี -  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น 
4. นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
      (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 
5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นนัทนา  แจ้งสว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี 
6. อาจารย์ ดร.สราวุฒิ แนบเนียร   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมวล แซ่โค้ว  หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม 
8. นางศรีไพร วงษ์วาน    ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

  
  ก่อนด าเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย               

ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วม
ประชุม จ านวนทั้งสิ้น 22 คน โดยด าเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  
 
  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า กรรมการครบองค์ประชุมแล้ว  
จึงได้กล่าวเปิดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 และ
ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
   - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 เรื่องที่ประธาน… 
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 1.2 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม 
   1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
เดือนธันวาคม 2564 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา น าเสนอ รายงานผลการด าเนินงานที่
ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนธันวาคม 2564 ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
๗-๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ความร่วมมือทางวิชาการ

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
ศู น ย์ เท ค โน โลยี เกษ ตรและน วั ตก รรม  จุ ฬ าล งกรณ์
มหาวิทยาลัย สระบุรี (AIC- Saraburi) และศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 
(AIC - Lopburi) ได้ร่วมกันจัดโครงการ Design Thinking 
for Future Food ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือ
ระหว่าง AIC ทั้งสองแห่ง และร่วมกันสร้างกรอบแนวคิดใน
การสร้างนวัตกรรมด้านอาหารในอนาคต โดยอาศัยศักยภาพ
ของคณาจารย์และนักวิจัยของทั้งสองสถาบัน มีจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๐ ท่าน ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกประการ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
การพัฒนา Collaboration Mindset ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการท างานเชิงรุกในการพัฒนานวัตกรรมที่ตรงกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 

๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ความร่วมมือทางวิชาการ
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับส านักวิจัยกิจกรรมเพ่ือ
สังคม เครือเบทาโกร และทีมงาน CSC - Betagro  ได้ร่วม
หารือ เพ่ือสร้างความร่วมมือในการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
โดยกิจกรรมเริ่มต้นได้ลงพ้ืนที่ ณ วัดมงคลชัยพัฒนา อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เพ่ือศึกษาข้อมูลร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
  - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๙ -๑ ๑  แ ล ะ  ๑ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรม เตรียมความ
พร้อมให้กับคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัด
โครงการอบรม “เตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” โดย วิทยากร: รศ.ดร.ภญ.พัชรา
ภรณ์ สุดชาฎา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย และห้องประชุม ชั้น ๓ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ผ่านระบบออนไลน์) เป็น
ระยะเวลา ๔ วัน ดังนี้ 

๑) วันที่ ๙ … 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑) วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เนื้อหาเกี่ยวกับ 
“หลักจริยธรรมการวิจัยพ้ืนฐานของจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ การเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับรอง” 
 ๒) วันที่  ๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เนื้อหา
เกี่ยวกับ “บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ เกณฑ์การ
พิจารณาโครงการประเภทต่างๆ กระบวนการพิจารณา
โครงการ การเขียนมติในการพิจารณาโครงการฯ รวมถึง
แนวทางการพิจารณาโครงการภายหลังการรับรอง” 
 ๓) วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เนื้อหาเกี่ยวกับ 
“วิธีด าเนินการมาตรฐาน ของคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ และกรณีศึกษา”  
 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 ๑) การด าเนินการรับรองคุณภาพจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ เป็นไปอย่างถูกต้อง ทันเวลาตามมาตรฐานได้อย่าง
เหมาะสม 
 ๒) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มีความ
เข้าใจหลักการและวิธีการด าเนินการมาตรฐาน (Standard 
Operating Procedures: SOPs) อย่างรอบด้าน 
 ๓) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้
เพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 ๔) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้ฝึก
ทักษะในการพิจารณาความเสี่ ยง/อันตรายที่ อาจมีต่อ
ผู้ เข้ า ร่ ว ม ก า รวิ จั ย  (Participant) จ าก ก าร พิ จ า รณ า
โครงการวิจัย 
 ๕) ได้ เตรียมความพร้อมตามองค์ประกอบของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่หลากหลายสาขา
วิชาชีพ หลากหลายกลุ่มอายุ และบุคคลภายนอกที่ไม่สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวนทั้งสิ้น ๑๕ ท่าน 

๒๒ - ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 
 
 
 

ร่วมงานมหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๔ 
Thailand Research Expo 2 02 1 ”  กั บ ก ระท รว งก าร
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมเซน
ทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล
เวิลด์ ดังนี้ 
 ๑) การรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย 
อธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี 
 ๒) ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การ

บริหารประเทศ... 



- 5 - 
 

ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

บริหารประเทศบนฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19” 
 ๓) การน าผลงานและกิจกรรมเข้าร่วมในงาน 
 ผลการด าเนินงานในครั้งนี้  ท าให้มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ เทพสตรี  ได้ร่วมงานกับเครือข่ายในระบบวิจัย 
ทั่วประเทศ ร่วมกับส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ได้รับโล่
ขอบคุณหน่วยงาน ในการน าผลงานและกิจกรรมเข้าร่วม
น าเสนอในงาน จากปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย อาจารย์ 
ไชยพล กลิ่นจันทร์ ได้รับเกียรติบัตร “รางวัลชมเชย” กิจกรรม 
Thailand Research Expo 2021 Award จากผู้ อ านวยการ
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  

๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้ าภ าพร่วมการประชุ ม
วิชาการระดับนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย  
อ.ดร.สรายุทธ์ พานเทียน, อ.วราวุธ สอาดสิน และ อ.ยุทธนา 
ชัยเจริญ อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เข้าร่วมการประชุมและร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ  The Joint International 
Conference on Applied Physics and Materials 
Applications & Applied Magnetism and 
Ferroelectrics  (ICAPMA JMAG 2021) ในรูปแบบการจัด
งานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัด
โ ด ย  The American Ceramic Society Thailand 
Chapter ร่ ว ม กั บ  IEEE Magnetics Society Thailand 
Chapter โด ย มี ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เท ค โน โล ยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัด
ประชุม ส าหรับการประชุมครั้งนี้  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์
ในระดับนานาชาติ ตลอดจนเพ่ือให้คณาจารย์ นักวิจัย 
นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ชั้นสูง ด้านฟิสิกส์ประยุกต์และ
วัสดุศาสตร์ทั้งของไทยและของต่างประเทศ ส าหรับงานใน
ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา ๔ วัน คือ วันที่ ๑ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ในรูปแบบของการประชุมวิชาการ และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยทั้งในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 

 
 

๘ ธันวาคม ๒๕๖๔... 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ความร่วมมือทางวิชาการ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการความร่วมมือทาง
ภาษาของมหาวิทยาลัยจีน - ไทย ระหว่างมหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเทศไทย ณ ห้องประชุม 
ชั้น ๖ อาคารส านักงานอธิการบด ี
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ภาษาจีน  ให้ การต้อนรับรองอธิการบดีมหาวิทยาลั ย
ภาษาต่างประเทศเทียนจิน ศาสตราจารย์หลี่อ๋ิงอิง คุณจาง 
จ้านฉี หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารที่ให้เกียรติ
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันภายใต้โครงการ 
ความร่วมมือทางภาษาของมหาวิทยาลัยจีน – ไทย และเป็น
พันธมิตรที่ดีตามข้อตกลงความร่วมมือของศูนย์แลกเปลี่ยน
และส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศจีนและกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย 
ทั้งสองฝ่ายยินดีร่วมกันส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน 
ก ารแล ก เป ลี่ ย น บุ ค ล าก รแ ละนั ก ศึ กษ า  ส นั บ สนุ น
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ร่วมพัฒนา
งานวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนต่อกัน รวมทั้งผลักดัน
และส่ งเสริม ให้ เกิ ดการแลก เปลี่ ยน  เผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการของคณาจารย์ร่วมกันในเวทีนานาชาติอีกด้วย 

17 ธันวาคม 2564 ความร่วมมือทางวิชาการ  ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  คณะ
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบุคลากร ร่วมเป็น
เกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัยและ
การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ระหว่าง สถาบันมาตร
วิทยาแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี บันทึกลงนาม
ความร่วมมือในครั้งนี้ เพ่ือร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนด้านมาตรวิทยาและโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางคุณ ภาพให้ แก่  นั กศึกษา บุ คลากร สั งกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวมถึงบุคคลภายนอกทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือร่วมกันในการพัฒนางานวิจัย  

 
 

ด้านมาตรวิทยา... 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

  

ด้านมาตรวิทยาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับภาค
การศึกษา และภาคอุตสาหกรรม ภายในจังหวัดลพบุรีและ
จังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนเพ่ือร่วมกันสนับสนุนการพัฒนา 
บุคลากรทั้งสองฝ่ายให้มีศักยภาพตามท่ีท าความตกลงร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
26 พฤศจิกายน 
2564 
 

พิธีมอบทุนการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เพ่ือเป็นการสนับสนุนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
ที่มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีค่าใช้จ่าย 
เพ่ือการศึกษา โดยมีนักศึกษารับทุนการศึกษา จ านวน 78 คน  
ผู้มอบทุน 40 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 315,100 บาท 

 
 ๑.๒.๒ การเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

  เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี อธิการบดี และคณะผู้บริหาร
ได้เข้าพบศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือรายงานภารกิจของมหาวิทยาลัยในฐานะ อว.ส่วนหน้า พร้อมนี้ได้หารือเกี่ยวกับการ
เสนอให้มีการปรับโครงสร้างส่วนราชการของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้มีความ
เหมาะสม ตลอดจนหารือเกี่ยวกับการปรับตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มที่ ๓ (กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
หรือชุมชนอ่ืน) เพ่ือการขับเคลื่อนการท างานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
 ๑.๒.๓ การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น.  ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัตนเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี น าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พิธีกล่าวน้อมร าลึกใน  
พระมหากรุณาธิคุณฯ และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔  
ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน์ในการท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลในโอกาสนี้ด้วย ส าหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทุกมหาวิทยาลัย และทุกหน่วยงานในสังกั ด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพ่ือน้อมร าลึกใน  
พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 
 

                    ในเวลา… 
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 ในเวลา ๑๖.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีได้จัดกิจกรรมส าคัญ ณ หมู่ตึกสิบสอง
ท้องพระคลัง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ โดย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็น
ประธานพิธีเปิดการแสดงดนตรีและนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ " เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน 
พระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ จังหวัดลพบุรี 
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ส าหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดร่วมกันจัดขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ไม่เพียงแต่ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม แต่ยังทรงเป็นศิลปินผู้เพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะด้านดนตรี  
สมกับที่พสกนิกรชาวไทยได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญานาม “อัครศิลปิน” 

 
 ๑.๒.๔ การเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมจากท่านองคมนตรี 
  ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มีก าหนดการตรวจเยี่ยมการด าเนินงาน
ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดลพบุรี ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี โดยมหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการด าเนินงานโรงเรียนในโครงการดังกล่าวมา
อย่างต่อเนื่อง จะเชิญโรงเรียนในโครงการมาร่วมน าเสนอผลงานเพ่ือรายงานต่อท่านองคมนตรี และรับฟัง
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  ปัจจุบันโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดลพบุรี มีจ านวน ๔ แห่ง ประกอบด้วย  
๑) โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น  ๒) โรงเรียนบ้านเขาขวาง  ๓) โรงเรียนบ้านล าโป่งเพชร และ ๔) โรงเรียน 
บ้านโกรกรกฟ้า  และมีโรงเรียนเครือข่ายอีก ๒ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม และโรงเรียนโคกส าโรง
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังให้การดูแลและสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนตามพระราชด าริอีกหนึ่งแห่ง 
คือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓  
 
 1.2.5 การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า 
  ด้วย อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า ซึ่งมี
วาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ได้ขอลาออกจาก
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ประจ า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จึงส่งผลให้
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ าว่างลงก่อนครบวาระ 1 ต าแหน่ง โดยมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งเหลืออยู่ 1 ปี 6 เดือน 14 วัน (นับตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566) 
  มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า           
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย                   
จากคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง 
เรียบร้อยแล้ว คณาจารย์ประจ าที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล  
สุทธิสาร และให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 
 

1.2.6 การประชุมหารือ... 
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 1.2.6 การประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
กับ อธิการบดี ทั้ง 4 ทปอ. เพื่อท าความเข้าใจและให้เกิดการขับเคลื่อนผลงานของกระทรวง ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564  ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รองอธิการบดี 
ฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพองค์การ
และกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  กับ อธิการบดี ทั้ง 4 ทปอ. เพ่ือท าความเข้าใจและให้เกิดการขับเคลื่อนผลงานของ
กระทรวงให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. , รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์  
เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.อว. , ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษา รมว.อว. , ดร.ดนุช  
ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วย รมว.อว. และคณะผู้บริหาร อว. ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ 
           ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  ได้บรรยาย โดยสรุปประเด็นส าคัญ  ดังนี้ 
  1. การท างานของมหาวิทยาลัยเพ่ือรวมพลังขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดปีที่ผ่านมา
แต่ละส่วนย่อยของ อว. ช่วยกันสร้างผลงานเพ่ือสนับสนุนการท างานของรัฐบาลและเพ่ือประชาชนมากมาย 
อาทิ โรงพยาบาลสนามและศูนย์ฉีดวัคซีนทั่วประเทศในช่วงวิกฤตโควิด -19 หรือ อว.ส่วนหน้า และ
มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T ที่กลายเป็นพลังส าคัญของทุกต าบล ทุกจังหวัด 
รวมถึงการแสดงดนตรี อว. ทั่วประเทศโดยนักศึกษา เป็นต้น  
  2. การจัดตั้งวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
หรือ  ธัชชา  (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts) คื อการช่ วยกันสร้าง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์จากมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ต่อยอดจากของดีของไทยที่มีอยู่ เป็นความคิด
เชิงยุทธศาสตร์ให้สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ช่วยขับเคลื่อนไทยให้ดีขึ้น และนอกจากนี้ยังมีนโยบายที่จะจัดตั้ง 
“วิทยสถานวิทยาศาสตร์” (Thailand Academy of Sciences) ให้เป็นแหล่งรวมคนที่โดดเด่น รอบด้านที่สุด
ในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างทีมที่มีความคล่องตัวที่สุดในการท างาน ท าวิจัยและพัฒนาในเรื่อง
วิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้า ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยไทยในระดับโลกได้อีกทาง
หนึ่งด้วย นอกจากนี้ อยากให้ทุกมหาวิทยาลัยช่วยสนับสนุนโครงการ “ยุวโฆษก อว.” ที่จะกระจายไปอยู่ในทุก
มหาวิทยาลัย โดยฝึกนักศึกษาให้เป็นอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ จาก อว. เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่ประชาชน”  
  3. การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยที่กระทรวง อว.เพ่ิงออกประกาศไปเมื่อไม่นานมานี้ ว่า 
วัตถุประสงค์ของการจัดมหาวิทยาลัยเป็น 5 กลุ่มก็เพ่ือให้แต่ละแห่งเก่งในเรื่องของตนเองให้ดีที่สุด ทุก
มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศ จุดแข็ง บริบทและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน การจัดกลุ่มจะน าไปสู่การพัฒนา
ก าลังคนและความเป็นเลิศที่มีความหลากหลาย ไม่ต้องแข่งขันในเรื่องเดียวกัน เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
มีจุดเด่นเรื่องการพัฒนาพ้ืนที่ก็ท าเรื่องนี้ให้ดีที่สุด ในขณะที่ อว. ยังมีเครื่องมือช่วยอาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการโดยไม่จ าเป็นต้องใช้ต าราหรือผลงานวิจัยเท่านั้น แต่ใช้ผลงานที่มีความเป็นเลิศและมีผลงานเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งเรื่องนี้ ได้มีการเสนอและเป็นที่ยอมรับแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) ได้มีการเพ่ิมเติมเกณฑ์ในการก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ่ิมเติมขึ้นมา โดยไม่ต้องใช้ต ารา หรืองานวิจัย แม้ว่าต าราและงานวิจัยยังส าคัญ แต่จะเพ่ิม
อีก 5 รูปแบบที่ไม่ต้องใช้ต ารางานวิจัย ได้แก่ (1) ด้านการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม (2) ด้านสุนทรียะและศิลปะ (3) 
ด้านการสอน (4) ด้านนวัตกรรม และ (5) ด้านศาสนา 

 

กรรมการสภา… 
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 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. นโยบาย อว.ส่วนหน้า เป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยส่วนใหญ่ทุกกระทรวงจะ
มีส่วนหน้าและมีกฎหมายรับรอง คือ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
แบบบูรณาการ พ.ศ.2551 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2560 ในการบริหารงานภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัดแบบบูรณาการ จากการเข้าพบรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และท าความเข้าใจในการบริหารงาน
ว่า ตามพระราชกฤษฎีกาได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมีรัฐมนตรีที่มีหน้าที่ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติราชการใน
ภูมิภาคร่วมเป็นกรรมการด้วย ส าหรับการด าเนินการของจังหวัดลพบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการมานานแล้ว แต่ทั้งนี้ กระทรวง อว. ต้องแจ้งไปยัง 
ก.พ.ร. ให้รับทราบด้วยว่าแต่ละพ้ืนที่จะให้อธิการบดีของมหาวิทยาลัยใดเป็นผู้แทนของจังหวัด ซึ่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เป็นมหาวิทยาลัยน าร่อง อว.ส่วนหน้า 
  2. ตัวชี้วัด OKR (Objective Key Result) ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ได้น ามาใช้ด าเนินการ เช่น O : Objective เมื่อสภามหาวิทยาลัยออกนโยบายแล้วต้องการเป้าประสงค์เป็น
อย่างไร ในรายละเอียด Key Result เป็นเรื่องของแต่ละฝ่ายด าเนินการ จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยศึกษาตัวชี้วัด 
OKR (Objective Key Result) 
  3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีสภานโยบายกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ในการก ากับติดตาม สถาบันต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนในกระทรวงและขึ้นตรงต่อสภานโยบาย การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ได้จัดตั้งสถาบันต่าง ๆ เป็นจ านวนมากนั้น มีแนวคิดที่ต้องการให้วิชาการเข้าไปเสริม  
สถาบันหนึ่งที่น่าสนใจ คือ สถาบันกองทุน สถาบันแห่งนี้จะรับงบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือน ามาส่งเสริมงานวิจัย
ต่าง ๆ ให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันพัฒนาเมืองและนโยบาย
สาธารณะ โดยได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน สถาบันนี้ กระทรวงเห็นว่าการพัฒนาที่ผ่านมาเป็นการพัฒนา  
Top Down ลงไปในพ้ืนที่ จึงต้องการน างานวิจัยไปพัฒนา ซึ่งหมายความว่า นักวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
หรือภายนอกก็ตามจะมีเป้าหมายยิ่งขึ้น อาจารย์จึงสามารถขอทุนวิจัยเพ่ือไปด าเนินการได ้
  4. การจัดตั้งวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
หรือ ธัชชา แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการต่อไปนี้วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์จะด าเนินการร่วมกัน และ 
ได้รับทราบข้อมูลว่า ในสมัยโบราณ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี เป็นแหล่งแร่เหล็กที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย  
 มติสภามหาวิทยาลัย   
 (1) รับทราบรายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย เดือนธันวาคม 2564 
 (2) รับทราบการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
 (3) รับทราบการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 (4) รับทราบการเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการ 
กองทุนการศึกษา จังหวัดลพบุรี จากศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 
 

(5) รับทราบ… 
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 (5) รับทราบการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากคณาจารย์ประจ า  
 (6) รับทราบการประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  กับ อธิการบดี ทั้ง 4 ทปอ. เพ่ือท าความเข้าใจและให้เกิดการขับเคลื่อนผลงานของกระทรวง 
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 1.3 เรื่องท่ีประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า ระเบียบวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 มีวาระเพ่ิมเติม จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
  1. วาระท่ี 1.2.5 การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า 
  2. วาระที่ 1.2.6 การประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  กับ อธิการบดี ทั้ง 4 ทปอ. เพ่ือท าความเข้าใจและให้เกิดการขับเคลื่อนผลงานของ
กระทรวง ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
  3. วาระที่ 7.3 รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาของนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
  และมีเอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ วาระที่ 5.4 พิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  สรุประเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 17 
ธันวาคม 2564 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ จ านวน 3 เรื่อง 
 วาระท่ี 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 วาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม  
 วาระท่ี 1.3 เรื่องท่ีประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม 
 ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่           
19 พฤศจิกายน 2564 
 ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง จ านวน 2 เรื่อง 
 วาระที่ 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าป ีพ.ศ. 2564 
 วาระท่ี 3.2 รายงานการปรับแก้ไขร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง 
นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 
 ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย -ไม่มี- 
 ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ จ านวน 6 เรื่อง 
 วาระท่ี 5.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
    วาระท่ี 5.2 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
นวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

 วาระท่ี 5.3… 
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    วาระท่ี 5.3 พิจารณาร่าง ปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
    วาระท่ี 5.4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
    วาระท่ี 5.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจ า เป็น
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง 
   วาระท่ี 5.6 พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
   ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ-ทักท้วง – ไม่มี – 
   ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเพื่อทราบ จ านวน 3 เรื่อง 
 วาระที่ 7.1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 วาระท่ี 7.2 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2564  
 วาระที่ 7.3 รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาของนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
 ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยมีเรื่องเพ่ิมเติม จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
 (1) วาระท่ี 1.2.5 การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า 
 (2) วาระที่ 1.2.6 การประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  กับ อธิการบดี ทั้ง 4 ทปอ. เพ่ือท าความเข้าใจและให้เกิดการขับเคลื่อนผลงานขอ ง
กระทรวง ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 (3) วาระที่ 7.3 รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาของนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
 และเพ่ิมเติมเอกสารประกอบการพิจารณา จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ วาระที่ 5.4 พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  11/2564                  
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 11/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้ 
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2564 (การประชุม            
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย                            
ให้มหาวิทยาลัยทราบ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 และได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี โดยจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 แล้วนั้น 
  

ในการนี…้ 
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  ในการนี้ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  (หน้า 1 - 60) 
   มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 
11/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
  เลขานุการ น าเสนอ รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดรหัสมติสภามหาวิทยาลัย และให้เริ่มด าเนินการรายงานผลการ
ด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป นั้น 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย พร้อมประเด็นข้อคิดเห็น              
และข้อเสนอแนะที่ส าคัญให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องรับทราบ และให้ด าเนินการรายงานผล                  
การด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยทราบเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป  
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2564 –   
ครั้งที่ 11/2564 โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 35 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 33 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 2 เรื่อง 
 2. หมวดการจัดการศึกษา จ านวน 70 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 66 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
4 เรื่อง 
  3. หมวดงบประมาณและการเงิน จ านวน 19 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 18 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 1 เรื่อง 
  4. หมวดการบริหารงานบุคคล จ านวน 37 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 37 เรื่อง  
  5. หมวดอ่ืนๆ จ านวน 12 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 12 เรื่อง 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
  มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 11/2564 
 
 3.2 รายงานการปรับแก้ไขร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและ
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอ รายงานการปรับแก้ไขร่าง ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 
– 2570 ดังนี้ 
 
 

ตามท่ี... 



- 14 - 
 

  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติ เห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนว
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 และมอบคณะกรรมการนโยบายและแผน
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อน
น าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป นั้น 
  คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมครั้งที่ 
8/2564 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เพ่ือพิจารณาปรับแก้ไขร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 ตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานการปรับแก้ไขร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 ดังนี้ 
  1. ปรับแก้ไขถ้อยค าร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและ
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570  
  2. วิเคราะห์นโยบายเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ จ านวน 1 ข้อ ด้านการบริหาร
จัดการ ดังนี้ “ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสถานการณ์ COVID - 19 
และยุทธศาสตร์” และให้น านโยบายเร่งด่วน (เดิม) มาก าหนดไว้ในนโยบายทั่วไปในแต่ละด้าน เนื่องจาก
เกี่ยวข้องกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัยเสนอมา 
  3. มอบเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย เวียนแจ้ง
ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 พร้อมกับตารางเปรียบเทียบการปรับแก้ไข ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย
และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 และมอบเลขานุการฯ เวียนแจ้ง
ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 พร้อมกับตารางเปรียบเทียบการปรับแก้ไข ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดส่งร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนว
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 พร้อมกับเอกสารประกอบการพิจารณา  
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบ ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งแก้ไขร่าง 
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2566 – 2570 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ  
 นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง 
นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 ได้เพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัยในการออกประกาศตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18(1) 
และอ้างอิงที่มาของนโยบาย ส าหรับนโยบายเร่งด่วน ได้ปรับถ้อยค าใหม่ให้มีความชัดเจน โดยน าเรื่อง 
การบริหารแบบบูรณาการทั้งภายในหน่วยงานและคณะต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการหน่วยงานภายนอกในฐานะ 
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อว. ส่วนหน้า เนื้อหาสาระในนโยบายทั่วไปยังคงเป็นไปตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
นโยบายสภามหาวิทยาลัยควรกล่าวถึงเรื่องส าคัญ งานที่เป็นความริเริ่ม ความจ าเป็น ความต้องการหรือหน่วยงาน
ต้นสังกัดสั่งการมาจึงจะก าหนดไว้ในนโยบาย ส าหรับงานประจ าจะก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์  ทั้งนี้จะขอปรับ
ถ้อยค านโยบายเร่งด่วนให้ใหม่อีกครั้งเพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมในการออกนโยบายสภามหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานการปรับแก้ไขร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย  
  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 5.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบณัฑิต 
  1. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 

  ด้วย การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                 
ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2562) ภาคพิเศษ จ านวน 3 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้  

   (1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา                 
ในการประชุม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม, วันที่ 15 กันยายน และ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 
   (2) กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของ
นักศึกษาแต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา  
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 
   (3) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วน
ตามเกณฑ์แต่ละหลักสูตร และเสนอการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพ่ือให้ความ
เห็นชอบ ระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 3 คน ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 

   (4) สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จ านวน 3 คน  

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2562) จ านวน 3 คน ดังรายละเอียดแนบท้ายระเบียบวาระนี้ และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
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   2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
   ด้วย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
ระดับปริญญาตรี ได้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 123 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 115 คน และ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 8 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการ  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

  1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
2564 ดังนี้        

  1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการ
ประชุม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 

  2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2564 

  3) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2564 

  4) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2564 

  5) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2564 

  6) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ             
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564  ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2564 

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา            
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 24 – 26, 29 – 30 พฤศจิกายน และวันที่ 1 ธันวาคม 2564   

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 123 คน 
รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. คณะมนุษยศาสตร์... 
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3.3 หลักสูตร... 

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    
 1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 1.1.1 สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 1 - 1 
 1.1.2 สาขาวิชาภาษาจีน 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 3 - 3 
 1.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 1.2.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 4 1 5 

รวมทั้งหลักสูตร 4 1 5 
 1.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 1.3.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 4 6 10 

รวมทั้งหลักสูตร 4 6 10 
รวมทั้งสิ้น 11 7 18 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 5 - 5 
 2.1.2 สาขาวิชาเคมี 6 - 6 
 2.1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10 - 10 
 2.1.4 สาขาวิชาชีววิทยา 1 - 1 
 2.1.5 สาขาวิชาฟิสิกส์ 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 24 - 24 
รวมทั้งสิ้น 24 - 24 

3. คณะวิทยาการจัดการ  
 3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 - 4 

รวมทั้งหลักสูตร 4 - 4 
 3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  3.2.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 3 - 3 
  3.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 23 - 23 
  3.2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 3 - 3 
  3.2.4 สาขาวิชาการจัดการ 9 - 9 
  3.2.5 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2 - 2 
  3.2.6 สาขาวิชาการตลาด 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 42 - 42 
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  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี จ านวน 123 คน (เอกสารแยกเล่ม             
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
 
 
 

มติสภามหาวิทยาลัย...   

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

 3.3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
 3.3.1 สาขาวิชาการบัญชี 4 - 4 

รวมทั้งหลักสูตร 4 - 4 
 3.4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    
 3.4.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 5 - 5 

รวมทั้งหลักสูตร 5 - 5 
รวมทั้งสิ้น 55 - 55 

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 4.1.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8 - 8 
 4.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 - 5 

รวมทั้งหลักสูตร 13 - 13 
รวมทั้งสิ้น 13 - 13 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
 5.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
  5.1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
 5.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  5.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

8 - 8 

  5.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล) 

3 - 3 

  5.2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

- 1 1 

รวมทั้งหลักสูตร 11 1 12 
รวมทั้งสิ้น 12 1 13 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 115 8 123 
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  มติสภามหาวิทยาลัย   
  1. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จ านวน 3 คน 
  2. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 123 คน ดังนี้ 
 

คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3 - 3 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 1 5 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 4 6 10 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 24 - 24 
3. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 - 4 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 42 - 42 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 - 4 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 5 - 5 
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 13 - 13 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 - 1 

 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 11 1 12 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 115 8 123 
  
 5.2 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

ด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
ได้ครบก าหนดเวลาในการปรับปรุงรอบ 5 ปี สมควรแก่การปรับปรุงแก้ไข 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยผลิตบัณฑิตด้านเกษตรศาตร์และ
นวัตกรรมที่มีความรู้ ทักษะ วิชาชีพด้านการเกษตร คุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกต์ใช้และสร้างนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  หลักสูตรสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของประเทศ จัดการเรียนการสอนที่
ตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และการยกระดับคุณภาพการศึกษา  

 
 
 
 

หลักสูตรฯ... 
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หลักสูตรฯ มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต ประเภทหลักสูตรปริญญาตรีทาง

วิชาการ โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา และมีจ านวนหน่วยกิต ดังนี้ 
 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต 

๑) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   12 หน่วยกิต 
๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9 หน่วยกิต 
๓) กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต 

  (2) หมวดวิชาเฉพาะ   85 หน่วยกิต 
 ๑) กลุม่วิชาแกน   15 หน่วยกิต 
 2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ  55 หน่วยกิต 
 ๓) กลุ่มวิชาเอกเลือก   15 หน่วยกิต 
 (3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ๑) ปัญหาพิเศษการเกษตรและนวัตกรรม 3 หน่วยกิต 
 2) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   4 หน่วยกิต 
     หรอื 
 ๓) เตรียมสหกิจศึกษา  1 หน่วยกิต 
 4) สหกิจศึกษา   6 หน่วยกิต 
 (4) หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 โดยได้แสดงตารางการปรับหลักสูตร จากหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 เป็นหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมภาคผนวก จ หน้า 100 - 123 
 หลักสูตรฯ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้ง
ที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  

ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม  
ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยมี
ข้อแนะน า ซึ่งคณะฯ ได้ด าเนินการทบทวนและปรับตามข้อแนะน าเรียบร้อยแล้ว  
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และ เอกสารแยกเล่ม 
 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ได้น าเรื่องเกษตร 
ภูมิปัญญาบรรจุไว้ในหลักสูตรด้วย 
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ได้ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ได้ปรับชื่อ
สาขาวิชาเป็น “เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม” โดยได้รับความร่วมมือจากหลักสูตรเป็นอย่างดี โดยพยายาม
สร้างจุดแข็งและจุดขายด้านทักษะวิชาชีพด้านการเกษตร (Smart Farmer) และเกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart 
Farmer) ในสาขาต่าง ๆ และภูมิปัญญา เชื่อมโยงด้านการเกษตรและอาหารในการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย
ด้วย ทั้งนี้ การเปิดรับนักศึกษาอาจมีจ านวนนักศึกษาไม่มากนัก มหาวิทยาลัยต้องจัดท าหลักสูตรระยะสั้น และ
อาจารย์ต้องสร้างงานวิจัย จุดเน้นของหลักสูตรต้องการให้เชื่อมโยงแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย  
สร้างความต่างในการเป็นท้องถิ่นโดยค านึงถึงภูมิปัญญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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 3. คณะกรรมการ... 
  3. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยรับทราบ
การเสนอหลักสูตรทุกหลักสูตร ให้เสนอแผนเพิ่มมูลค่าหลักสูตรด้วย โดยก าหนดให้สามารถเข้ามาเรียนล่วงหน้า
ได้เพ่ือลดระยะเวลาและยังสามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การอบรม สัมมนาได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยต้อง
ผลักดันให้เกิดเป็นหลักสูตรระยะสั้นก่อน แนวคิดดังกล่าวสามารถด าเนินการกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในพ้ืนที่
ใกล้เคียง โดยให้มีการชักชวนมาศึกษาหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือให้เกิด Smart Farmer หรือ ยุวเกษตร ไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงคนท างานสามารถเรียนสะสมหน่วยกิตเพ่ือเทียบโอนระดับอนุปริญญาได้ 
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม โดยปกติมีการจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติ พ้ืนที่ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีการจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเหมาะสมหรือไม่ เพ่ือให้เป็นจุดที่น่าสนใจให้นักเรียนมาเรียน หรือ
มหาวิทยาลัยมีสถานทีแ่ห่งอ่ืนที่เหมาะสมกับการสอนภาคปฏิบัติ 
  5. มหาวิทยาลัยมีสถานที่จัดการศึกษาภาคปฏิบัติ จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์ส่งเสริม 
การจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี พ้ืนที่
ประมาณ 100 ไร่ มีนาข้าวและพืชผัก และ 2) อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี 
มีพ้ืนที่ประมาณ 100 ไร่ ด าเนินการด้านการเลี้ยงสัตว์ 
 6. ด้านภูมิปัญญาอยู่ในรายวิชาศาสตร์พระราชาเพ่ือการเกษตรยั่งยืน ค าอธิบายรายวิชาได้
อธิบายการเรียนรู้การทรงงานของในหลวง มิใช่เกษตรภูมิปัญญา จึงเสนอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาโดยให้
มุ่งเน้นเกษตรภูมิปัญญาเพ่ือให้เกิดประโยชน์ หลายเรื่องภูมิปัญญาสอนเกษตรได้ มหาวิทยาลัยต้องเร่งรัดให้มี
แนวปฏิบัติการท าจัดหลักสูตรระยะสั้นให้ชัดเจน เพ่ือให้คณะและสาขาวิชาจัดท าหลักสูตรระยะสั้นได้ทันที  
ซึ่งคลังหน่วยกิตจะประกอบด้วย สัมฤทธิบัตร วุฒิบัตร และประกาศนียบัตร ดังนั้น ต้องก าหนดวิธีการได้รับ
วุฒิบัตร การท าหลักสูตรระยะสั้น การสร้างมูลค่าหลักสูตร รวมถึงประชาสัมพันธ์เพ่ือผลักดั นแนวคิดการจัด 
การเรียนแบบ Smart Farmer แก่กลุ่มยุวเกษตร ให้เกิดขึ้นให้ได ้
  7. มหาวิทยาลัย มีการวางแผนการเรียนแบบ Pre-degree ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนปลายอย่างไร มีการน ามาปรับใช้กับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อย่างไร 
  8. การเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
มีแผนการย้ายไปฝึกปฏิบัตินอกมหาวิทยาลัย หรือแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างไรในการฝึกปฏิบัติ และ
แผนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น โรงเรือน ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ และเครื่องมือ เนื่องจากที่ผ่านมาพบปัญหา 
เช่น โรงเลี้ยงไกน่้ าไม่ไหล แผนการลงทุนจะสอดคล้องและทันกับการเปิดหลักสูตรหรือไม่ 
  9. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) มีพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติส าหรับ
นักศึกษาในพ้ืนที่ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย และอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ การเปิด
หลักสูตรต่าง ๆ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกสาขาวิชาจัดท าแผนสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ นอกจากนี้ 
มหาวิทยาลัยยังมี เครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี  
(AIC- Saraburi) ที่ด าเนินการด้านสัตวแพทย์ สามารถส่งนักศึกษาไปเรียนรู้ได้  
 10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม มี 2 แผนการเรียน 
คือ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา ใช้ระยะเวลา 1 
ภาคการศึกษา หลักสูตรมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาหรือไม่ และให้ตรวจสอบตัวเลข หน่วยกิตสหกิจ
ศึกษาการเกษตรและนวัตกรรม โดยปกติ 1 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง ถ้า 6 หน่วยกิต คิดเป็น 540 ชั่วโมง  
แต่เอกสารหน้า 15 ระบุเป็น 6(640)    
 11. ตัวอย่างภูมิปัญญา เมื่อ 20 กว่าปีที่ผ่านมาทุกจังหวัดจะมีบัญชีภูมิปัญญา เช่น จังหวัด
ลพบุรีจะมีภูมิปัญญาด้านการเกษตร ประมาณ 300 กว่าคน สถานที่ฝึกปฏิบัติของนักศึกษา จากประสบการณ์
ที่ผ่านมา เมื่อฝึกอบรมชาวบ้านเรื่องการเกษตร ชาวบ้านหรือนักเรียน กศน. จะนิยมนั่งเรียนใต้ต้นไม้มากกว่านั่ง
เรียนในห้อง จึงขอให้มหาวิทยาลัยค านึงถึงสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนด้านเกษตรให้เหมาะสมและเป็นธรรมชาติ 
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 12. การจัดท าหลักสูตร... 
  12. การจัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ถือเป็น
โอกาสอันดี เนื่องจากอาชีพหลักของคนจังหวัดลพบุรี คือ ภาคการเกษตรและปศุสัตว์ มีสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ที่มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรจ านวนมาก เมื่อมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม 
ควรใช้โอกาสในการเป็นศูนย์กลางรวบรวมองค์ความรู้ภาคการเกษตร รวบรวมภูมิปัญญา เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมและสามารถเชิญชวนผู้สนใจเข้ามาศึกษาได้ นอกจากนี้ หากมหาวิทยาลัยจัดท า
หลักสูตรระยะสั้นและให้สะสมหน่วยกิตได้ ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จะประชาสัมพันธ์
ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาได้รับทราบด้วย 

  มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
นวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมอบมหาวิทยาลัยรับ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 
 
 5.3 พิจารณาร่าง ปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

   เลขานุการ น าเสนอ ร่าง ปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
   ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจะครบวาระการ
ด ารงต าแหน่งในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 
11/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติรับทราบการครบวาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และขั้นตอนการด าเนินการสรรหาอธิการบดี ที่เริ่มด าเนินการได้ตั้งแต่ วันที่ 29 
พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2551 นั้น  
   มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาร่าง ปฏิทินการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และ
คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2551 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้     

ล าดับ กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ ข้อบังคับฯ 
1. การเตรียมองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

สรรหาอธิการบดี  
19 พฤศจิกายน 2564 

(การประชุมสภาฯ 
ครั้งที่ 11/2564) 

ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

 

2.  จัดให้มีการเลือกตั้งโดยตรง เพ่ือเลือกผู้แทน
ข้าราชการ และพนักงาน จ านวน 4 คน  

15 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัย ข้อ 7 
วรรคสาม 

3. เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 1 คน เพ่ือเสนอแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการสรรหาอธิการบดี  

17 ธันวาคม 2564 
(การประชุมสภาฯ 
ครั้งที่ 12/2564) 

สภามหาวิทยาลัย ข้อ 7(1) 

4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ท รงคุณ วุฒิ 
จ านวน 4 คน (คัดเลือกกันเอง) เพ่ือเสนอ
แต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี  

17 ธันวาคม 2564 
(การประชุมสภาฯ 
ครั้งที่ 12/2564) 

ก ร ร ม ก า รส ภ า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อ 7(2) 

5. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  17 ธันวาคม 2564 
(การประชุมสภาฯ 
ครั้งที่ 12/2564) 

สภามหาวิทยาลัย ข้อ 7 
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6. คณะกรรมการ... 
ล าดับ กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ ข้อบังคับฯ 

6.  คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่  
(ต้องเสนอสภาฯ ภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับการแต่งตั้ง) 

17 ธันวาคม 2564  
ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 

2565 

คณ ะกรรม การ
สรรหาอธิการบดี 

ข้อ 8 

7. 1) พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา 
อธิการบดีเสนอ  
2 ) พิ จ ารณ าแต่ งตั้ ง รั กษ าราชการแท น
อธิการบดี ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  27 กุมภาพันธ์ 
2565 
(กรณีที่ยังไม่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง  
ในวันที่ 27 ก.พ. 65) 

18 กุมภาพันธ์ 2565 สภามหาวิทยาลัย ข้อ 11 
 

8. ด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งอธิการบดี 

19 กุมภาพันธ์ 2565 ส านั ก งาน ส ภ า
มหาวิทยาลัย 

 

 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีด าเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน 
หกสิบวันเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น การประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2565  
สภามหาวิทยาลัย สามารถพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีเสนอได้ 
  มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

 5.4  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
  ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕61 และจะครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 ประกอบสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 (ประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) เมื่อวันที่  19 พฤศจิกายน 2564 มีมติมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการเตรียม
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามข้อ ๗ (3) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้งร่วมกับองค์ประกอบอื่น ๆ ต่อไป นั้น  

  มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จากผู้แทนข้าราชการ 
และพนักงาน จ านวนสี่คน ตามข้อ 7 (3) ของข้อบังคับฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อดังนี้  
  ๑. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ พยอม 
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจ าปา 
  ๓. อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง  

๔. นางสาวขนิษฐา สุกใส 
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มหาวิทยาลัย... 
มหาวิทยาลัย จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

  ๑. พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการสรรหา
อธิการบดี  ตามข้อ 7 (1) 
  ๒. ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  คัดเลือกกันเอง เพ่ือเป็นกรรมการสรรหา
อธิการบดี  จ านวน ๔ คน ตามข้อ 7 (2) 
  ๓. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. ที่ประชุมเสนอชื่อนายขจร จิตสุขุมมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
เป็นประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี 

  2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้คัดเลือกกันเองโดยการเสนอชื่อกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 คน เป็นกรรมการ ดังนี้ 

   (1) นางดวงสมร  วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
   (2) รศ.วรวุฒิ  เทพทองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
   (3) นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
   (4) รศ.ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
  3. ข้อบังคับฯ ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการจากผู้แทนข้าราชการ และพนักงาน 

จ านวนหนึ่งคนเป็นเลขานุการ และมิได้ก าหนดการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งหลังจากที่มีการด าเนินการสรรหา
อธิการบดีเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อไปต้องด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี  
จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่ามีเอกสารเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จ านวนมาก เมื่อข้อบังคับฯ ยังมิได้ก าหนด
เรื่องผู้ช่วยเลขานุการ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จ านวน  
3 คน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  

  4. การด าเนินการสรรหาอธิการบดีหากเป็นงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัยอยู่แล้ว จึงเป็น
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงาน ส าหรับการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสามารถเสนอบุคคลอ่ืนเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ เช่น ผู้ช่วยอธิการบดี               
และก าหนดให้เจ้าหน้าที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ทั้ง 3 คน เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสรรหาอธิการบดี 
ไว้ในค าสั่งก็ได้ 

  5. มหาวิทยาลัย เสนอรายชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  

  มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประกอบด้วย 

   (1) นายขจร จิตสุขุมมงคล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธาน 
   (2) นางดวงสมร  วรฤทธิ์  ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
   (3) รศ.วรวุฒิ  เทพทอง ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
   (4) นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
   (5) รศ.ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
   (6) รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ พยอม ผู้แทนข้าราชการและพนักงาน   กรรมการ 
   (7) ผศ.อภิชาติ อาวจ าปา ผู้แทนข้าราชการและพนักงาน   กรรมการ 
   (8) อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง  ผู้แทนข้าราชการและพนักงาน   กรรมการ 
   (9) นางสาวขนิษฐา สุกใส ผู้แทนข้าราชการและพนักงาน   กรรมการ 
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5.๕ พิจารณาแต่งตั้ง... 
 5.๕ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจ า เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง  
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทน
คณาจารย์ประจ า เป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่
พ้นจากต าแหน่ง ดังนี้ 
   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 
2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่ กลั่นกรองงาน
นโยบายและแผนก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 8/2564 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2564 นั้น 
   เนื่องด้วย อาจารย์พิพัฒศรัณย์  โพธิ์บุญ ต าแหน่งกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายและ
แผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ได้ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ประจ า  
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จึงส่งผลให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายและแผน 
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ด้วย  
   ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนา 
มหาวิทยาลัย ที่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจ า จ านวน 1 คน  เป็นกรรมการ 
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจ า เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัยชุดต่าง ๆ จ านวนมาก 
เช่น คณะกรรมการที่แต่งตั้งตามกฎหมาย และคณะกรรมการที่แต่งตั้งเพ่ือบริหารงานของสภามหาวิทยาลัย 
 จึงเสนอให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าข้อมูลหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัยแต่ละชุด เพ่ือมิให้
หน้าที่ทับซ้อนกัน 
  2. ขอให้มหาวิทยาลัยจัดท าเล่มข้อมูลการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย และ
หน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการประชุม Retreat คณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัยร่วมกันเพ่ือให้มีโอกาสใน
การประสานงานและรับรู้การปฏิบัติงานในหลาย ๆ ด้าน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
  3. ประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ด าเนินการ
จัดท าข้อมูลคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งตาม
กฎหมาย จ านวน 17 ชุด และขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหมวดหมู่คณะกรรรมการตามภาระหน้าที่  โดยจะรายงาน
สภามหาวิทยาลัยทราบในวาระเชิงนโยบายต่อไป 
  มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจ า เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง 
 
 
 
 



- 26 - 
 

๕.6 พิจารณาร่าง… 
 
 ๕.6 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนี้ 
  จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖ ก าหนดไว้ว่า “คณะกรรมการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกจ านวนสิบคนจากผู้ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กฎหมาย 
การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
และด้านอ่ืน ๆ ในจ านวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพ้ืนที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  
กึ่งหนึ่ง...” ซึ่งมิได้ก าหนดจ านวนรองประธานกรรมการไว้ คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยได้เสนอให้มีรองประธานกรรมการ จ านวน ๒ คน ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยให้เหตุผลว่า “ข้อบังคับมิได้ก าหนดจ านวนไว้ ซึ่งอาจ
มีได้มากกว่าหนึ่งคน จึงใช้ดุลพินิจพิจารณาจากหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตาม
มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับแนวปฏิบัติเดิมที่มีรองประธาน
กรรมการจ านวนสองคน” 
  ในการประชุมครั้งนั้น กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับต าแหน่งรองประธานกรรมการ ไว้ว่า “ข้อบังคับฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ก าหนดให้แต่งตั้งรองประธาน
กรรมการ จ านวน 2 คน แต่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นข้อบังคับฯ ฉบับใหม่ มิได้ก าหนดจ านวนรองประธานกรรมการไว้ การแต่งตั้ง
รองประธานกรรมการ สามารถแต่งตั้ง 1 หรือ 2 คน ก็ได้ โดยใช้ดุลยพินิจ” และสภามหาวิทยาลัยจึงมีมติ 
เห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยไปพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับ
ต าแหน่งรองประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในโอกาสต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงน าเรื่องดังกล่าวหารือคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ กรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ และ
ขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑     
  กลุ่มงานวินัยและนิติการ ได้ด าเนินการยกร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว                
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมการพิจารณา
แล้วมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในการปรับแก้ไข เพ่ิมเติม ร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว ดังต่อไปนี้  
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 ข้อ ๖ คณะกรรมการ… 
ล าดับ ข้อบังคับฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับแก้ไข เพ่ิมเติม หมายเหตุ 

๑      ข้อ ๖  คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกจ านวนสิบคน
จากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา  
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและ
การเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
และด้านอื่น ๆ ในจ านวนนี้ ให้แต่งตั้ งจาก
บุคคลในเขตพื้ นที่ บริการการศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
     ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดี
คนหนึ่งตามค าแนะน าของอธิการบดี เป็น
เลขานุการ 

     ข้อ ๖ คณะกรรมการ ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การ
นักศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกจ านวนสิบ
คนจากผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการศึกษา 
มนุษยศาสตร์  สั งคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน 
การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การ
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอื่น ๆ ใน
จ านวนนี้ ให้แต่ งตั้ งจากบุคคลในพื้นที่  บริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง 
     ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการ
ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ จ านวนหนึ่ งคน เพื่ อท าหน้ าที่ 
รองประธานกรรมการ และให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการ ในกรณีที่ ต าแหน่งประธาน
กรรมการ ว่างลง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
     ให้อธิการบดีมอบหมายรองอธิการบดีคนหนึ่ง
เพือ่ท าหน้าที่เลขานุการ 

- ตัดข้อความ 
“รองประธาน
กรรมการ” ออก 
 
 
 
 
 
 
 
- ก าหนดที่มารอง
ประธานกรรมการ 
 
 
 
- ให้อธิการบดี
แต่งตั้งเลขานุการ 

๒      ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่
ด าเนินการสรรหาประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการซึ่งมีจ านวนและคุณสมบัติที่
ก าหนดไว้ในข้อ ๖ และข้อ ๗ โดยมีอ านาจ
ออกประกาศ รายละเอียด หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรได้รับการเสนอแต่งตั้ง
เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

     ข้อ ๑๒  ให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่
ด า เนิ นการสรรหาประธานกรรมกา ร และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการซึ่ งมี
จ านวนและคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖ และข้อ 
๗  โดยมีอ านาจออกประกาศ รายละเอี ยด 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรได้รับการ
เสนอแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ตัดข้อความ 
“รองประธาน
กรรมการ” ออก
ซึง่การไดม้าของ
รองประธาน
กรรมการได้
ก าหนดไว้ในร่าง 
ข้อบังคับฯ ข้อ ๖ 
วรรคสองแล้ว 

๓      ข้อ ๑๓  เมื่อคณะกรรมการสรรหาได้
รายช่ือผู้สมควรได้รับการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้ว ให้เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหา ทาบทามและขอความ
ยินยอมจากบุคคลดังกล่าว 

     ข้อ ๑๓ เมื่อคณะกรรมการสรรหาได้รายช่ือผู้
สมควรได้ รับการ เสนอแต่ งตั้ งเป็ นประธาน
กรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วให้
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ทาบทาม และขอ
ความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว 
     ให้คณะกรรมการสรรหาจัดท าบัญชีรายช่ือ
พร้อมขอ้มูลประวัติ รายละเอียดของผู้ที่ได้รบัเลือก  
เป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป” 

- ตัดข้อความ 
“รองประธาน
กรรมการ” ออก 
 
 
- เมื่อได้
องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ
ครบแล้วจึงเสนอ
สภามหาวิทยาลยั
แต่งตั้งในคราว
เดียวกัน 
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และที่ประชุมมีมติ... 
  และที่ประชุมมีมติ  เห็นควรเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมอบเลขานุการและกลุ่มงานวินัยและนิติการ
ปรับแก้ไขตามความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  ในการนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยแก้ไขจากข้อบังคับเดิม 
ดังตารางที่กล่าวมาข้างต้นนี้ รายละเอียดแนบท้ายวาระนี้ 
 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  การเสนอร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เนื่องจาก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ให้มีรองประธานกรรมการ จากการตรวจสอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พบว่า มิได้
ก าหนดให้มีรองประธานกรรมการ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาองค์ประกอบของคณะกรรมการ จึงได้
ปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ในส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหนึ่งคน ท าหน้าที่รองประธาน
กรรมการและให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ ในกรณีที่ต าแหน่งประธานกรรมการ ว่างลง หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 

  มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ-ทักท้วง 
  - ไม่มี – 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเพื่อทราบ 
 7.1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ด้วย ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานจัดหา
รายได้ตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
ด าเนินการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๔๗  
ข้อ 6(2) ก าหนดว่า “จัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย” 
โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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1. รายรับ... 
 

รายรับ รายจ่าย 
ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 
ประมาณการ ยอดจริง 

1. รายรับจากการด าเนินโครงการที่ได้รับ
อนุมัติให้ด าเนินการระหว่างปีงบประมาณ
  

20,330,350 บาท 10,998,491.91 บาท ต่ ากว่าประมาณการที่ตั้งไว้ 
9,331,858.09 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 45.90 

2. รายจ่ายจากโครงการที่ได้รับอนุมัติให้
ด าเนินการระหว่างปีงบประมาณ 

10,617,504 บาท 6,141,003.82 บาท ต่ ากว่าประมาณการที่ตั้งไว้ 
4,476,500.18 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 42.16 

ภาพรวมรายรับมากกว่ารายจ่าย 
จากการด าเนินงาน 

9,712,846 บาท 4,857,488.09 บาท  

3. รายจ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการจัดหา 
จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547               
ข้อ 11 

2,500,000 บาท 1,324,590.98 บาท ต่ ากว่าประมาณการที่ตั้งไว้ 
1,175,409.02 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 47.02 

ภาพรวมรายรับมากกว่ารายจ่าย  
ตามระเบียบฯ ข้อ 11 

7,212,846 บาท 3,532,897.11 บาท 
ต่ ากว่าประมาณการที่ตั้งไว้ 
3,679,948.89 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 51.02 

 
 รายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดสรร จัดหา 
รายได้และผลประโยชน์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 และ
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 7 
ธันวาคม 2564         
   มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม  
 มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานจัดการทรัพย์สินและ
รายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 7.2 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

  ตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ ก าหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท า
รายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (1) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ –                 
จ่ายเงิน เสนออธิการบดีทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น                
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564  
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มหาวิทยาลัย… 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปดังนี้ 
 
  1. งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 

รวม 
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) 

สินทรัพย์    
 สินทรัพย์หมุนเวียน  1,575,964.00  1,123,718,479.11  1,125,294,443.11  
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,127,930,466.65  208,058,617.72  1,335,989,084.37  
 รวมสินทรัพย์ 1,129,506,430.65  1,331,777,096.83  2,461,283,527.48  
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ    
   หนี้สินหมุนเวียน 7,682,953.78  89,160,057.13  96,843,010.91  
   หนี้สินไม่หมุนเวียน    -    1,620,024.92  1,620,024.92  

รวมหนี้สิน 7,682,953.78  90,780,082.05  98,463,035.83  
ส่วนทุน    
   ทุน 191,707,495.93  801,315,386.40  993,022,882.33  
   รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 930,115,980.94  439,681,628.38  1,369,797,609.32  

รวมส่วนทุน 1,121,823,476.87  1,240,997,014.78  2,362,820,491.65  
รวมหนี้สินและส่วนทุน 1,129,506,430.65  1,331,777,096.83  2,461,283,527.48  

 
  2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

รายการ งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) รวม 
รายได้ 32,031,886.12  5,140,478.67  37,172,364.79  
ค่าใช้จ่าย 32,285,975.77  6,100,641.35  38,386,617.12  
รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (254,089.65) (960,162.68) (1,214,252.33) 

 
 รายละเอียดในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
  มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 7.3 รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต 
นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง (ผู้ช่วยอธิการบดี) น าเสนอ รายงานความคืบหน้า
โครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน
ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ดังนี้ 
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ตามท่ี... 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เงินบ ารุงการศึกษา จ านวน 8,194,314 บาท 
(แปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสิบสี่บาทถ้วน) เพ่ือจัดสรรคืนนักศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล นั้น 
  มหาวิทยาลัยแจ้งข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ของนักศึกษาไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จ านวน 6,731 คน โดยมีนักศึกษาที่อยู่ในเงื่อนไขการ
คืนเงิน จ านวน 6,163 คน และไม่อยู่ในเงื่อนไขคืนเงินจ านวน  568 คน ดังนี้ 
  1. นักศึกษาที่อยู่ในเงื่อนไขการคืนเงิน จ านวน 6,163 คน (5,886 คน + 277 คน) 
        - โอนเงินคืนรอบที่ 1 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบ KTB Online 
จ านวน 5,886 คน (จ านวนเงิน 17,849,760 บาท) พบว่า มีนักศึกษาที่ท ารายการโอนเงินส าเร็จจ านวน 
5,354 คน (จ านวนเงิน 16 ,272,245 บาท) และนักศึกษาที่ท ารายการโอนเงินไม่ส าเร็จ จ านวน 532 คน 
(จ านวนเงิน 1,577,515 บาท) และมหาวิทยาลัยได้แจ้งและประกาศให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับเงินด าเนินการ
ตามแนวทางแก้ไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ จากนั้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2564  มหาวิทยาลัยได้โอนเงินผ่าน
ระบบ KTB online ส าหรับนักศึกษาที่ท ารายการโอนเงินไม่ส าเร็จ จ านวน 532 คน มีผลการโอนเงินผ่าน
ระบบ KTB Online พบว่า มีนักศึกษาที่ท ารายการโอนเงินส าเร็จจ านวน 366 คน  และนักศึกษาที่ท ารายการ
โอนเงินไม่ส าเร็จ จ านวน 166 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับนักศึกษาและธนาคารเพ่ือหาสาเหตุต่อไป 
        - โอนเงินคืนรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564  ผ่านระบบ KTB Online 
จ านวน 277 คน ตามก าหนดที่แจ้งให้นักศึกษาไปด าเนินการตามแนวทางแก้ไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้   
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการโอนเงินผ่านระบบ KTB Online จากธนาคาร คาดว่าจะทราบผลภายในวันที่ 17 
ธันวาคม 2564 นี้ 
 2. นักศึกษาไม่อยู่ในเงื่อนไขคืนเงินจ านวน  568 คน (6,731 คน – 6,163 คน)  

 มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาภายหลังจากที่นักศึกษายืนยันสิทธิ์แล้ว
พบว่า มีนักศึกษาที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการคืนเงินใน 5 กรณี ดังนี้ 
    1. นักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนฟรีในภาคการศึกษาที่ 1/2564 
     2. นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 
   3. นักศึกษาช าระเป็นค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ เช่น ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ค่าคืน
สภาพนักศึกษา ค่าขอส าเร็จการศึกษา เป็นต้น  
   4. นักศึกษาที่ผู้ปกครองน าใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน ไปเบิกตามสิทธิ์ที่ต้นสังกัด
ของผู้ปกครอง 
   5. นักศึกษาไม่มีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 5 ราย (นักศึกษาไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข) มหาวิทยาลัยจะช่วยเหลือนักศึกษาจ านวนเงิน 20% 
ของค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564 
  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังคงต้องประสานโดยตรงกับนักศึกษาและธนาคาร เพ่ือตรวจสอบหา
สาเหตุที่โอนเงินเข้าบัญชีนักศึกษาไม่ส าเร็จ หากด าเนินการแล้วเสร็จและมีเงินคงเหลือจากการจ่ายให้กับ
นักศึกษาจะรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานความคืบหน้าโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ของนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
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กรรมการสภา... 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. กรณีนักศึกษาไม่มีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 5 ราย เนื่องจาก นักศึกษามิได้เป็น
บุคคลสัญชาติไทย จึงท าให้มิได้รับสิทธิ์การคืนเงินจากภาครัฐบาล จ านวน 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะ
ด าเนินการช่วยเหลือนักศึกษาเป็นจ านวนเงิน 20 เปอร์เซ็นต์ ของค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564 
  2. ผู้มีสัญชาติไทยจะมีบัตรประจ าตัวประชาชนและเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  
ส าหรับบุคคลซึ่งอยู่ในประเทศไทย เช่น กลุ่มเวียดนาม กลุ่มลาว หรือกลุ่มชาวไทยภูเขา กฎหมายก าหนดให้มี
บัตรประจ าตัวประชาชนและมีเลขบัตรประชาชนโดยถือเป็นบัตรสีชมพู 
  3. จากประสบการณ์สอนที่ผ่านมา สถานสงเคราะห์ในพ้ืนที่ใกล้เคียงจะน าเด็กชายขอบหรือ
เด็กชาวไทยภูเขามาเรียนในระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้ว
ได้ส่งเสริมให้ท างาน จึงได้ส่งเด็กมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยได้รับเด็กใน
ลักษณะดังกล่าวเข้าศึกษา โดยเด็กที่เข้าศึกษาต่อจะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของสถานสงเคราะห์และน าข้อมูล
จากทะเบียนบ้านมาใช้ในการสมัครเรียน ทั้ งนี้  กรณีนักศึกษามิได้รับสิทธิ์การคืนเงิน จ านวน 5 ราย 
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตรวจสอบและปรับแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 
  มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาของนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 8.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมทราบว่า ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 21 มกราคม 2565  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยยังคงก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  
 มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี           
ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
เลิกประชุมเวลา 15.35 น. 
 
 
(นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม)   (นางสาววาสนา  วงษ์สังข์)     (นายวัชระ  รักษาพล) 
       ผู้ช่วยเลขานุการ        ผู้ช่วยเลขานุการ        ผู้ช่วยเลขานุการ  
  ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์) 
     เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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