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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 7/2564 

(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

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

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

 

ผู้เข้าร่วมประชุม… 



- 2 - 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นนัทนา  แจ้งสว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี 
5. อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ   ผู้ช่วยอธิการบดี 
6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชลิดา แสนวิเศษ  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
7. นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

      (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย)  
8. นางศรีไพร วงษ์วาน    ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
9. นายไกลาส กลิ่นเทียน    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

  ก่อนด าเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จ านวนทั้งสิ้น 23 คน โดยมีกรรมการ
อยู่ภายในห้องประชุมแห่งเดียวกัน จ านวน 7 คน และกรรมการที่มิได้อยู่ห้องประชุมแห่งเดียวกัน จ านวน             
16 คน โดยด าเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนด               
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย               
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  
 

  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า กรรมการครบองค์ประชุมแล้ว  
จึงได้กล่าวเปิดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และ
ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ   
  นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ทั้งข้อมูลที่เป็นจริงและข่าวลือ ท าให้การด ารงชีวิต เช่น การประชุม การจัดการเรียนการสอน ต้องใช้ระบบ
ออนไลน์จนกว่าสถานการณ์จะดีข้ึน  
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 เรื่องท่ีอธิการบดี... 
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 1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
  1.2.1 รายงานผลการด าเนนิงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
เดือนกรกฎาคม 2564 
 
ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 

โครงการตามยุทธศาสตร์
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
๓๙,๐๐๘,๔๐๐ บาท ในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ 
(ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการ) 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 

โครงการมหาวิทยาลั ยสู่
ต าบล (U2T)  

มหาวิทยาลัยรับผิดชอบการด าเนินงานในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี            
๗ ต าบล , จังหวัดสระบุรี ๕ ต าบล , จังหวัดสิงห์บุรี ๔ ต าบล และ
จังหวัดชัยนาท ๑ ต าบล (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการ) 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ โครงการเทพสตรีต้านภัย            
โควิดด้ วยหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มหาวิทยาลัยด าเนินการโครงการดังกล่าว โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้ 
 1. สร้างฐานการเรียนรู้ โคกหนองนาโมเดล ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. สวนสมุนไพรท้องถิ่น สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัด ลพบุรี 
/ สิงห์บุรี 
 3. จิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สนับสนุนงบประมาณให้นักศึกษา
ร่วมแก้ปัญหาในชุมชน/ท้องถิ่นของตน) 
 4. จัดท าสื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓ บุรี 
 5. เทพสตรีร่วมด้ วยช่ วยกันสนับสนุนการจัดการศึกษา                 
ในภาวะวิกฤต COVID-19 
 - มหาวิทยาลั ยด าเนิ น โครงการร่วมกับสถานศึกษา               
โดยสนับสนุนงบประมาณแห่งละ ๒๙,๔๐๐ บาท ดังนี้ 
 1) โรงเรียนกองทุนการศึกษาในจังหวัดลพบุรี  ๔ แห่ง 
(ชุมชนแก่งเสือเต้น , บ้านโกรกรกฟ้า , บ้านเขาขวาง , บ้านล าโป่งเพชร) 
 2) โรงเรียนเครือข่ ายกองทุ นการศึกษา (บ้ านม่ วงค่อม ,              
โคกส าโรง) 
 3) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (บ้านเขาสารภี, บ้านวังศรีทอง) 
    (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการ) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
พฤษภาคม - 
มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
 

การจัดท าคลังข้อสอบในการ
ขอมีใบประกอบวิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมมือกับสภาคณบดี
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ.) ในการจัดท าคลัง
ข้อสอบกลุ่มวิชาเอกเพ่ือการสอบขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
ทั้ งนี้ ได้มีการประสานความร่วมมือกับสาขาวิชาชีพครูทั้ ง ๑๓ 
สาขาวิชาในการด าเนินการจัดท าร่างคลังข้อสอบเรียบร้อยแล้ว 

 
๑๘ มิถุนายน... 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะสมาชิกสภา
คณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.)               
ได้ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ผ่านระบบ
ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกระดับครูสู่วิชาชีพชั้นสูง 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน เข้าสู่
ต าแหน่งในรูปแบบใหม่ รวมทั้งการสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๒,๖,๙,๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนการสอน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้กับบุคลากร               
สายวิชาการของโรงเรียน  ผ่านระบบการประชุมออนไลน์แบบ 
Video Conference  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก SEAC  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๒๓ - ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การบูรณาการแผนงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม” 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดท าแผน
บูรณาการ ซึ่งผลจากการจัดอบรมสามารถบูรณาการแผนงานวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จ านวน ๕ แผนงาน ดังนี้ 
 1. นวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก              
ถั่วลิสง ต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 2. การพัฒนาต้นแบบระบบคลังหน่วยกิตเสริมสร้างภูมิปัญญา
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระลึกพ้ืนเมืองเพ่ือการพาณิชย์อย่าง
ยั่งยืนของจังหวัดลพบุรี 
 4. การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ของกลุ่ม
เกษตรกรจังหวัดลพบุรี 
 5. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุมชนสู่การยกระดับการจัด
การศึกษาฐานสมรรถนะ 

๒ ๓ -๒ ๔  มิ ถุ น ายน 
๒๕๖๔ 

การติดตามประเมินผล
โครงการวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินโครงการติดตามและประเมินผล
โครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในการด าเนินการครั้งนี้ 
มีการรายงานความก้าวหน้า จ านวน ๒ แผนงานวิจัย และจ านวน 
๒๓ โครงการ 

 
 
 

๒๕ มิถุนายน... 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ รับเกียรติบัตรรางวัล

ความประพฤติดี 
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบเกียรติ
บั ต รรางวั ล ค วาม ป ระพ ฤติ ดี แ ก่ นั ก เรี ย น  นิ สิ ต  นั ก ศึ กษ า                  
ทั่วราชอาณาจักร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ได้รับ 
การคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลประจ าปี ๒๕๖๔ มีจ านวน ๔ ราย ได้แก่ 
   1. นายณัฐวัตร เครือคูณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. นางสาวชุติภัทร ศิริสลุง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 3. นางสาวธัญญาลักษณ์ เลิศไชสงค์ คณะวิทยาการจัดการ 
 4. นางสาวสิริวรรณทนา สดไทย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

การพิจารณาคุณภาพ
วารสารเข้าสู่ฐาน TCI  

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index) 
ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI 
ประจ าปี ๒๕๖๔ ผลปรากฏว่ามีวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีได้รับการประเมินและรับรองคุณภาพในครั้งนี้ให้อยู่ใน
วารสารกลุ่มที่ ๒ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ จ านวน ๓ ฉบับ
ดังนี้ 
 1. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Lawarath Social E-Journal ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 2 . ว า ร ส า ร เท พ ส ต รี  I-TECH ( Journal of Industrial 
Technology) ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 3. วารสารลวะศรี (Journal of Lawasri) ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โครงการ Triangle 
Varsity Challenge E-
sports Tournament 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ศู น ย์ ภ า ษ า  ร่ ว ม กั บ  UiTM Kedah Branch, University of 
Tanjungpura  Pontianak,Indonesia จั ดการแข่ งขั น  E-Sport 
game Pub-G, Mobile Legend แ ล ะ  ROV โด ย ใน ส่ ว น ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นผู้ด าเนินการจัดการแข่งขัน ROV 
ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔   
 ส าห รั บ ผ ล ก า รแ ข่ งขั น  E-Sport Pub-G ที ม นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้รับรางวัลที่ ๕ จากทีมที่เข้าแข่งขัน
ทั้งหมด ๑๖ ทีม  นักศึกษาประกอบด้วย 
 ๑. นายพรพรหม หมื่นที  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๒. นายจิระธรรม ปั้นสะอาด สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๓. นายพงศ์นิธิศเอก ดิษลักษณะ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๔. นายชินวัตร เทียนทอง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๕. นายกิตติพงษ์ กุมมาร สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

 
๒ กรกฎาคม… 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รับทุนการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ น าตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับทุนพระครูวิธาน

ปริยัติคุณ  เจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนคร เข้ารับทุนการศึกษา                   
ณ วัดแจ้งพรหมนคร จังหวัดสิงห์บุรี  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
๑๘,๒๒,๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
 
 

พั ฒ น า ร ะ บ บ ดู แ ล
ช่วยเหลือนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการแก่นักศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom 
Cloud Meeting โดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและหัวหน้า
สาขาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือเป็นการรับฟังปัญหาและ               
หาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาใน 
ด้านการเรียน 

๒ ๕  มิ ถุ น า ย น 
๒๕๖๔ 
 
 
 

การประชุมบุคลากร 
สายวิชาการ 

มหาวิทยาลัย จัดให้มีการประชุมบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด              
ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางในการ
ด าเนิ นการเพ่ื อการพัฒ นามหาวิทยาลั ย ให้ มี ประสิ ทธิภ าพ                     
โดยมีประเด็นน าเสนอ ๕ เรื่อง ได้แก่ 
 1. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๖๕ 
 2. ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย / คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษา 
 3. บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 4. (ร่าง) ข้อบังคับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 5. การขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

มิถุนายน ๒๕๖๔ อนุมัติปรับลดค่าใช้จ่าย 
เสริมคุณภาพทาง
การศึกษา 

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติปรับลดค่าใช้จ่ายเสริมคุณภาพทางการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนสาธิต จ านวน ๒,๐๐๐ บาท 
ต่อคน 

มิถุนายน ๒๕๖๔ ยกเว้นค่าบ ารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพิจารณายกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับนักศึกษาที่เรียนดี (๔.๐๐) และสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จ านวนทั้งสิ้น ๑๔๒ ราย 
จ าแนกเป็นเรียนดี ๑๒๒ ราย และสร้างชื่อเสียง ๒๐ ราย 

 
 
 
 
 
 

กรกฎาคม ๒๕๖๔... 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ม อ บ ทุ น ก า รศึ ก ษ า ใน

สถานการณ์โรคระบาด 
มหาวิทยาลัยจัดโครงการมอบทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษา 
ที่มีความเดือดร้อนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID - 19) จ านวน 210 ทุน โดยมีผู้มีอุปการะทุน ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
มอบทุน ๖๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 2. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มอบทุน ๕๐ 
ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวม ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
 3. คุณวัชรี เทียนสุวรรณ มอบทุน ๒๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท 
รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 4. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จั งหวัดสิ งห์ บุ รี  มอบทุน  ๘๐ ทุน  ๆ ละ ๕ ,๐๐๐ บาท รวม 
๔๐๐,๐๐๐ บาท (เฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิล าเนาสิงห์บุรี) 

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 

  1. ให้ศึกษาการใช้ชื่อกิจกรรมโคกหนองนาโมเดลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจาก             
มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ค า “โคกหนองนาโมเดล” แล้ว เพ่ือความเหมาะสมควรใช้ชื่อ โครงการตาม            
แนวพระราชด าริ 
  2. การประชุมบุคลากรสายวิชาการเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ของอาจารย์ที่ ปรึกษา                  
สภามหาวิทยาลัยได้มีประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับนักศึกษาพ้นสภาพจ านวนมากถือเป็นความเสี่ยงและความ
เสียหาย และเห็นว่าระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นกลไกส าคัญอย่างหนึ่งที่เข้าถึงนักศึกษา ท าให้โอกาสนักศึกษา
พ้นสภาพน้อยลง จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยเน้นย้ าเรื่องบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาต่ออาจารย์ด้วย 
  3. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบโจทย์ให้รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ ศึกษาข้อมูลนักศึกษาพ้นสภาพ นักศึกษาออกกลางคัน  (Drop Out) เพ่ือหามาตรการให้              
ความช่วยเหลือนักศึกษาและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  4. จากรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา              
เห็นว่าการจัดตั้งชมรมนักศึกษาในอดีตมีความส าคัญมาก ชมรมจะมีการรวมกลุ่มของผู้สนใจด้านวิชาการ                
ในแง่ต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งคุณงามความดี เช่น ชมรมพุทธศาสตร์ หรือความสนใจวิชาการเฉพาะกลุ่ม เช่น 
ดนตรี กีฬา หรือจิตสาธารณะ หากเป็นไปได้ควรมีนโยบายการสร้ างความสมบูรณ์ ให้กับนักศึกษา 
นอกเหนือจากการเรียนการสอน นอกจากนี้ วารสารของมหาวิทยาลัย หากเข้าสู่ฐานข้อมูลและเป็นศูนย์กลาง 
ควรเป็นศูนย์กลางที่ยกระดับมากกว่า ดังนั้น ผู้ใดก็ตามที่ได้ลงวารสารของมหาวิทยาลัย ควรได้รับการยกย่อง              
ส าหรับเรื่องการยกเว้นค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา จ าแนกเป็นนักเรียนเรียนดี 122 ราย และสร้าง
ชื่อเสียง 20 ราย เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณากลุ่มนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาหรือประสบ
ปัญหาชีวิต สังคมของตนเองเพ่ือให้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาด้วย 
 
 
 

5. การจัดตั้ง… 
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  5. การจัดตั้งชมรมนักศึกษาเป็นแนวโน้มไปสู่การจัดการเรียนการสอนต่อไปในการฝึกปฏิบัติ 
จากประสบการณ์คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้สัมภาษณ์นักศึกษา
พบว่า ไม่มีสถานที่ใช้ส าหรับด าเนินงานของชมรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย จึงขอให้มหาวิทยาลัยรายงานความ
คืบหน้าการจัดสถานที่เพ่ือการด าเนินงานของชมรมและขอให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน   
ผลงานของมหาวิทยาลัย โดยท่านชนศักดิ์ ติดตามเรื่องดังกล่าวด้วย 
  6. การติดตั้งโซล่าเซลล์ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการบริหารและมอบคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิเคราะห์ความคุ้มค่า คุ้มทุน ข้อดี และข้อเสีย ซึ่งคณะได้ด าเนินการรายงานข้อมูลให้
มหาวิทยาลัยรับทราบแล้วและจะน าผลการวิเคราะห์เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้ง                
เพ่ือตัดสินใจและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบ   
  7. มหาวิทยาลัยได้เน้นย้ าเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชา 
ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นและบทบาทของตนเอง ส าหรับการจัดตั้งชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดตั้งชมรม โดยมีกองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานงานหลักที่รับผิดชอบด าเนินการ รวมถึง
กระจายไปยังคณะต่าง ๆ ให้มีการจัดตั้งชมรมนักศึกษาด้วย แต่มีข้อจ ากัดด้านสถานที่ ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ
เพ่ือใหมี้พ้ืนที่ส าหรับนักศึกษารวมกลุ่มท ากิจกรรม  
  8. ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดูแลและเพ่ิมปริมาณจ านวนทุนในทุกปี 
จนปัจจุบันมีจ านวน 300 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท จึงเห็นว่า มหาวิทยาลัยได้ดูแลนักศึกษาครบถ้วน                 
ทั้งด้านเรียนดี ด้านสร้างชื่อเสียง และขาดแคลน 
  9. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัย ได้มอบศูนย์นวัตกรรมฯ ด าเนินการปรับ
ระบบนิเวศการเรียนการสอนออนไลน์และจัดซื้อโปรแกรม software ให้กับคณาจารย์ทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน 
400,000 บาท และเห็นว่านิเวศการเรียนการสอนออนไลน์จะดีขึ้น ประกอบกับสภาคณาจารย์ฯ มีข้อเสนอ 
ให้มหาวิทยาลัยจัดซื้อระบบการเรียนออนไลน์ให้กับนักศึกษาด้วย  
  10. ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากร ขณะนี้ มีบุคลากรได้รับการฉีดวัคซีน จ านวน 
96 คน และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย รวมประมาณ 100 กว่าคน จากศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และ
มหาวิทยาลัยได้รายงานการจัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบด้วย ส าหรับการจัดสรรวัคซีนรอบต่อไป มหาวิทยาลัย ได้ท าหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดเพ่ิมเติม นอกจากนี้ ได้ประสานงานกับประกันสังคมจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ช่วง
ระยะแรกส าหรับพนักงาน ซึ่งขณะนี้ ยังไม่ได้รับแจ้งข้อมูลการจัดสรรวัคซีน ข้อมูลจากกระทรวง อว. รายงาน
ว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 บุคลากรได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จ านวน 
98,250 คน โดยภาคกลางมีจ านวน 407 คน นักศึกษาจ านวน 64 คน มหาวิทยาลัย ได้พยายาม
ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ แต่พบข้อจ ากัดในการจัดสรรวัคซีน โดยเฉพาะสถานการณ์ของจังหวัดลพบุรี 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งจัดสรรให้ 
  11. กองพัฒนานักศึกษา ควรหาชื่อชมรมที่ส่งเสริมกิจกรรมภาพรวมของสังคม โดยให้
นักศึกษาเลือก ชมรมเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ท าให้นักศึกษาเข้าใจการท างานร่วมกับผู้อ่ืน (Soft Skills) 
และควรผ่านกองพัฒนานักศึกษากลั่นกรองชื่อชมรมและระบุวัตถุประสงค์เป็นอย่างไร เพ่ือให้การช่วยเหลือ
สังคมอย่างเต็มที่  
  12. สนับสนุนอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยลดค่าเล่าเรียนตามมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งนี้  ควรแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงเหตุผลที่
มหาวิทยาลัยลดค่าเล่าเรียน เพ่ือต้องการให้นักศึกษาน าเงินไปใช้จ่ายส าหรับการเรียนออนไลน์ได้  

13. ให้ศึกษา… 
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  13. ให้ศึกษาระบบการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล                
ซึ่งได้ด าเนินการพัฒนาระบบและมีความเสถียรแล้ว เพ่ือน ามาปรับใช้กับมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องลงทุนมาก  
   มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย              
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่           
18 มิถุนายน 2564 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ดังนี้ 
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ครั้งที่ 6/2564 (การประชุม            
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 2564 ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย                
ให้มหาวิทยาลัยทราบ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 และได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย               
ราชภัฏเทพสตรี โดยจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                
เทพสตรี ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 และทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 
2564 แล้วนั้น 
  ในการนี้ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี  ครั้งที่  6/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 2564                             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
   มติสภามหาวิทยาลัย  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี                  
ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดรหัสมติสภามหาวิทยาลัย และให้เริ่มด าเนินการรายงานผล                
การด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป นั้น 
 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่ครั้งที่ 1/2564 –  ครั้งที่ 6/2564 
ที่ผ่านมา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย พร้อมประเด็นข้อคิดเห็น              
และข้อเสนอแนะที่ส าคัญให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบที่ เกี่ยวข้องรับทราบ และด าเนินการรายงานผล                  
การด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยทราบเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 
1/2564 –  ครั้งที่ 6/2564 โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 
 

1. หมวดนโยบาย… 
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 1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 17 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 
14 เรื่อง 
  2. หมวดการจัดการศึกษา จ านวน 34 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 18 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว    
16 เรื่อง 
  3. หมวดงบประมาณและการเงิน จ านวน 10 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 เรื่อง ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 9 เรื่อง 
  4. หมวดการบริหารงานบุคคล จ านวน 24 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 24 เรื่อง 
  5. หมวดอ่ืนๆ จ านวน 10  เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 10 เรื่อง 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
  มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 6/2564   

 3.2 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. .... 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย          
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... ดังนี้ 

 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔  
ได้พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... และ
มีมติมอบมหาวิทยาลัยทบทวนร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเด็น ดังนี้ 

 ๑. ให้ตรวจสอบการคิดคะแนนเฉลี่ยของสาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ในลักษณะ
ที่มีการสอบปลายภาคเพียงครั้งเดียว โดยคิดค่าคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และศึกษาข้อมูลมาตรฐานการวัด
และประเมินผลการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ มาพิจารณาประกอบด้วย 

 ๒. ให้ปรับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม เป็นดังนี้ “ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า ๑.๕๐             
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒ และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า ๑.๗๕ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ 
ที่ ๑๐ หรือที่ ๑๒” 

 ๓. วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือเอาวันที่สภาวิชาการอนุมัติผลการส าเร็จการศึกษา 
 ทั้งนี้ เมื่อด าเนินการพิจารณาทบทวนและปรับแก้ไขข้อบังคับฯ แล้วให้เสนอต่อคณะกรรมการ

พิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 ต่อมา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ 

มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
และที่ประชุมมีมติ  ให้ความเห็นชอบยืนยันหลักการคิดคะแนนเฉลี่ยตามข้อ ๓๐ ของ ร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .. .. ทั้งนี้ ให้รวมสาขาวิชา
นิติศาสตร์ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 

 คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... โดยด าเนินการปรับแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับฯ ตามมติสภามหาวิทยาลัยใน
ข้อที่ ๒ และ ๓ ส่วนในข้อที่ ๑ ประเด็นการคิดคะแนนเฉลี่ยของสาขาวิชานิติศาสตร์ กรรมการได้พิจารณา
แล้วยืนยันตามหลักการเดิมตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ จึงไม่มีการแก้ไข  

ความเห็น… 
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  ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการพิจารณาร่างกฎ ฯ ในการปรับแก้ไข เพิ่มเติม 
ข้อบังคับ มีดังนี้   
 

ความเห็นและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย                 

ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔  
เม่ือวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
พิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับและระเบียบของ

มหาวิทยาลัยในการปรับแก้ไข เพิ่มเติม
ข้อบังคับ 

เหตุผล 

ให้ปรับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม เป็นดังนี้ 
“ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 
๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒ และ
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 
๑.๗๕ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔ ที่ ๖ 
ที่ ๘ ที่ ๑๐ หรือที่ ๑๒” 

ข้อ 19  นักศึกษาอาจพ้นสภาพนักศึกษา            
ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  
     (๔) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 
๑.5๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่  ๒ และค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า ๑.7๕ * 
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ 
หรือ ที่ ๑๒ 

มห าวิ ท ยาลั ยขอ เสน อ
เป ลี่ ยน แป ล งค่ าระดั บ
คะแนนสะสม จากเดิ ม 
๑.๗๕ *เปลี่ยนเป็น ๑.๗๐ 
ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

     ให้ตรวจสอบการคิดคะแนนเฉลี่ย
ขอ งส าข าวิ ช านิ ติ ศ าส ต ร์  แ ล ะ
สาขาวิชาอ่ืน ๆ ในลักษณะที่มีการ
สอบปลายภาคเพียงครั้งเดียว โดยคิด
ค่าคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และ
ศึกษาข้อมูลมาตรฐานการวัดและ
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า  จ า ก
มหาวิทยาลั ย อ่ืน  ๆ มาพิ จารณ า
ประกอบด้วย 

ข้อ ๓0  การคิดคะแนนเฉลี่ย 
     (๑ ) ค ะแน น เฉลี่ ย เฉพ าะรายภ าค
การศึกษา ให้ค านวณจากผลการเรียนของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวม
ของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับคะแนน
ของแต่ละรายวิชาหารด้วยจ านวนหน่วย
กิตรวมของรายวิชา ตามค่าระดับคะแนนที่
นักศึกษาสอบได้ในภาคการศึกษานั้น โดยนับ
รวมรายวิชาที่มีผลการศึกษาเป็น “F” การ
ค านวณดังกล่าวให้ค านวณถือเอาเลข
ทศนิยม ๒ ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ  ทั้งนี้ 
ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ “I” ไม่ต้อง
น ามาค านวณคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา 

เ ห็ น ช อ บ ต า ม ม ติ
คณ ะกรรมการบ ริ ห าร
ม ห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ         
เทพสตรี ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔  
เมื่ อวันที่  ๒๘ มิ ถุ นายน 
๒๕๖๔ ดังนี้ 
“ให้ความเห็นชอบยืนยัน
หลักการคิดคะแนนเฉลี่ย
ตาม ข้อ ๓๐ ของ (ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. .... โดยให้เป็นไปตาม
หลั ก เกณ ฑ์ เดี ยวกั นทั้ ง
มหาวิทยาลัย” 

 
 
 
 
 
 
 
 

     วันที่ส าเร็จ... 
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ความเห็นและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการ

ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔  
เม่ือวันที ่๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
พิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับและระเบียบของ

มหาวิทยาลัยในการปรับแก้ไข เพิ่มเติม
ข้อบังคับ 

เหตุผล 

     วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือเอาวันที่
ส ภ าวิ ช าก ารอนุ มั ติ ผ ล ก ารส า เร็ จ
การศึกษา 

ข้อ ๓1 การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 
     ... 
     ... 
     ... 
     ... 
     (๕) วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือเอาวันที่
สภาวิชาการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา 

เห็นชอบให้ปรับแก้ไข
ต า ม ม ติ ส ภ า
มหาวิทยาลั ยในการ
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๖๔  
 

เหตุผล 
     เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการออก
ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญ ญ าตรี  พ .ศ . ๒๕๕๘  ซึ่ งมี การ
ปรับปรุงมาจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบ
กับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้มาระยะหนึ่ง
แล้ว จึงมีความจ าเป็นที่จะปรับปรุง ให้มี
ความสอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลง            
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ            
พ.ศ. ๒๕42 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) 
พ .ศ . 2562 แ ผ น ก า ร ศึ ก ษ า ช า ติ                
พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๐  – ๒ ๕ ๗ ๙  ม าตรฐาน
การศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เหตุผล 
     เนื่ องจากกระทรวงศึกษาธิการออก
ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีการปรับปรุงมา
จากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับข้อบั งคับ
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี  ว่ าด้ วย           
การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้มาระยะหนึ่งแล้ว จึงมีความ
จ าเป็นที่จะปรับปรุง ให้มีความสอดคล้องกับ 
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

     ข้อบั งคับดังกล่าว
เกี่ ยวข้องโดยตรงกับ
มาตรฐาน ห ลั กสู ต ร
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี            
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีการ
ปรับปรุงมาจากเกณฑ์
ม าตรฐาน ห ลั กสู ต ร
ระดั บปริญ ญ า พ .ศ . 
๒๕๔๘ อยู่แล้ว 
     ซึ่งพระราชบัญญัติ
ก ารศึ ก ษ าแห่ งช าติ  
พ .ศ . ๒ ๕4 2  และที่
แ ก้ ไข เ พ่ิ ม เติ ม  จ ะ
กล่าวถึงระบบการจัด
การศึกษาโดยภาพรวม 
ตั้ งแต่ ระดั บ พ้ื นฐาน 
ระดับก่อนอุดมศึกษา 
ซึ่ ง ไ ม่ ไ ด้ มี ค ว า ม
เกี่ ยวข้องโดยตรงกับ
ข้อบังคับฉบับนี้  จึงไม่
จ าเป็นต้องอ้างถึงข้อ
กฎหมายนี้ 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติ เห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... โดยมอบเลขานุการด าเนินการปรับแก้ไข เพ่ิมเติมตามความเห็น และข้อเสนอแนะของ
กรรมการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
 

นอกจากนี้… 
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  นอกจากนี้ คณะกรรมการมีข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับแนวทาง              
การจัดท าร่างกฎหมาย โดยอ้างอิงจาก “แนวทางการจัดท าร่างกฎหมาย (Legislative Drafting Guideline)           
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา” ในส่วนที่ ๖ “บทยกเลิกกฎหมาย” ข้อ ๒ แนวทางการเขียนบทยกเลิกกฎหมาย 
(๓) ระบุไว้ว่า  
  “การก าหนดบทยกเลิกกฎหมาย โดยหลักไม่ควรมีลักษณะเป็นบทยกเลิกบทบัญญัติที่ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายในรูปแบบของบทกวาด (Sweeping Clause) ที่ก าหนดแต่เพียงว่าให้ยกเลิกกฎหมายใดขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายที่ก าลังจะตราขึ้น หรือที่เรียกว่า บทยกเลิกหรือบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้ง” ลักษณะการเขียนเช่นนี้
มิได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่ายกเลิกกฎหมายฉบับใด โดยมีถ้อยค าและรูปแบบประโยคในท านอง ดังต่อไปนี้ 
  “บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่ งขัด
หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน” 
  เหตุผล ที่ไม่ควรก าหนดบทยกเลิกกฎหมายในลักษณะดังกล่าว ในฐานะเป็นบทยกเลิก
บทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือต้องหลีกเลี่ยงการเขียน เพราะจะท าให้เกิดปัญหาการตีความเกิดขึ้น
ได้ตลอดว่า กฎหมายที่ตราขึ้นใช้บังคับแทนที่กฎหมายฉบับอ่ืนนั้นได้แก่กฎหมายอะไรบ้าง ในการตีความ
กฎหมายต้องถือตามหลักทั่วไปที่ว่า กฎหมายใหม่ที่ออกมาในภายหลัง ถ้าเป็นกฎหมายเฉพาะย่อมมีผลเป็นการ
ยกเลิกกฎหมายทั่วไปที่ออกมาก่อน แต่การเขียนบทยกเลิกกฎหมายโดยยกเลิกบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายในลักษณะบทกวาด เพ่ือให้กฎหมายฉบับนั้นมีผลใช้บังคับเหนือกฎหมายอ่ืน โดยไม่ระบุอย่างชัดเจน 
ย่อมท าให้เกิดความไม่แน่นอนในการใช้บังคับกฎหมายซึ่งเป็นการไม่ถูกต้อง ดังนั้น การจะยกเลิกกฎหมายใด
ต้องระบุให้ชัดเจน โดยผู้ร่างกฎหมายต้องตรวจสอบให้ได้ว่าประสงค์จะยกเลิ กกฎหมายใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็น           
การยกเลิกทั้งฉบับหรือบางเรื่อง แล้วจึงจะระบุชื่อกฎหมายที่จะยกเลิกโดยชัดแจ้งโดยตรง โดยไม่ต้องบัญญัติ               
บทยกเลิกกฎหมายในลักษณะบทกวาด 
  คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ฯ จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย 
ได้ค านึงถึงวิธีการเขียนกฎหมายตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในการตรากฎหมายใหม่ที่จะออกมาในภายภาคหน้า ด้วย 
  มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. มหาวิทยาลัยบางแห่งก าหนดขั้นตอนการด าเนินการเมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาโดย
ระบบ มี 3 ขั้นตอนดังนี้  
    (1) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอนุมัติผลการส าเร็จการศึกษา 
    (2) สภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
    (3) สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญา 
เช่น คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอนุมัติผลการส าเร็จการศึกษา วันที่ 9 เมษายน จึงให้วันที่ 9 เมษายน 
เป็นวันที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องรอวันที่ประชุมสภาวิชาการ เนื่องจากมิใช่หน้าที่ของสภาวิชาการ
ในการพิจารณาวันที่ส าเร็จการศึกษา แต่สภาวิชาการมีหน้าที่เสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา                
เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส าคัญต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ควรมีขั้นตอนที่ชัดเจนเพ่ือประโยชน์ต่อ
นักศึกษา    
 
 
 

 2. ขั้นตอน… 
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   2. ขั้นตอนการด าเนินการการส าเร็จการศึกษาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี มีดังนี้ 
    (1) คณะกรรมการประจ าคณะ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
    (2) กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนและผลการเรียนรายวิชา
ของนักศึกษา ด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอสภา
วิชาการ 
    (3) สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
    (4) สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  หากเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติผลการส าเร็จการศึกษา คณะต่าง ๆ จะต้อง
ส่งผลการศึกษาให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา แต่ทั้งนี้ การอนุมัติผลการส าเร็จการศึกษา
เป็นอ านาจของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหรือไม่ และเห็นว่า ร่างข้อบังคับ ข้อ 31 (5) “วันที่ส าเร็จ
การศึกษา ให้ถือเอาวันที่สภาวิชาการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา” เหมาะสมกับสภาวการณ์ของมหาวิทยาลัยแล้ว 
  4. หากให้อ านาจคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลการส าเร็จการศึกษา 
จะต้องด าเนินการแก้ไขข้อบังคับฯ คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือให้ขั้นตอนสอดคล้องกัน   
   5. ในหลักการมหาวิทยาลัยมีความต้องการให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาโดยเร็วที่สุด เพ่ือให้
ทันต่อการสมัครสอบโดยเฉพาะนักศึกษาสายครู เมื่อกองบริการการศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน
และผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษาครบถ้วนแล้ว การเสนอให้ปริญญา การอนุมัติให้ปริญญาสามารถอนุมัติ
ย้อนหลังได้ ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยควรร่วมพิจารณาวันที่ส าเร็จการศึกษาโดยให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษา
โดยเร็วที่สุดเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา  
  6. จากข้อมูลที่ผ่านมามีขั้นตอนการอนุมัติผลการส าเร็จการศึกษา และอนุมัติให้ปริญญา 
ส าหรับวันที่ส าเร็จการศึกษาโดยส่วนใหญ่ใช้วันที่อนุมัติผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้ข้อมูลผลการศึกษา
ครบถ้วนจึงเสนอให้มีองค์กรท าหน้าที่ตรวจสอบหลังจากผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ คือ สภาวิชาการ และ
เสนอให้ใช้ถ้อยค าว่า “วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ใช้วันอนุมัติผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ” 
เนื่องจากสภาวิชาการมิได้มีหน้าที่อนุมัติผลการส าเร็จการศึกษา  
  7. การอนุมัติผลการศึกษาให้ขึ้นอยู่กับบริบทของมหาวิทยาลัย และไม่ควรยึดระบบวันที่
ประชุมสภาวิชาการ เนื่องจากการส าเร็จการศึกษาเป็นผลประโยชน์กับนักศึกษา เมื่อกองบริการการศึกษา
ตรวจสอบและบันทึกผลในระบบเรียบร้อยแล้ว จึงจะเสนอสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ 
  8. การด าเนินการส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมามิได้พบปัญหาใด จึงขอใช้
กระบวนการการส าเร็จการศึกษาเช่นเดิม และขอเสนอให้วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือเอาวันที่สภาวิชาการ
เห็นชอบ   
  9.  การประชุมสภาวิชาการ หรือการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในแต่ละครั้ง เพ่ือให้มีมติและ
ย้อนหลังได้ วันประชุมและวันอนุมัติผลไม่จ าเป็นต้องเป็นวันเดียวกัน  
  10. ให้ปรับแก้ไขถ้อยค าข้อ ๓1 (๕) โดยใช้ถ้อยค า ดังนี้ “วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือเอา
วันที่สภาวิชาการเห็นชอบผลการศึกษา”  
 มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่ าด้วย              
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 โดยให้ปรับแก้ไขข้อ 31 (5) “วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือเอา
วันที่สภาวิชาการเห็นชอบผลการศึกษา” และน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4…   
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1  พจิารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
   ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา น าเสนอ อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ดังนี้ 
   ด้วย การจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษา จ านวน 86 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 52 คน และ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 34 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนมิถุนายน
2564 ดังนี้        

 (1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา              
ในการประชุม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 

 (2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2564 

 (3) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 

 (4) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ในการประชุม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 

 (5) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ           
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 

 (6) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ             
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564  ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา            
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 23 – 25, 28 – 29 มิถุนายน 2564 

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 86 คน 
รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คณะมนุษยศาสตร.์.. 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
 1.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 2 - 2 
 1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 1.2.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคภาษาอังกฤษ) 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 2 - 2 
 1.3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 1.3.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 4 6 10 

รวมทั้งหลักสูตร 4 6 10 
 1.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 1.4.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - 20 20 

รวมทั้งหลักสูตร - 20 20 
รวมทั้งสิ้น 8 26 34 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 1 - 1 
 2.1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 - 1 
 2.1.3 สาขาวิชาชีววิทยา 1 - 1 
 2.1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8 - 8 

รวมทั้งหลักสูตร 11 - 11 
รวมทั้งสิ้น 11 - 11 

3. คณะวิทยาการจัดการ  
 3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 - 3 

รวมทั้งหลักสูตร 3 - 3 
 3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  3.2.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 1 - 1 
  3.2.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 3 8 
  3.2.3 สาขาวิชาการจัดการ 2 1 3 
  3.2.4 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 - 1 
  3.2.5 สาขาวิชาการตลาด 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 10 4 14 
 

3.3 หลักสูตร... 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

 3.3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
  3.3.1 สาขาวิชาการบัญชี - 1 1 

รวมทั้งหลักสูตร - 1 1 
รวมทั้งสิ้น 13 5 18 

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 4.1.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 2 - 2 
รวมทั้งสิ้น 2 - 2 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 5.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
  5.1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 6 - 6 

รวมทั้งหลักสูตร 6 - 6 
 5.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  5.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

1 3 4 

  5.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

10 - 10 

  5.2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล) 

1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 12 3 15 
รวมทั้งสิ้น 18 3 21 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 52 34 86 
 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี  จ านวน 86 คน (เอกสารแยกเล่ม             
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
  มติสภามหาวิทยาลัย  อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและ
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน  86 คน ดังนี้ 
 
 
 
 
 

1. คณะมนุษยศาสตร์... 
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คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2 - 2 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 - 2 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 6 10 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - 20 20 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 11 - 11 
3. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3 - 3 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 10 4 14 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต - 1 1 
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 - 2 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 6 - 6 
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 12 3 15 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 52 34 86 
 
 4.2 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2563)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ น าเสนอ การขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหมพ่.ศ. 2563)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 19 
มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่      
พ.ศ. 2563) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้อง           
ของหลักสูตร จากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2563 แล้วนั้น 
  เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปุระชาติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 และคณะได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่ง  
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณสมบัติในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แทนบุคคลดังกล่าวเรียบร้อย ดังนั้น เพ่ือให้   
การบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปุระชาติ 
เป็นอาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ขัดสาย ซึ่งมีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558                 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ... 
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  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 (เดิม) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นางพัชรี ร่มพยอมหอม วิชัยดิษฐ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

2. นางพัชรี ร่มพยอมหอม วิชัยดิษฐ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

3. นายประสิทธิ์  ปุระชาติ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

3. นางสาวสุดารัตน์  ขัดสาย 
(อาจารย์, ดร.) 

เปลี่ยนแปลง 

  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

1. นายกนัตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นางพัชรี ร่มพยอมหอม วิชัยดิษฐ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

2. นางพัชรี ร่มพยอมหอม วิชัยดิษฐ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

3. นายประสิทธิ์  ปุระชาติ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

3. นางสาวสุดารัตน์  ขัดสาย 
(อาจารย์, ดร.) 

เปลี่ยนแปลง 

4. นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

4. นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 
6/2564 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 และสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม 2564 โดยที่ประชุมสภาวิชาการมีมติ เห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) โดยให้คณะฯ ด าเนินการตรวจสอบการรายงานข้อมูลใน
เอกสาร สมอ.08 ตามแบบที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด 
และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อ  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปรับคุณวุฒิอาจารย์ หลักสูตรวิทย าศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตามที่เสนอ ดังรายละเอียด  
ในเอกสารประกอบการประชุม  

  มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่                
พ.ศ. 2563) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามท่ีเสนอดังนี้ 

 
 
 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ... 
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   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 (เดิม) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นางพัชรี ร่มพยอมหอม วิชัยดิษฐ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

2. นางพัชรี ร่มพยอมหอม วิชัยดิษฐ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

3. นายประสิทธิ์  ปุระชาติ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

3. นางสาวสุดารัตน์  ขัดสาย 
(อาจารย์, ดร.) 

เปลี่ยนแปลง 

   2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นางพัชรี ร่มพยอมหอม วิชัยดิษฐ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

2. นางพัชรี ร่มพยอมหอม วิชัยดิษฐ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

3. นายประสิทธิ์  ปุระชาติ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

3. นางสาวสุดารัตน์  ขัดสาย 
(อาจารย์, ดร.) 

เปลี่ยนแปลง 

4. นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

4. นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

 
 4.3 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ น าเสนอ การขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
2562 มีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)     
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยหลักสูตรดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร 
จากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นั้น 
  เพ่ือเป็นการทดแทนการจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ และ
เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์               
จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จ านวน 2 คน รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ... 
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  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 (เดิม) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นายอภิวัฒน์ สุริยศ 
    (อาจารย์) 

1. นายอภิวัฒน์ สุริยศ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

2. นางสาวธัญชนา  ชัยวิรัตน์ 
    (อาจารย์) 

2. นางสาวธัญชนา  ชัยวิรัตน์ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

3. นายศราวุธ  เสียงแจ่ม 
    (อาจารย์) 

3. นายเจษฎา  สุขสนิท 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

4. นางวันดี เภาค า 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

4. นางวันดี เภาค า 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

คงเดิม 

5. นายกฤษฎางค์  ไวยนันท์ 
    (อาจารย์) 

5. นายศุภณัฐ  นุตมากุล 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

6. นายเกียรติรัตน์  หุ่นสุวรรณ 
    (อาจารย์) 

6. นายเกียรติรัตน์  หุ่นสุวรรณ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

   2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นายอภิวัฒน์ สุริยศ 
    (อาจารย์) 

1. นายอภิวัฒน์ สุริยศ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

2. นางสาวธัญชนา  ชัยวิรัตน์ 
    (อาจารย์) 

2. นางสาวธัญชนา  ชัยวิรัตน์ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

3. นายศราวุธ  เสียงแจ่ม 
    (อาจารย์) 

3. นายเจษฎา  สุขสนิท 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

4. นางวันดี เภาค า 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

4. นางวันดี เภาค า 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

คงเดิม 

5. นายกฤษฎางค์  ไวยนันท์ 
    (อาจารย์) 

5. นายศุภณัฐ  นุตมากุล 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

6. นายเกียรติรัตน์  หุ่นสุวรรณ 
    (อาจารย์) 

6. นายเกียรติรัตน์  หุ่นสุวรรณ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
4/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ทั้งนี้ ให้คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  
 

มหาวิทยาลัย… 
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  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตามท่ีเสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)           
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามท่ีเสนอดังนี้ 
  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. นายอภิวัฒน์ สุริยศ 
    (อาจารย์) 

1. นายอภิวัฒน์ สุริยศ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

2. นางสาวธัญชนา  ชัยวิรัตน์ 
    (อาจารย์) 

2. นางสาวธัญชนา  ชัยวิรัตน์ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

3. นายศราวุธ  เสียงแจ่ม 
    (อาจารย์) 

3. นายเจษฎา  สุขสนิท 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

4. นางวันดี เภาค า 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

4. นางวันดี เภาค า 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

คงเดิม 

5. นายกฤษฎางค์  ไวยนันท์ 
    (อาจารย์) 

5. นายศุภณัฐ  นุตมากุล 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

6. นายเกียรติรัตน์  หุ่นสุวรรณ 
    (อาจารย์) 

6. นายเกียรติรัตน์  หุ่นสุวรรณ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. นายอภิวัฒน์ สุริยศ 
    (อาจารย์) 

1. นายอภิวัฒน์ สุริยศ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

2. นางสาวธัญชนา  ชัยวิรัตน์ 
    (อาจารย์) 

2. นางสาวธัญชนา  ชัยวิรัตน์ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

3. นายศราวุธ  เสียงแจ่ม 
    (อาจารย์) 

3. นายเจษฎา  สุขสนิท 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

4. นางวันดี เภาค า 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

4. นางวันดี เภาค า 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

คงเดิม 

5. นายกฤษฎางค์  ไวยนันท์ 
    (อาจารย์) 

5. นายศุภณัฐ  นุตมากุล 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

6. นายเกียรติรัตน์  หุ่นสุวรรณ 
    (อาจารย์) 

6. นายเกียรติรัตน์  หุ่นสุวรรณ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

 
4.4 พิจารณาอนุมัติ... 
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 4.4 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖3) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ น าเสนอ การขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้  
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม 2562  มีมติอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖3)     
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร        
จากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 แล้วนั้น 
  เนื่องด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
ได้ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไปสังกัดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไป ด้วยความ
เรียบร้อย ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                
จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖3)         
  โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. นางสาธิตา  สังข์พงษ์ 
(อาจารย์) 

1. นางสาธิตา  สังข์พงษ์ 
(อาจารย์) 

คงเดิม 

2. นางสาววิภาศิริ  แจ้งแสงทอง 
    (อาจารย์) 

2. นางสาวกุสุมา  เรืองพัฒนกุล 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

3. นางสาวศศิลักษณ์  รอดโพธิ์ทอง 
(อาจารย์) 

3. นางสาวรัชดา พงศ์ไพรรัตน์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

เปลี่ยนแปลง 

๔. นางจิตราพร  งามเนตร 
    (อาจารย์) 

๔. นางจิตราพร  งามเนตร 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

5. นายพรเทพ  คัชมาตย์ 
    (อาจารย์) 

5. นางสาวชนากานต์  บุญแก้ว 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

6. นางพิจิตรา  เอี่ยมสมัย 
     (อาจารย์) 

6. นางพิจิตรา  เอี่ยมสมัย 
     (อาจารย์) 

คงเดิม 

   

 

 

 

2. อาจารย์ประจ า… 
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  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นางสาธิตา  สังข์พงษ์ 
(อาจารย์) 

1. นางสาธิตา  สังข์พงษ์ 
(อาจารย์) 

คงเดิม 

2. นางสาววิภาศิริ  แจ้งแสงทอง 
    (อาจารย์) 

2. นางสาวกุสุมา  เรืองพัฒนกุล 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

3. นางสาวศศิลักษณ์  รอดโพธิ์ทอง 
(อาจารย์) 

3. นางสาวรัชดา พงศ์ไพรรัตน์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

เปลี่ยนแปลง 

๔. นางจิตราพร  งามเนตร 
    (อาจารย์) 

๔. นางจิตราพร  งามเนตร 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

5. นายพรเทพ  คัชมาตย์ 
    (อาจารย์) 

5. นางสาวชนากานต์  บุญแก้ว 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

6. นางพิจิตรา  เอี่ยมสมัย 
     (อาจารย์) 

6. นางพิจิตรา  เอี่ยมสมัย 
     (อาจารย์) 

คงเดิม 

 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
4/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖3) ทั้งนี้ ให้คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ด าเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖3) ตามท่ีเสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖3)                
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามท่ีเสนอ ดังนี้ 
   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. นางสาธิตา  สังข์พงษ์ 
(อาจารย์) 

1. นางสาธิตา  สังข์พงษ์ 
(อาจารย์) 

คงเดิม 

2. นางสาววิภาศิริ  แจ้งแสงทอง 
    (อาจารย์) 

2. นางสาวกุสุมา  เรืองพัฒนกุล 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

3. นางสาวศศิลักษณ์  รอดโพธิ์ทอง 
(อาจารย์) 

3. นางสาวรัชดา พงศ์ไพรรัตน์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

เปลี่ยนแปลง 

๔. นางจิตราพร  งามเนตร 
    (อาจารย์) 

๔. นางจิตราพร  งามเนตร 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

5. นายพรเทพ...   
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

5. นายพรเทพ  คัชมาตย์ 
    (อาจารย์) 

5. นางสาวชนากานต์  บุญแก้ว 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

6. นางพิจิตรา  เอี่ยมสมัย 
     (อาจารย์) 

6. นางพิจิตรา  เอี่ยมสมัย 
     (อาจารย์) 

คงเดิม 

   2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. นางสาธิตา  สังข์พงษ์ 
(อาจารย์) 

1. นางสาธิตา  สังข์พงษ์ 
(อาจารย์) 

คงเดิม 

2. นางสาววิภาศิริ  แจ้งแสงทอง 
    (อาจารย์) 

2. นางสาวกุสุมา  เรืองพัฒนกุล 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

3. นางสาวศศิลักษณ์  รอดโพธิ์ทอง 
(อาจารย์) 

3. นางสาวรัชดา พงศ์ไพรรัตน์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

เปลี่ยนแปลง 

๔. นางจิตราพร  งามเนตร 
    (อาจารย์) 

๔. นางจิตราพร  งามเนตร 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

5. นายพรเทพ  คัชมาตย์ 
    (อาจารย์) 

5. นางสาวชนากานต์  บุญแก้ว 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

6. นางพิจิตรา  เอี่ยมสมัย 
     (อาจารย์) 

6. นางพิจิตรา  เอี่ยมสมัย 
     (อาจารย์) 

คงเดิม 

 
 4.5 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ น าเสนอ การขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบกับการประชุมครั้งที่ 12/2563  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 มีมติอนุมัติ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร จากส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 แล้วนั้น 
  เนื่องด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิบูล จันทร์แย้ม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3) สิ้นสุดสัญญา
จ้าง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3) ดังนี้ 
 

1. ปรับลด... 
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  1. ปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิมจ านวน 6 คน ลดลงเหลือจ านวน 5 คน  
  ๒. ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรจากเดิมจ านวน 6 คน ลดลงเหลือจ านวน 5 คน 
  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังคงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี                   
พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๕ คน  
  โดยมีรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. นายจุติรัช  อนุกูล 
(อาจารย์, ดร.) 

1. นายจุติรัช  อนุกูล 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นางสาวอรุณี  เจริญทรัพย์ 
    (อาจารย์) 

2. นางสาวอรุณี  เจริญทรัพย์ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

3. นายวิบูล จันทร์แย้ม 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

- ตัดออก 

๔. นางสาวนิลรัตน์  ปัททุม 
    (อาจารย์) 

3. นางสาวนิลรัตน์  ปัททุม 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

5. นายณฤทธิ์  ประจงแต่ง 
    (อาจารย์) 

4. นายณฤทธิ์  ประจงแต่ง 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

6. นายนิเวศ  เผื่อนทิม 
     (อาจารย์) 

5. นายนิเวศ  เผื่อนทิม 
     (อาจารย์) 

คงเดิม 

  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นายจุติรัช  อนุกูล 
    (อาจารย์, ดร.) 

1. นายจุติรัช  อนุกูล 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นางสาวอรุณี  เจริญทรัพย์ 
    (อาจารย์) 

2. นางสาวอรุณี  เจริญทรัพย์ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

3. นายวิบูล จันทร์แย้ม 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

- ตัดออก 
 

๔. นางสาวนิลรัตน์  ปัททุม 
    (อาจารย์) 

3. นางสาวนิลรัตน์  ปัททุม 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

5. นายณฤทธิ์  ประจงแต่ง 
    (อาจารย์) 

4. นายณฤทธิ์  ประจงแต่ง 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

6. นายนิเวศ  เผื่อนทิม 
     (อาจารย์) 

5. นายนิเวศ  เผื่อนทิม 
     (อาจารย์) 

คงเดิม 

 
 

ทั้งนี้... 
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ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
4/2564 เมื่อวันที่  16 มิถุนายน 2564 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  7/2564 เมื่อวันที่                      
2 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3) ทั้งนี้ ให้คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3) ตามท่ีเสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 มติสภามหาวิทยาลัย  อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖3)                        
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามท่ีเสนอดังนี้ 
   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. นายจุติรัช  อนุกูล 
(อาจารย์, ดร.) 

1. นายจุติรัช  อนุกูล 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นางสาวอรุณี  เจริญทรัพย์ 
    (อาจารย์) 

2. นางสาวอรุณี  เจริญทรัพย์ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

3. นายวิบูล จันทร์แย้ม 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

- ตัดออก 

๔. นางสาวนิลรัตน์  ปัททุม 
    (อาจารย์) 

3. นางสาวนิลรัตน์  ปัททุม 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

5. นายณฤทธิ์  ประจงแต่ง 
    (อาจารย์) 

4. นายณฤทธิ์  ประจงแต่ง 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

6. นายนิเวศ  เผื่อนทิม 
     (อาจารย์) 

5. นายนิเวศ  เผื่อนทิม 
     (อาจารย์) 

คงเดิม 

   2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. นายจุติรัช  อนุกูล 
    (อาจารย์, ดร.) 

1. นายจุติรัช  อนุกูล 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นางสาวอรุณี  เจริญทรัพย์ 
    (อาจารย์) 

2. นางสาวอรุณี  เจริญทรัพย์ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

3. นายวิบูล จันทร์แย้ม 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

- ตัดออก 
 

๔. นางสาวนิลรัตน์  ปัททุม 
    (อาจารย์) 

3. นางสาวนิลรัตน์  ปัททุม 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

 

5. นายณฤทธิ์...   
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

5. นายณฤทธิ์  ประจงแต่ง 
    (อาจารย์) 

4. นายณฤทธิ์  ประจงแต่ง 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

6. นายนิเวศ  เผื่อนทิม 
     (อาจารย์) 

5. นายนิเวศ  เผื่อนทิม 
     (อาจารย์) 

คงเดิม 

 
 4.6  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)            
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ น าเสนอ  
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
2562 มีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)           
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยหลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร                     
จากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 นั้น 
  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร  
4 ปี พ.ศ. 2563 ที่ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับดังกล่าว ในส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์การรับรอง
ปริญญา องค์ประกอบด้านหลักสูตร ประเด็นแผนการรับนิสิตนักศึกษา โดยเกณฑ์การรับรอง ๒) ก าหนดให้ 
“จ านวนอาจารย์นิเทศก์ 1 คน ดูแลนิสิตนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะไม่เกิน  
10 คน” และเพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) ดังนี้ 
  1. ปรับเพ่ิมจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิมจ านวน 5 คน เพ่ิมเป็นจ านวน 6 คน  
  ๒. ปรับเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากเดิมจ านวน 7 คน เพ่ิมเป็นจ านวน 9 คน และ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ จ านวน 1 คน 
  ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้ตรวจสอบแล้วว่าพบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ 1  นางสาวกันยา  กองสูงเนิน ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงค าน าหน้านาม และชื่อสกุล เป็น “นางกันยา  
บาร์นท์” ให้มหาวิทยาลัยรับทราบ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอปรับข้อมูลบุคคล
ดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน 
  โดยมีรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อาจารย์... 
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  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 (เดิม) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นางสาวกันยา  กองสูงเนิน 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

1. นางกันยา  บาร์นท์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์ 
    (อาจารย์, ดร.) 

2. นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์ 
    (อาจารย์, ดร.) 

คงเดมิ 

3. นางสาวเบญจพร  นวลประเสริฐ 
    (อาจารย์) 

3. นางสาวเบญจพร  นวลประเสริฐ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

4. นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร 
    (อาจารย์) 

4. นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

คงเดิม 

5. นางสาววรรณวิษา  ปั้นคุ้ม 
    (อาจารย์) 

5. นางสาววรรณวิษา  ปั้นคุ้ม 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

- 6. นายพรเทพ  คัชมาตย์ 
    (อาจารย์) 

เพ่ิม 

  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นางสาวกันยา  กองสูงเนิน 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

1. นางกันยา  บาร์นท์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์ 
    (อาจารย์, ดร.) 

2. นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์ 
    (อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

3. นางสาวเบญจพร  นวลประเสริฐ 
    (อาจารย์) 

3. นางสาวเบญจพร  นวลประเสริฐ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

4. นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร 
    (อาจารย์) 

4. นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

คงเดิม 

5. นางสาววรรณวิษา  ปั้นคุ้ม 
    (อาจารย์) 

5. นางสาววรรณวิษา  ปั้นคุ้ม 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

6. นางพิจิตรา เอ่ียมสมัย 
    (อาจารย์) 

6. นายพรเทพ  คัชมาตย์ 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

7. นางสาวศศิลักษณ์  รอดโพธิ์ทอง 
    (อาจารย์) 

7. นางสาวศศิลักษณ์  รอดโพธิ์ทอง 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

 8. นางสาววิภาศิริ แจ้งแสงทอง 
    (อาจารย์) 

เพ่ิม 

 9. นางสาวสุวรรณา พันแสง 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

เพ่ิม 

 
 

ทั้งนี้... 
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ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
4/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอเพ่ิมจ านวน และเปลี่ยนแปลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) 
ทั้งนี้ ให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) ตามท่ีเสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

 มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามท่ีเสนอดังนี้ 
   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. นางสาวกันยา  กองสูงเนิน 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

1. นางกันยา  บาร์นท์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์ 
    (อาจารย์, ดร.) 

2. นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์ 
    (อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

3. นางสาวเบญจพร  นวลประเสริฐ 
    (อาจารย์) 

3. นางสาวเบญจพร  นวลประเสริฐ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

4. นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร 
    (อาจารย์) 

4. นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

คงเดิม 

5. นางสาววรรณวิษา  ปั้นคุ้ม 
    (อาจารย์) 

5. นางสาววรรณวิษา  ปั้นคุ้ม 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

- 6. นายพรเทพ  คัชมาตย์ 
    (อาจารย์) 

เพ่ิม 

   2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นางสาวกันยา  กองสูงเนิน 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

1. นางกันยา  บาร์นท์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์ 
    (อาจารย์, ดร.) 

2. นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์ 
    (อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

3. นางสาวเบญจพร  นวลประเสริฐ 
    (อาจารย์) 

3. นางสาวเบญจพร  นวลประเสริฐ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

4. นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร 
    (อาจารย์) 

4. นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

คงเดิม 

 
5. นางสาววรรณวิษา...   
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

5. นางสาววรรณวิษา  ปั้นคุ้ม 
    (อาจารย์) 

5. นางสาววรรณวิษา  ปั้นคุ้ม 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

6. นางพิจิตรา เอ่ียมสมัย 
    (อาจารย์) 

6. นายพรเทพ  คัชมาตย์ 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

7. นางสาวศศิลักษณ์  รอดโพธิ์ทอง 
    (อาจารย์) 

7. นางสาวศศิลักษณ์  รอดโพธิ์ทอง 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

 8. นางสาววิภาศิริ แจ้งแสงทอง 
    (อาจารย์) 

เพ่ิม 

 9. นางสาวสุวรรณา พันแสง 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

เพ่ิม 

 
 4.๗  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)             
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ น าเสนอ การขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา   
(๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
2562 มีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)            
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยหลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร จาก
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน 256๓ นั้น 
  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร  
4 ปี พ.ศ. 2563 ที่ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับดังกล่าว ในส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์การรับรอง
ปริญญา องค์ประกอบด้านหลักสูตร ประเด็นแผนการรับนิสิตนักศึกษา โดยเกณฑ์การรับรอง ๒) ก าหนดให้ 
“จ านวนอาจารย์นิเทศก์ 1 คน ดูแลนิสิตนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะไม่เกิน  
10 คน” และ เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์             
จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                    
สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) ดังนี้ 
  1. ปรับเพ่ิมจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิมจ านวน 5 คน เพ่ิมเป็นจ านวน 6 คน  
  ๒. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 คน 
  โดยมีรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 
 
 
 
 

1. อาจารย์... 
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  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 (เดิม) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นายวีรวิชญ์  บุญส่ง 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

1. นายวีรวิชญ์  บุญส่ง 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นายคมกริช  บุญเขียว 
    (อาจารย์) 

2. นายคมกริช  บุญเขียว 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

3. นางสาวปนัดดา  พาณิชยพันธุ์ 
    (อาจารย์) 

3. นางสาวปนัดดา  พาณิชยพันธุ์ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

4. นายกาสัก  เต๊ะขันหมาก 
    (รองศาสตราจารย์, ดร.) 

4. นายกาสัก  เต๊ะขันหมาก 
    (รองศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

5. นางสาวพรรณ์ทิพย์  เพ็ชรวิจิตร 
    (อาจารย์) 

5. นางสาวพรรณ์ทิพย์  เพ็ชรวิจิตร 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

- 6. ว่าที่ร้อยตรีสุริยะ  หาญพิชัย 
    (อาจารย์, ดร.) 

เพ่ิม 

   2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นายวีรวิชญ์  บุญส่ง 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

1. นายวีรวิชญ์  บุญส่ง 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นายคมกริช  บุญเขียว 
    (อาจารย์) 

2. นายคมกริช  บุญเขียว 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

3. นางสาวปนัดดา  พาณิชยพันธุ์ 
    (อาจารย์) 

3. นางสาวปนัดดา  พาณิชยพันธุ์ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

4. นายกาสัก  เต๊ะขันหมาก 
    (รองศาสตราจารย์, ดร.) 

4. นายกาสัก  เต๊ะขันหมาก 
    (รองศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

5. นางสาวพรรณ์ทิพย์  เพ็ชรวิจิตร 
    (อาจารย์) 

5. นางสาวพรรณ์ทิพย์  เพ็ชรวิจิตร 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

๖. นางสาวอังคณา  อุดมพันธ์ 
    (อาจารย์, ดร.) 

6. ว่าที่ร้อยตรีสุริยะ  หาญพิชัย 
    (อาจารย์, ดร.) 

เปลี่ยนแปลง 

 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
4/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอเพ่ิมจ านวน และเปลี่ยนแปลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) 
ทั้งนี้ ให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ต่อไป  
 

มหาวิทยาลัย… 
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  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) ตามท่ีเสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)               
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามท่ีเสนอดังนี้ 
   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. นายวีรวิชญ์  บุญส่ง 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

1. นายวีรวิชญ์  บุญส่ง 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นายคมกริช  บุญเขียว 
    (อาจารย์) 

2. นายคมกริช  บุญเขียว 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

3. นางสาวปนัดดา  พาณิชยพันธุ์ 
    (อาจารย์) 

3. นางสาวปนัดดา  พาณิชยพันธุ์ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

4. นายกาสัก  เต๊ะขันหมาก 
    (รองศาสตราจารย์, ดร.) 

4. นายกาสัก  เต๊ะขันหมาก 
    (รองศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

5. นางสาวพรรณ์ทิพย์  เพ็ชรวิจิตร 
    (อาจารย์) 

5. นางสาวพรรณ์ทิพย์  เพ็ชรวิจิตร 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

- 6. ว่าที่ร้อยตรีสุริยะ  หาญพิชัย 
    (อาจารย์, ดร.) 

เพ่ิม 

  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. นายวีรวิชญ์  บุญส่ง 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

1. นายวีรวิชญ์  บุญส่ง 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นายคมกริช  บุญเขียว 
    (อาจารย์) 

2. นายคมกริช  บุญเขียว 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

3. นางสาวปนัดดา  พาณิชยพันธุ์ 
    (อาจารย์) 

3. นางสาวปนัดดา  พาณิชยพันธุ์ 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

4. นายกาสัก  เต๊ะขันหมาก 
    (รองศาสตราจารย์, ดร.) 

4. นายกาสัก  เต๊ะขันหมาก 
    (รองศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

5. นางสาวพรรณ์ทิพย์  เพ็ชรวิจิตร 
    (อาจารย์) 

5. นางสาวพรรณ์ทิพย์  เพ็ชรวิจิตร 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

๖. นางสาวอังคณา  อุดมพันธ์ 
    (อาจารย์, ดร.) 

6. ว่าที่ร้อยตรีสุริยะ  หาญพิชัย 
    (อาจารย์, ดร.) 

เปลี่ยนแปลง 

 
4.8 พิจารณาอนุมัติ… 
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 4.8 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร และขอปรับแผนการรับ
นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256๒) 
คณะครุศาสตร์ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ น าเสนอ การขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256๒) คณะครุศาสตร์ ดังนี้ 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่ อวันที่ 21 
กันยายน 2562 มีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 256๒) คณะครุศาสตร์ โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร จาก
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 แล้วนั้น 
  เนื่องจาก โดยช่วงเวลาที่ผ่านมาหลักสูตรมีผู้ ให้ความสนใจในการสมัครเข้ารับการศึกษาต่อ        
จ านวนมาก ในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 140 คน แต่ตามแผนการรับเดิมก าหนดไว้ 35 คน สาขาวิชา             
การบริหารการศึกษา จึงมีความประสงค์ขยายจ านวนการรับนักศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษา และพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาประจ าการในท้องถิ่น และเขตพ้ืนที่บริการ และขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 การควบคุมวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ปรับเพ่ิมจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากเดิมจ านวน 6 คน เพ่ิมเป็นจ านวน 11 คน ดังนี้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นางบุณยานุช  เฉวียงหงส์ 
(อาจารย์, ดร.) 

1. นางบุณยานุช  เฉวียงหงส์ 
(อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นายเฉลิมชัย  หาญกล้า 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

2. นายเฉลิมชัย  หาญกล้า 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

3. นางสาวเสริมทรัพย์ วรปัญญา 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

3. นางสาวเสริมทรัพย์ วรปัญญา 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

๔. นายภูวดล  จุลสุคนธ์ 
(อาจารย์, ดร.) 

๔. นายภูวดล  จุลสุคนธ์ 
(อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

๕. นายสรรชัย  ชูชีพ 
    (อาจารย์, ดร.) 

๕. นายสรรชัย  ชูชีพ 
    (อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

๖. นางสาวภัสยกร เลาสวัสดิกุล 
(อาจารย์, ดร.) 

๖. นางสาวภัสยกร เลาสวัสดิกุล 
(อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

- 7. นายเนติ  เฉลยวาเรศ 
(อาจารย์, ดร.) 

เพ่ิมเติม 

- 8. นางสาวปนิดา  เนื่องพะนอม 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

เพ่ิมเติม 

- 9. นางสาวธันยนันท์  ทองบุญตา 
(อาจารย์, ดร.) 

เพ่ิมเติม 

10. นายกรวุฒิ...   
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

- 10. นายกรวุฒิ  แผนพรหม 
(อาจารย์, ดร.) 

เพ่ิมเติม 

- 11. ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ  พยอม 
    (รองศาสตราจารย์, ดร.) 

 

 
  ๒. ปรับแผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 – 2566 ดังนี้ 
   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา (เดิม) 

นักศึกษา 

ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข 

ชั้นปีที่ 1 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 
ชั้นปีที่ 2 - - 10 25 10 25 10 25 10 25 
รวม 10 25 20 50 20 50 20 50 20 50 
คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

- - 10 25 10 25 10 25 10 25 

 

   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา (ใหม่)  

นักศึกษา 

ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข 

ชั้นปีที่ 1 10 25 10 25 20 60 20 60 20 60 
ชั้นปีที่ 2 - - 10 25 10 25 20 60 20 60 
รวม 10 25 20 50 30 85 40 120 40 120 
คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

- - 10 25 10 25 20 60 20 60 

 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 16 
มิถุนายน 2564 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 และสภา
วิชาการในการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564  โดยที่ประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ
การเสนอขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2562) จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากจ านวนเดิม 6 คน เป็น 11 คน ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร              
ทั้ง 5 คนที่เพ่ิมใหม่เป็นผู้มีคุณสมบัติ รวมทั้งมีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ก าหนด และเห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติสภามหาวิทยาลัย... 
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มติสภามหาวิทยาลัย  
 1. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256๒) คณะครุศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอดังนี้ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นางบุณยานุช  เฉวียงหงส์ 
(อาจารย์, ดร.) 

1. นางบุณยานุช  เฉวียงหงส์ 
(อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นายเฉลิมชัย  หาญกล้า 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

2. นายเฉลิมชัย  หาญกล้า 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

3. นางสาวเสริมทรัพย์ วรปัญญา 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

3. นางสาวเสริมทรัพย์ วรปัญญา 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

๔. นายภูวดล  จุลสุคนธ์ 
(อาจารย์, ดร.) 

๔. นายภูวดล  จุลสุคนธ์ 
(อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

๕. นายสรรชัย  ชูชีพ 
    (อาจารย์, ดร.) 

๕. นายสรรชัย  ชูชีพ 
    (อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

๖. นางสาวภัสยกร เลาสวัสดิกุล 
(อาจารย์, ดร.) 

๖. นางสาวภัสยกร เลาสวัสดิกุล 
(อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

- 7. นายเนติ  เฉลยวาเรศ 
(อาจารย์, ดร.) 

เพ่ิมเติม 

- 8. นางสาวปนิดา  เนื่องพะนอม 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

เพ่ิมเติม 

- 9. นางสาวธันยนันท์  ทองบุญตา 
(อาจารย์, ดร.) 

เพ่ิมเติม 

- 10. นายกรวุฒิ  แผนพรหม 
(อาจารย์, ดร.) 

เพ่ิมเติม 

- 11. ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ  พยอม 
    (รองศาสตราจารย์, ดร.) 

 

    

 2. อนุมัติให้ปรับแผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256๒) คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 – 2566 ดังนี้ 
   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา (เดิม) 

นักศึกษา 

ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข 

ชั้นปีที่ 1 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 
ชั้นปีที่ 2 - - 10 25 10 25 10 25 10 25 
รวม 10 25 20 50 20 50 20 50 20 50 
คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

- - 10 25 10 25 10 25 10 25 

แผนการรับ... 
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  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา (ใหม่)  

นักศึกษา 

ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข 

ชั้นปีที่ 1 10 25 10 25 20 60 20 60 20 60 
ชั้นปีที่ 2 - - 10 25 10 25 20 60 20 60 
รวม 10 25 20 50 30 85 40 120 40 120 
คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

- - 10 25 10 25 20 60 20 60 

 
 4.9  พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 

ด้วย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๔  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๔ ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัย   
แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

(๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ 
(๒)  อธิการบดี       เป็นกรรมการ 
(๓)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   เป็นกรรมการ 
(๔)  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  เป็นกรรมการ 
(๕)  รองอธิการบดี  จ านวนสองคน    เป็นกรรมการ 
(๖)  คณบดี  จ านวนสองคน     เป็นกรรมการ 
(๗)  ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการที่ 

เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
 (8) บุคลากรประเภทคณาจารย์ประจ า ที่มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี  จ านวนสองคน
เป็นกรรมการ 
 (9 ) บุ คลากรประเภทข้ าราชการพลเรื อนในสถาบั นอุดมศึ กษาหรือพนั กงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท ายุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี จ านวนสองคนเป็นกรรมการ 
 (10)  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  เป็นเลขานุการ 

 มหาวิทยาลัยจึงด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ เป็นไปตาม ข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยดังกล่าว
ข้างต้น ดังนี้ 

 

 

 
(1) กรรมการ… 



- 38 - 
 

องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

รายนามชื่อบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง 

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
จ านวนหนึ่งคน  

เป็นประธานกรรมการ *เสนอพิจารณา 
.................................................................. 

(2) อธิการบดี  
 

เป็นกรรมการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

(3) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
(4) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย   

เป็นกรรมการ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(5) รองอธิการบดี  จ านวนสองคน  
    

เป็นกรรมการ 1. ผศ. ดร.เฉลิมชัย  หาญกล้า  
2. ผศ. ดร.กันยา  บาร์นท์       

(6) คณบดี  จ านวนสองคน   เป็นกรรมการ 1. ผศ.พรรณนิภา  เดชพล 
2. รศ. ดร.รัชดาภรณ์  อมรชีวิน       

(7) ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
จ านวนหนึ่งคน     

เป็นกรรมการ อาจารย์ไชยพล  กลิ่นจันทร์ 

(8) บุคลากรประเภทคณาจารย์ประจ า      
ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี  
จ านวนสองคน 

เป็นกรรมการ 1. ผศ. ดร.นันทนา  แจ้งสว่าง 
2. ผศ.กุลสมทรัพย์  เย็นฉ่ าชลิต 

(9) บุคลากรประเภทข้าราชการพลเรือน    
ใน ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ าห รื อ พ นั ก งาน          
ในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดท ายุทธศาสตร์ และการบริหาร
จัดการความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัย โดย
ค าแนะน าของอธิการบดี จ านวนสองคน 

เป็นกรรมการ ๑. นางศรีไพร  วงษ์วาน 
๒. นางพิณรัตน์  โพธิ์เจริญ 

(10) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   เป็นเลขานุการ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   
 

ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
1. เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนหนึ่งคน  เป็นประธานกรรมการ 
2. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
 
 
 
 
 

กรรมการสภา… 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตรี ดังนี้ 
 (1) รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
  (2) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ 
 (3) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
 (4) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
  (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย  หาญกล้า  รองอธิการบดี   กรรมการ 
 (6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา  บาร์นท์      รองอธิการบดี   กรรมการ 

 (7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา  เดชพล    คณบดี กรรมการ 
 (8) รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์  อมรชีวิน  คณบดี กรรมการ       
 (9) อาจารย์ไชยพล  กลิ่นจันทร์  ผู้อ านวยการส านัก กรรมการ 
 (10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา  แจ้งสว่าง  คณาจารย์ประจ า      กรรมการ 
 (11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลสมทรัพย์  เย็นฉ่ าชลิต คณาจารย์ประจ า     กรรมการ 
 (12) นางศรีไพร  วงษ์วาน     ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กรรมการ 
 (13) นางพิณรัตน์  โพธิ์เจริญ  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  กรรมการ  

 (14) ผู้อ านวยการส านักงานอธกิารบดี                                                         เลขานุการ 
 
 4.10 พิจารณาการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร และตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
เพื่อเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอ การประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพ
องค์กร และตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน เพื่อเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ดังนี้ 
 ข้อเท็จจริง 
  วันที่ 22 มีนาคม 2564   กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 
 วันที่ 21 พฤษภาคม  2564  สภามหาวิทยาลัย มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
      ตามกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 2564 
 วันที่ 22 มิถุนายน  2564 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานตามกฎกระทรวงฯ ครั้งที่ 
      1/2564 พิจารณาประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร  
      และตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน เพ่ือเลือกสังกัด 
      กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  วันที่ 16  กรกฎาคม  2564 เสนอผลการพิจารณาการประเมินตนเองตามตัวชี้วัด 
      ศักยภาพองค์กร และตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน เพ่ือเลือก
      สังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  
      ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 
 

1. กรอบการ... 
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 1. กรอบการประเมินศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  เป็นการประเมินเอกสาร จากเอกสารการประเมินที่ผ่านมา ข้อมูลจาก 
  - คณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
    นวัตกรรม และ UCLAS (คณะกรรมการอ านวยการและกองนโยบายและแผนผู้ประเมิน) 
  - คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
  - คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
  -  คณะกรรมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์ 
  2. ผลการประเมินที่ผ่านมา 
  (1) ผลการประเมินตนเอง เพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (UCLAS) 
  โครงการพัฒนาระบบประเมินตนเองเพ่ือจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์                  
(Thai University Strategic Classification and Self-Assesment System (UCLAS) เป็นส่วนหนึ่งของการ
พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาไทย (Reinventing University) 
  การก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 4 กลุ่มเชิงยุทธศาสตร์ 
  กลุ่มท่ี 1  การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก ( Global and Frontier Research ) 
  กลุ่ มที่  2  การพัฒนาเทคโน โลยีและส่ งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology 
Development and Innovation) 
  กลุ่มท่ี 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน (Area-Based and Community) 
  กลุ่ ม ที่  4  ก ารผลิ ต และ พั ฒ น าบุ ค ล าก รวิ ช าชี พ จ า เพ าะ  ( Development of 
Professionals and Specialists )  
  ผลการประเมินพบว่า 

ล าดับที่ กลุ่มยุทธศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยด้าน

ศักยภาพ  (Potential) 

คะแนนเฉลี่ยด้านผลการ
ด าเนินงาน 

(Performance) 

1 
ด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชน
อ่ืน (Area-Based and Community) 

3.5 (มาก) 3.5 (มาก) 

2 
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Technology and Innovation)  

3 (ปานกลาง) 1.5  (น้อยที่สุด) 

3 
พัฒนาวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ 
(Development of Professionals 
and Specialists)  

3 (ปานกลาง) 1  (น้อยที่สุด) 

4 
ด้านการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 
(Global and Frontier Research)  

1 (น้อยที่สุด) 1 (น้อยที่สุด) 

 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน... 
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 ผลการประเมินตนเอง เพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ จ าแนกตามตัวชี้วัด 
กลุ่มที่ 3 

ตัวช้ีวัด รายการ คะแนน แปลความ 
1 อัตราการได้งานท าในพ้ืนที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต 4 ดี 
2 การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area Based Development) 5 ดีมาก 
3 การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค (Non-Age 

Group Participation 
3 ปานกลาง 

4 ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและสังคม (Green/Sustainability) 1 ปรับปรุง 

5 ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum Alignment) 3 ปานกลาง 
6 การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนที่ภูมิภาค 

(Research/Service in Region)* ตาม กพอ. 
1 ปรับปรุง 

7 การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community) 5 ดีมาก 
8 การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการด าเนินงานเพื่อพัฒนา 

ชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ (Integrated Government Budget) 
5 ดีมาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.37 ปานกลาง 
 
  (2) การประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีตามตัวชี้วัดสถาบันอุดมศึกษา  
กลุ่ม 3 ปี พ.ศ. 2563 ตามแบบของกระทรวงฯ เพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 2565 
  1) ด้านการเรียนการสอน 

สถานะปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564) ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงจุดเด่น 
1. บัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตมีงานท าตรงสาขาร้อยละ 
83.33 เมื่อปี 2562 
2. มีการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัย และศิลปวัฒนธรรมเข้ากับ
การพัฒนาท้องถิ่น 
3. มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ ปริญญาตรี 
13 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 2 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 15 
หลักสูตรท าโครงการและกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาและชุมชน             
ในเขตบริการเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4. มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้นักศึกษาครูฝึกประสบการณ์สอนทั้งใน
และต่างประเทศ 
5. มหาวิทยาลัยมีระบบในการหนุนเสริมการเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพครู
รวมถึงการสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วย 

1. รายงานผลการตรวจติดตาม 
และประเมินผลของสภาฯ 
2. รายงานประกันคุณภาพฯ 
 

 
 
 
 
 

2) ด้านการวิจัย... 
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  2) ด้านการวิจัย 
สถานะปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564) ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงจุดเด่น 

1. มีงานวิจัยภายใต้บริบทการพัฒนาท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก
และน าไปใช้ประโยชน์เชิงประจักษ์ 

1. จ านวนงานวิจัยจากรายงานผลการตรวจ
ติดตามและประเมินผลของสภาฯ 

 
  3) ด้านการบริการวิชาการ 

สถานะปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564) ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงจุดเด่น 
1. ให้บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ  
ทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
2. บูรณาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. ร าย งาน ผลการด า เนิ น งาน โค รงก าร
ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น 
2. จ านวนกิจกรรมที่อาจารย์และนักศึกษา
บูรณาการฯ 

  
  4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สถานะปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564) ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงจุดเด่น 
1. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งด้านศิลปะและวัฒนธรรม    
2. มีการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
อย่างต่อเนื่อง   

 

1. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จ านวนโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 
   
  5) ด้านอ่ืน ๆ 

สถานะปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564) ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงจุดเด่น 
1. มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
2. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
3. มีหลักสูตรเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูที่ได้รับ
การรับรองจาก สสวท. 
4. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์เครือข่าย สมศ. ในเขตภาคกลาง 
คลอบคลุมพ้ืนที่ 8 จังหวัด 

1. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
2. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
3. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
4. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

 

 
  6) สิ่งท่ีจะพัฒนาให้เกิดขึ้นใหม่ ระหว่างปีงบประมาณ 2566– 2570 

รายการ ทรัพยากรที่ต้องใช้ รายการ ทรัพยากรที่ต้องใช้ 
1. การหารายได้จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย 
2. การพัฒนาหลักสูตรระยะ
สั้น หลักสูตรนานาชาติ 
 

1. ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านงบประมาณ 
2. ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านหลักสูตร 
 

1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพครู 
2. ศูนย์พัฒนาทักษะความเป็นมนุษย์ 
3. การบูรณาการเรียนการสอนกับ 
การพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. งบประมาณด้านการปรับปรุง
อาคารสถานที ่
2. งบประมาณ ในการจ้ าง
ผู้เชี่ยวชาญ 
3. งบประมาณด้านการพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

 
(3) สรุปรายงาน... 
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 (3) สรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 

ส่วนที่ 
ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผล 
ผลการประเมิน 2561 
คะแนนที่ได้ / ระดับ 

ผลการประเมิน 2562 
คะแนนที่ได้ / ระดับ 

ผลการประเมิน 2563 
คะแนนที่ได้ / ระดับ 

ส่วนที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร  3.79 : ดี 4.07 : ดี 4.54 : ดีมาก 

ส่วนที่ 2  
ด้านผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ 

3.67 : ดี 3.87 : ดี 3.62 : ดี 

ส่วนที่ 3 
ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย         

3.66 : ดี 3.63 : ดี 4.09 : ดี 

รวมคะแนนประเมิน ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 และ
ส่วนที่ 4 (ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารฯ) 

3.69 : ดี - - 

รวมคะแนนประเมิน ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 - 3.83 : ดี 4.03 : ดี 

  
 (4) สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2560 - 2562 
 

มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 
คะแนนที่ได้ / ระดับ 

ปีการศึกษา 2561 
คะแนนที่ได้ / ระดับ 

ปีการศึกษา 2562 
คะแนนที่ได้ / ระดับ 

1. ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 4.02 : ดี 3.96 : ดี 3.84 : ดี 
2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 4.33 : ดี 3.39 : พอใช้ 5.00 : ดีมาก 
3. ด้านการบริการวิชาการ 5.00 : ดีมาก 5.00 : ดีมาก 5.00 : ดีมาก 
4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

5.00 : ดีมาก 5.00 : ดีมาก 3.50 : พอใช้ 

5. ด้านการบริหารจัดการ 4.42 : ดี 4.74 : ดี 4.09 : ดี 
ผลการประเมิน 4.34 : ด ี 4.17  : ดี 4.35 : ด ี

 
 (5) การวิเคราะห์ศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
      5.1 ศักยภาพที่มีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

    5.1.1 บุคลากร 
    ตารางท่ี 1 ข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ข้อมูลด้าน
บุคลากร 

ข้าราชการ 
ผู้มีความรู้

ความสามารถ 
พนักงานชาว
ต่างประเทศ 

พนักงานใน  
สถาบันอุดมศึกษา 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

ต่างประเทศ 
ลูกจ้างประจ า 

ลุกจ้าง
ชาวคราว

หมวด
แรงงาน 

รวม 

1. สายวิชาการ 77 7 3 228 - 4 - - 319 
2. สาย
สนับสนุน 

10 - - 229 17 - 9 4 268 

รวม 87 7 3 457 14 4 9 4 587 
   ตารางที่ 2… 
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    ตารางท่ี 2 บุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

สายวิชาการ 
จ านวน 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
1. ข้าราชการ - 34 43 77 
2. ผู้มีความรู้ความสามารถ - 7 - 7 
3. พนักงานชาวต่างประเทศ 2 1 - 3 
4. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 28 140 60 228 
5. ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 3 1 - 4 

รวม 33 183 103 319 
 
    ตารางท่ี 3 บุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
สายวิชาการ ครู อาจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม 

1. ข้าราชการ - 27 42 8 - 77 
2. ผู้มีความรู้
ความสามารถ 

- 4 3 - - 7 

3. พนักงาน 
ชาวต่างประเทศ 

- 3 - - - 3 

4. พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

45 147 36 - - 228 

5. ลูกจ้างชั่วคราว 
ชาวต่างประเทศ 

- 4 - - - 4 

รวม 45 185 81 8 - 319 
 

    5.1.2 สถานที่ 
      1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งอยู่เลขที่ 321 ถนนนารายณ์มหาราช เนื้อที่ 
59 ไร่ 2 งาน 
      2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2 เนื้อท่ี 23 ไร่ 
      3. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
ต าบลโคกตูม อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เนื้อที่ 120 ไร่ 
      4. ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย ณ พ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เนื้อท่ี 109 ไร่ 1 งาน 100 ตารางวา 
      5. โครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต าบลวังเพลิง อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี เนื้อท่ี 500 ไร่  
      6. หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี              
อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เนื้อท่ี 22 ไร่ 
      7. หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี              
อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อท่ี 44ไร่ 
      8. หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                
อ าเภอ ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อท่ี 21 ไร่ 3 งาน  76 ตารางวา 

5.1.3 โครงสร้าง… 
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  5.1.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
  5.1.4 งบประมาณ 
  5.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) 
    จุดแข็ง Strengths 
     - บริการวิชาการท้องถิ่น 
     - การมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
     - วิจัยพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีท้องถิ่น 
      - การผลิตและพัฒนาครู 
     - การได้งานท าของบัณฑิตในท้องถิ่น 
     - เป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งเดียวในท้องถิ่น 
   จุดอ่อน (Weaknesses) 
     - หลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
      - ทักษะในการท างานเชิงพ้ืนที่ของบุคลากร 
      - รายได้ลดลง 
      - ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจยังไม่มีประสิทธิภาพ 
     - การอ้างอิงงานวิจัย งานวิจัยร่วมนานาชาติ 
      - ระบบข้อมูลและการใช้ศักยภาพศิษย์เก่า 
     - ระบบการประเมินประสิทธิภาพการท างานที่ไม่จูงใจ 
   โอกาส (Opportunities) 
     - พระบรมราโชบายด้านการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
      - นโยบายของรัฐและกระทรวงที่สนับสนุน ม.เพื่อท้องถิ่น 
     - สังคมผู้สูงวัยท าให้สามารถจัดการศึกษาให้กับผู้สูงวัย 
     - การปรับตัวในเรื่องเทคโนโลยีเนื่องจาก Covid-19 
     - ทุนทางวัฒนธรรม 
   อุปสรรค (Threats) 
     - จ านวนนักศึกษาท่ีลดลง 
     - การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
     - เงินรายได้จากรัฐลดลง 
     - กฎหมาย ระเบียบ ของรัฐบาลที่ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผล... 
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 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารและการประเมินผลการด าเนินงาน 
 จุดแข็ง 

รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภฏั

เทพสตรี 

การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

การประเมินศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย 
ตามตัวชี้วัด

สถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม 3 
ปี 2563 

  UCLAS การวิเคราะห์ศักยภาพ
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ด้านการวิจัยพัฒนาและ
ถ่ า ย ท อ ด เท ค โน โล ยี 
(4.77 : ดีมาก /4.37 : 
ดี) 

ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม = ดีมาก 

จุดแข็ง 
- บัณฑิตหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตมีงานท าตรงสาขาร้อย
ละ 83.33 (2562) 
- มีการบูรณาการการเรียน
ก า ร ส อ น  ก า ร วิ จั ย  แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการ
พัฒนาท้องถิ่น 
-- มี ส าขาวิช าผลิตครู  1 3 
สาขา 
- นศ.ฝึกประสบการณ์สอน           
ทั้งในและต่างประเทศ 

อยู่ในกลุ่มด้านการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
หรือชุมชนอื่น  
(Area-Based and 
Community) 
- คะแนนเฉลี่ยด้าน
ศักยภาพ (Potential) 
2.5 (ปานกลาง) 
คะแนนเฉลีย่ด้านผลการ
ด าเนินงาน 
(Performance)  
3.5 (มาก) 

มีศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ตามพระบรมราโชบาย อ าเภอ
บ างระจั น  จั งห วัด สิ งห์ บุ รี               
มีศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาและ
หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง           
ใน จั งห วั ด ล พ บุ รี  จั ง ห วั ด
น ค ร ส ว ร ร ค์  แ ล ะ จั งห วั ด
สุพรรณบุรี 

ด้านการบริการวิชาการ 
ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและการมี
ส่ วนร่วม ในการพัฒ นา
ท้ อ ง ถิ่ น  ( 4.36 : ดี / 
4.47 : ดี) 

ด้านการบริการวิชาการ  
= ดีมาก 

ก า รบ ริ ก า ร วิ ช า ก า รแ ล ะ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

เด่นด้านการมีส่วนร่วม
ของสงัคมและชุมชน  
(Inclusive 
Community) = 5 

มี ส าข า วิ ช าค รุ ศ า ส ต ร์ ที่ มี
ช่ือเสียง 13 สาขาและมีศิษย์
เก่ ากระจายอยู่ ในทุ กพื้ นที่
ให้บริการ 

ด้านพัฒนาท้องถิ่นด้วย
การบูรณาการ การวิจัย 
ภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรม
และเทคโนโลยี (4.30 : 
ดี) 

 เค รือข่ ายความร่ วมมื อ ใน
ท้องถิ่นและในต่างประเทศ 

อัตราการได้งานท าใน
พื้นที่หรือภูมิภาคของ
บัณฑิต = 4 

มีเครือข่ายความร่วมมือในท้องถิ่น
และต่างประเทศท่ีเข้มแข็ง 

ด้านสร้างเครือข่ายความ
ร่ ว ม มื อ ต า ม พั น ธ กิ จ 
(4.30 : ดี) 

  การพัฒนาเชิงพื้นที่ = 3 เป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งเดียวใน
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและ
จังหวัดสระบุร ี

 
 
 
 
 
 
 

จุดเด่น… 
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 จุดเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  1. ด้านบริการวิชาการท้องถิ่น มีศูนย์บริการวิชาการในพ้ืนที่และให้บริการอย่างครอบคลุม 
: จังหวัดลพบุรี  จังหวัดสิงห์บรุี  จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท ฯลฯ 
  2. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนท้องถิ่นและต่างประเทศ :              
ผลการประเมินระดับดีมาก 
  3. การผลิตและพัฒนาครู:มีหลักสูตรครุศาสตร์ 13 สาขา มีศิษย์เก่าเครือข่ายในพ้ืนที่ 
  4. ด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี : ผลการประเมินระดับดีมาก 
  5. อัตราการได้งานท าของบัณฑิตในท้องถิ่น : ร้อยละ 89 
  6. เป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งเดียวในจังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี 
 จุดอ่อน 

รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภฏั

เทพสตรี 

การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

การประเมินศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัย 

ตามตัวชี้วัด
สถาบันอุดมศึกษา 
กลุ่ม 3 ปี 2563 

  UCLAS การวิเคราะห์ศักยภาพ
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ด้านผลสัมฤทธิ์ในการ
ด า เ นิ น ง า น ต า ม
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
แผนปฏิบัติการ : 2 
จ าน วน ตั ว ช้ี วั ด ต าม
แผน ปฏิ บั ติ ราชการ
ป ร ะ จ า ปี ไ ม่ บ ร ร ลุ
เป้ า ห ม า ย  = ค ว ร
ปรับปรุง 

ด้านผู้เรียน = 3.84 
(ดี) 

การหารายได ้ การวิจัยและบริการวิชาการ 
เพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมภิาค
(Research/Service in 
Region)* ต้องมีผลงาน
วิชาการตาม กพอ. 

หลักสตูรที่ทันสมัยสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น 

 ด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย = 
3.50 (พอใช้) 

การพัฒ นาหลักสูต ร
ร ะ ย ะ สั้ น  เพื่ อ ก า ร
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ความยั่ งยื นของสถาบั นอุ ดม              
ศึ ก ษ า  ชุ ม ชน แ ล ะ สั งค ม 
(Green/Sustainability) 

ทักษะในการท างานเชิงพื้นที่
ของบุคลากร 

   การบูรณาการงบประมาณ
จากภาครัฐและเอกชนในการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชน
แ ล ะ สั ง ค ม ใ น พื้ น ที่ 
( Integrated Government 
Budget) 

การอ้างอิงงานวิจัย งานวิจัย
ร่วมนานาชาต ิ

    ระบบการประเมินประสิทธิภาพ
การท างานท่ีไม่จูงใจ 

    ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจยังไม่มีประสิทธิภาพ 

    รายได้ลดลง 

 
ตัวชี้วัด… 
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   ตัวช้ีวัดสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community) 
 1. อัตราการได้งานท าของบัณฑิต 
 2. การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
 3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรหรือหน่วยงานในพื้นที่ 
 4. ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม 
 5. ความสอดคล้องของหลักสูตร 
 6. วิจัยและบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
 7. การมีส่วนร่วมของสังคม ชุมชน 
 8. การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาพื้นที่ 
  สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเพ่ือ
เลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  อยู่ในกลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ 
(Area-Based and Community) 
   ในการนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพ
องค์กร และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเพื่อเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
 1. เห็นด้วยและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสังกัดกลุ่ม 3 กลุ่มพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 เนื่องจากสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย        
และกฎกระทรวงฯ ข้อ 9 กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามข้อ ๓ (๓) มีพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่การพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นฯ นอกจากนี้ การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาจะส่งผลกระทบใน 2 เรื่อง คือ 1) การขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่ งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 45  2) มีผลต่อภาระงานของคณาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานตาม ข้อ 9 ของกฎกระทรวงฯ ที่เน้นในเรื่องของการพัฒนาชุมชน การสร้าง
ศักยภาพ ให้สถานศึกษา องค์กร และประชาชนมีความเข้มแข็งในการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม            
ในชุมชน ผลิตบัณฑิตและเป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพ้ืนที่ จึงเห็นว่า หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม 3 กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน  นั้นถูกต้องแล้ว                      
เมื่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งยืนยันผลการเลือกสังกัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแล้ว ขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการฯ จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ  
หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน จึงเสนอให้น าผลการวิเคราะห์จุดอ่อนไปพิจารณาประกอบการจัดท า
แผนดังกล่าวต่อไป 

 2. การเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะต้องแจ้งผล
การประเมินตนเองให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณา
กลั่นกรองตามตัวชี้ วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้ วัดผลการด าเนินงาน หากสภามหาวิทยาลัยเลือก                
กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน ในระยะต่อไปเมื่อมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งมากขึ้น สามารถขอ
เปลี่ยนสังกัดกลุ่มได้ โดยส านักงานปลัดกระทรวงจะพิจารณาศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่มี ดังนั้น การเปลี่ยน
กลุ่มต้องขึ้นอยู่กับศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่กับการท างานของมหาวิทยาลัย ส าหรับพื้นที่ของ 

 
 

มหาวิทยาลัย... 
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มหาวิทยาลัย หากมีพ้ืนที่หลายแห่ง โดยมิได้ด าเนินการใดๆ จะเป็นภาระเกี่ยวกับค่าดูแลบ ารุงรักษา และถือ
เป็นจุดอ่อน ในทางกลับกันหากน าพ้ืนที่ไปพัฒนาให้มีประโยชน์และหารายได้ หรือร่วมมือกับจังหวัดเพ่ือขอรับ
การจัดสรรงบประมาณพัฒนาพ้ืนที่ถือเป็นโอกาสหรือจุดแข็งของมหาวิทยาลัย การพิจารณาเลือกสังกัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา หากสภามหาวิทยาลัยเห็นด้วยกับคณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ในการพิจารณาเลือกกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน ตาม ข้อ 3 (3) 
การด าเนินการต่อไปคณะกรรมการต้องจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิต
ก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน โดยน าผล
การวิเคราะห์จุดอ่อนไปพิจารณาประกอบการจัดท าแผนฯ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เมื่อสภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบผลการประเมินและแผนฯ มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการน าเสนอข้อมูลทั้ง 2 ส่วนนี้
ให้กับส านักงานปลัดกระทรวงพิจารณาอีกครั้ง หลังจากนั้น รัฐมนตรีจึงประกาศก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา
สังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และแจ้งไปยังส านักงบประมาณและหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ เพ่ือจัดสรร
งบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน นอกจากนี้ กฎกระทรวงได้ก าหนดให้
มีการรายงานผลการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและการ
จัดสรรงบประมาณในทุกปีงบประมาณ 

 3. การเลือกสังกัดกลุ่มจากการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงาน มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองเพ่ือขอเปลี่ยนสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาได ้ 

 4. ในอดีตที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยได้เคยเลือกสังกัดกลุ่มเช่นเดียวกัน โดยเลือก 2 กลุ่ม 
จาก 4 กลุ่ม จากการประเมินตนเองสรุปได้ว่าสภามหาวิทยาลัยเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม 3   
กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน จากผลการประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา จึงเห็นว่าวิธีการน าข้อมูล
มาประมวลควรมาจากหลายส่วน  ควรมีข้อเท็จจริงของฐานการประเมินอีก 2 ประเด็น คือ  

  ประเด็นที่หนึ่ง ความเป็นธรรมชาติของท้องที่ที่มีคุณสมบัติเด่น คุณสมบัติด้อย หรือต้อง
แก้ไขปัญหา หรือศักยภาพท้องถิ่นของภูมิภาคนี้ คือ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นต้น เนื่องจากศักยภาพ
ของท้องถิ่นมีด้านการเกษตร ด้านศิลปวัฒนธรรม วิชาชีพเฉพาะทั้งการทหารและการสาธารณสุข ถือเป็น
สิ่งแวดล้อมปัจจุบันของท้องถิ่นท่ีเหมาะแก่การต่อยอดมากกว่าผลการประเมินที่มหาวิทยาลัยด าเนินการมาแล้ว 

  ประเด็นที่สอง ควรประเมินวิสัยทัศน์ ในอนาคตแท้จริงแล้วประชาคมต้องการเป็นอย่างไร 
ฐานข้อมูลในการประมวล หากมีวิสัยทัศน์บางอย่างที่เฉียบแหลมเพ่ือน ามาเป็นทิศทางให้กับมหาวิทยาลัย
มากกว่าการน าประสบการณ์ที่ผ่านมา ท าให้มหาวิทยาลัยคิดต่างหรือคิดใหม่ได้อาจจะเป็นเรื่องที่เหมาะสม            
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา กลุ่ม 5 กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะด้วย             
เพ่ือให้มีวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ ใช้ศักยภาพของสมบัติท้องถิ่นที่มีและประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
ในการผลิตครูมาอย่างยาวนาน จึงเสนอทางเลือกการสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม 3 กับกลุ่ม 5  

 5. ส านักงานปลัดกระทรวงฯ ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาโดยการ
ประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ศักยภาพของท้องถิ่น 
และวัฒนธรรม จะน าไปประกอบการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคน
ระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน เมื่อเลือกกลุ่มพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นแล้ว จุดเน้นจึงอยู่ที่ท้องถิ่นในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยผลิตบุคลากร เช่น ผลิตครู ในอนาคต
ต่อไปสามารถขอเปลี่ยนสังกัดเป็นกลุ่ม 5 ได้ สิ่งส าคัญ คือ ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามเกณฑ์
กฎกระทรวง จึงจะได้รับการจัดสรรทรัพยากร 

 
 
 

6. ประเด็นส าคัญ… 
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 6. ประเด็นส าคัญ นอกจากส านักงานปลัดกระทรวงฯ จะเป็นแหล่งงบประมาณส าคัญแล้ว  
ยังมีแหล่งงบประมาณอ่ืนอีกหลายแห่ง เช่น  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                          
ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้โดยเขียนข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับโจทย์ความต้องการ เพ่ือขอรับ
งบประมาณวิจัย แต่ทั้ งนี้  มหาวิทยาลัยต้องมีความพร้อม  เช่น ความพร้อมของบุคลากร นอกจากนี้                   
ด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปเป็นสภาพแวดล้อมปัจจุบันของท้องถิ่น และควรพิจารณาจังหวัดลพบุรีเป็น
ล าดับแรก จึงต้องการเห็นข้อมูลเชิงศักยภาพของจังหวัดลพบุรีเป็นอย่างไร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการเสนอ
โครงการเพื่อขอรับงบประมาณ 

 7. เมื่อสภามหาวิทยาลัยเลือกสังกัดกลุ่มแล้ว มหาวิทยาลัยมีโอการได้รับงบประมาณจาก
ส านักงานปลัดกระทรวงส่วนหนึ่ง หากจังหวัดเห็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยอาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการด าเนินการ เช่น บุคลากร หรือความสามารถในการเสนอ
โครงการ การเลือกสังกัดกลุ่มนั้นเพ่ือให้ส านักงานปลัดกระทรวงรับรองและมีโอกาสได้รับงบประมาณเพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยด าเนินการพัฒนาไปตามปกติแต่เน้นการท างานร่วมกับ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงในการวิจัยนวัตกรรมท้องถิ่น 

 8. มหาวิทยาลัยควรเร่งด าเนินการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้น ารุ่นใหม่หรือผู้บริหาร           
ยุคใหม่ โดยต้องจัดฝึกอบรมอาจารย์ให้มีคุณลักษณะผู้น าเชิงบริหารและวิชาการควบคู่กัน เพ่ือให้ทันต่อเวลา
และเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ด้านสถานที่ของมหาวิทยาลัย หากด าเนินการพัฒนาต่อยอดได้                    
ควรด าเนินการเพ่ือให้มีรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

 9. สภามหาวิทยาลัยเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน ตาม ข้อ 3 (3) ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา         
พ.ศ. 2564 และสามารถพัฒนาไปสู่กลุ่มอ่ืนได้ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับงบประมาณ
และภาระงาน และมอบคณะกรรมการฯ รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย                  
ไปประกอบการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง
ตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืนต่อไป  
 มติสภามหาวิทยาลัย  
 1. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สังกัดกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 
ตาม ข้อ 3 ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564  
 2. มอบคณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบัน อุดมศึกษา               
พ.ศ. 2564 รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ 
หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่นต่อไป         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.11 พิจารณา... 
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 4.11 พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 16 
ตุลาคม 2563 เห็นชอบหลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)                 
โดยก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน 2 ระยะ            
คือ ระยะ ๖ เดือน (1 ตุลาคม 2563 – ๓๑ มีนาคม 2564) และระยะ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564) นั้น 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 
31 มีนาคม 2564) ของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก ดังนี้ 

1) มหาวิทยาลัย  
2) ระดับคณะ 6 คณะ ประกอบด้วย  

2.1) คณะครุศาสตร์  
2.2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.3) คณะวิทยาการจัดการ 
2.4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.5) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.6) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3) ระดับส านัก/สถาบัน ประกอบด้วย 
3.1) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
3.3) สถาบันวิจัยและพัฒนา 

    3.4) ส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) มีดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ด้านการพัฒนา... 
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ส่วนที่ 
ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มหาวิทยาลัย คณะ 

สถาบัน/
ส านัก 

๑. ด้านการพัฒนาองค์กร 1.1  การด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย   x x 
1.2  การพัฒนามหาวิทยาลัยจากผลการประเมินของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงานการสอบทาน
กรณีพิเศษในปีที่ผ่านมา และผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

   

(1) ผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

   

(2) ผลการด าเนินงานการสอบทานกรณี
พิเศษในปีที่ผ่านมา 

 x x 

(3) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน    
2. ด้านผลสัมฤทธิ์ในการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 
คณะ และส านัก/สถาบัน   

2.1 ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามกิจกรรมหลัก
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั คณะ และส านัก/
สถาบัน 

   

2.2 การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วดัตามยุทธศาสตร์    
2.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์    

หมายเหตุ :  ด าเนินการติดตาม,  x  ไม่ด าเนินการติดตาม 

  การด าเนินการของคณะกรรมการ สรุปโดยล าดับดังนี้ 
  1. ก าหนดให้มหาวิทยาลัย คณะ ส านักและสถาบัน จัดท ารายงานข้อมูล เฉพาะส่วนที่ 1 
และส่วนที ่2 ตามรูปแบบรายงานที่ก าหนด และน าส่งคณะกรรมการ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
  2. คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน     
ของมหาวิทยาลัย/คณะ/ส านัก/สถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 
มีนาคม 2564) และให้ความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาหน่วยงาน 

3. จัดส่ ง (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 
2564) ให้อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการสถาบันทราบ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
โดยเปิดโอกาสให้ทักท้วงหรือข้อคิดเห็น ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 

4. คณะกรรมการฯ ด าเนินการแจ้งผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 
2564) ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564  โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

 5. คณะกรรมการฯ ในการประชุม 11/2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ได้
พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะ ส านัก และสถาบัน และมีมติเห็นชอบให้เสนอรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ระยะ 6 เดือน   
(1 ตุลาคม ๒๕63 – 31 มีนาคม 2564) พร้อมความเห็นของคณะกรรมการต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ผลการติดตาม...
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  ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ดังนี้ 
  ผลการด าเนินงานส่วนที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร 

หน่วยงาน 

การด าเนินงาน 
ตามมติสภามหาวิทยาลัย 

การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการติดตามฯ 

การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
จากการสอบทานกรณีพิเศษ 

การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายใน 
จ านวน 

มติทั้งหมด 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

จ านวน 
ข้อเสนอแนะทั้งหมด 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

จ านวนข้อเสนอแนะ
ทั้งหมด 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

จ านวนข้อเสนอแนะ
ทั้งหมด 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

มหาวิทยาลัย 32 23 18 2 6 0 26 20 

คณะครุศาสตร ์   8 3   2 2 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   7 0   8 8 

คณะวิทยาการจัดการ   8 2   10 6 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   11 4   9 4 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   9 4   13 6 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   8 1   5 1 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   4 0   5 1 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม   3 0   2 0 

สถาบันวิจัยและพัฒนา   5 0   6 6 

ส านักงานอธิการบด ี   6 3   3 0 

 
ผลการด าเนินงาน... 
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ผลการด าเนินงานส่วนที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย คณะ และส านัก/สถาบัน   
 

หน่วยงาน 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินกิจกรรรม ตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมาย การใช้จ่ายงบประมาณ 

แผน 
ตลอดป ี

ผลระยะ  6 เดือน 
(ร้อยละเทียบกับ 
แผนตลอดทั้งปี) 

แผน 
ตลอดป ี

ผลระยะ 6 เดือน 
(ร้อยละเทียบกับ 
แผนตลอดทั้งปี) 

งบประมาณ 
จัดสรรทั้งป ี

แผนใช้จ่าย 
ระยะ 6 เดือน 

ใช้จ่ายจริง ระยะ 6 เดือน 
(ร้อยละเทียบกับแผนใช้จ่าย 

ระยะ 6 เดือน) 

มหาวิทยาลัย 103 7  (6.80) 67 0 (0.00) 532,681,920 335,183,064 234,209,482.56 (69.88) 

คณะครุศาสตร ์ 16 5 (31.25) 23 6 (26.09) 10,886,700 8,996,425 8,389,062.46 (77.06) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22 3 (13.64) 31 16 (51.61) 13,509,843 11,389,633 2,901,391.37 (21.48) 

คณะวิทยาการจัดการ 15 1 (6.67) 39 15 (38.46) 14,929,747 12,948,307 8,727,520.63 (58.46) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 0 (0.00) 25 0 (0.00) 21,403,650 17,297,240 13,376,253.04 (62.50) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 0 (0.00) 78 1 (1.28) 11,403,460 10,763,848 793,983,60 (7.38) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 0 (0.00) 53 21 (39.62) 13,329,910 12,720,640 818,940.91 (6.14) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 0 (0.00) 32 21 (65.63) 5,235,700 4,303,700 1,449,734.32 (27.69) 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 3 1 (33.33) 12 4 (33.33)  1,597,800   1,123,500   461,617.73 (28.89) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 7 2 (28.57) 14 6 (42.86) 608,440 505,940 101,334.00 (16.65) 

ส านักงานอธิการบดี 13 2 (15.38) 26 4 (15.38) 97,720,420 61,182,176 31,873,467.22 (32.62) 

ความเห็นและ... 
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  ความเห็นและข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
  ส่วนที่ 1  ด้านการพัฒนาองค์กร 
       1. การด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย พบว่า มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามมติสภา
มหาวิทยาลัยเสร็จแล้ว จ านวน 23 เรื่อง จากมติทั้งหมด 32 เรื่อง (ร้อยละ 71.88) ที่เหลืออยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตามเรื่องที่อยู่ในระหว่างด าเนินการโดยเฉพาะในหมวด
นโยบายและแผน (แผนบริหารความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ 2564) และหมวดบริหารงานบุคคล (1. ประกาศ 
แบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยฯ 2. การเสนอและพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ 3. การทบทวน
ปรับปรุงการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งวิชาการฯ) เป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยและจ าเป็นต้องเร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
       2. การพัฒนามหาวิทยาลัยจากผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พบว่า 
             2.1 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ มหาวิทยาลัย
ด าเนินการ  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วเสร็จเพียง  2 เรื่อง จาก 24 เรื่อง ซึ่งเป็นจ านวนที่น้อย 
(ท่ีเหลืออยู่ในระหว่างด าเนินการ) ทั้งนี้  อาจเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด คณะกรรมการเห็นว่า 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเลือกข้อเสนอแนะที่ส าคัญจ านวนหนึ่ง แล้วเร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จ จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยมากกว่า 
         2.2 ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วเสร็จ จ านวน 20 ประเด็น จากข้อเสนอแนะทั้งหมด 26 ประเด็น             
(ร้อยละ 76.92) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น่าพอใจ ส่วนข้อเสนอแนะที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ หากสามารถจะเร่งรัด
ด าเนินการให้แล้วเสร็จให้มากท่ีสุด  ในช่วงเวลาที่เหลือ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น 
  ส่วนที่ 2  ด้านผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย  
  1. ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามกิจกรรมหลักตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 7 กิจกรรมหลัก 
จากกิจกรรมหลักทั้งหมด 103 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 6.80 เท่านั้น ยังขาดกิจกรรมหลักที่ไม่ได้ด าเนินการ
อีกมากในทุกยุทธศาสตร์ นับว่าด าเนินการได้น้อยมากในช่วงครึ่งปีแรก อันอาจมาจากสาเหตุหลาย ๆ ประการ
ที่ไม่อาจท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้  มหาวิทยาลัยต้องทบทวนการจัดโครงการกิจกรรมที่สามารถกระท าได้โดยอาจ
เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม การตัดลดกิจกรรมแล้วแต่กรณี โดยต้องค านึงถึงผลกระทบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ให้มากที่สุด 
  2. การบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ยังไม่มีตัวชี้วัดใดที่บรรลุเป้าหมายจากทั้งหมด 
67 ตัวชี้วัดในทุกยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยต้องเร่งก ากับบุคลากรที่ดูแลตัวชี้วัด ให้ด าเนินงานโดยด่วน และให้
รายงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้อาจมีการปรับลดหรือปรับปรุงตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งท าให้ตัวชี้วัดแต่ละยุทธศาสตร์ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
  3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ในครึ่งปีแรกเบิกจ่ายได้ร้อยละ 69.88 จากที่
ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายครึ่งปี ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ใช้งบประมาณ
ได้เพียง ร้อยละ 17.75  เมื่อพิจารณางบประมาณในภาพรวมทั้งปีแล้ว มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายในครึ่งปีแล้ว  
ร้อยละ 43.97 ถือว่ายังเบิกจ่ายได้ดี ดังนั้น มหาวิทยาควรด าเนินจัดท ากิจกรรมที่ เหลือและเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนให้มากที่สุด โดยเฉพาะงบประมาณแผ่นดินที่เข้มงวดในด้านร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
 
 

ความคิดเห็น… 
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  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน ในภาพรวม 
  ส่วนที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร 
   คณะ/ส านัก/สถาบัน โดยภาพรวมอยู่ระหว่างด าเนินการ หน่วยงานควรด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จอาจปรับแผนการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ มีคณะท างานรับผิดชอบการพัฒนาองค์กร รวมถึงมี
การวางระบบเร่งรัด ก ากับ และติดตามอย่างใกล้ชิด เพ่ือประโยชน์การพัฒนาองค์กร 
  ส่วนที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 
   2.1 การด าเนินงานตามกิจกรรมหลักตามยุทธศาสตร์ การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด
ตามยุทธศาสตร์ ผลการด าเนินงานในภาพรวม ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด
ทัง้หมด คณะ/ส านัก/สถาบัน ควรเร่งด าเนินการ และติดตามก ากับการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
   2.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ในภาพรวมใช้จ่ายจริงน้อยกว่า       
ร้อยละ 50 ของแผนใช้จ่ายระยะ 6 เดือน คณะ/ส านัก/สถาบัน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
ควรมอบหมายผู้รับผิดชอบกิจกรรมการใช้จ่ายงบประมาณ มีระบบเร่งรัด และติดตามอย่างชัดเจน 
  ในการนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
จึงขอเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม ๒๕63 – 31 มีนาคม 2564) พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ                 
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 

 1. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ก าหนดการประเมิน 2 รูปแบบ 
คือ ประเมินองค์กร และประเมินผู้บริหาร หน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน   
ของมหาวิทยาลัย จะประเมินองค์กรเป็นหลักและได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผู้บริหารไว้ในส่วนที่ 4  ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน  ซึ่งก าหนด
ประเมินในรอบสิ้นปี  

 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะ ๖ เดือน บรรลุเป้าหมายน้อยมาก เมื่อเทียบกับเป้าหมายระยะ 12 เดือน  
ซึ่งการประเมินนี้เป็นการกระตุ้นเพ่ือให้เห็นภาพการด าเนินงาน ผลการด าเนินงานของคณะเป็นส่วนส าคัญ         
ที่ท าให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้คะแนนน้อย เนื่องจากมีบางตัวชี้วัดหรือบางกิจกรรมที่
คณะรับผิดชอบ เมื่อด าเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือด าเนินการแล้ วมิได้รายงานต่อมหาวิทยาลัย จึงท าให้                   
การรายงานผลได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยควรพิจารณากิจกรรม และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับคณะที่มี
ผลกระทบต่อการประเมินระดับมหาวิทยาลัย และควรมีผู้ก ากับ ติดตามข้อมูล  

 การประเมินในระยะ 12 เดือน มีสิ่งส าคัญ 3 ส่วนที่ต้องพิจารณา คือ ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด และการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาผลการด าเนินงานภาพรวมให้
มีความสัมพันธ์กันทั้ง 3 ส่วน  

 2. ควรให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอ านาจ
หน้าที่ในการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 
ในทุกไตรมาสเพื่อให้เห็นภาพรวมการด าเนินงาน ปัญหา และการแก้ไขเป็นระบบได้ 

 
 
 

3. พระราชบัญญัต…ิ 
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 3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา ๕๐ ก าหนดให้รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และอธิการบดี พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี             
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใน 2 ระยะ คือ ระยะ 6 เดือน เป็นการติดตามใน ส่วนที่ 1 การพัฒนาองค์กร 
และส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และระยะ 12 เดือน เป็นการ
ติดตามประเมินทั้ง 4 ส่วน โดยมีการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารหนึ่งครั้ง      
รวมทั้งมีการประเมินเป็นกรณีพิเศษตามประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายด้วย  

 4. ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2564 ก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไว้ชัดเจนว่าให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัย การติดตามความส าเร็จของผลการด าเนินงาน จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและแผน
ท าหน้าที่ติดตามให้ ทั้งนี้ เพ่ือมิให้มีภาระงานที่ซ้ าซ้อนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีเงื่อนไขว่าหากการติดตาม 
ตรวจสอบ พบข้อสังเกตหรือความเสี่ยงต้องรายงานทันท ี

 5. การเก็บข้อมูลการด าเนินการ และการรายงานผลการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน คณะกรรมการได้ประชุมชี้แจงร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงเสนอให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบ และรายงานผลการด าเนินเป็นรายไตรมาส เพื่อให้รายงานผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งติดตามตัวชี้วัด 
เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้การท างาน  
ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงตลอด และรายงานผลฉบับสมบูรณ์ปีละหนึ่งครั้ง 

 6. ควรมีกระบวนการติดตามผลการด าเนินการในทุกไตรมาส ส าหรับการประเมินผลให้รายงาน  
ผลในรอบสิ้นปีต่อสภามหาวิทยาลัย 

 7. แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
รายงานผลการด าเนินการทุก 3 เดือน โดยเป็นบทบาทของคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย                           
ด้านนโยบายและแผน แต่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่
ประเมินผลโดยใช้ข้อมูลจากคณะกรรมการนโยบายและแผนที่รายงานทุก 3 เดือน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกัน  
ทั้ง 4 ส่วน และขออนุมัติรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย 2 ครั้งต่อปี โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนเป็นผู้รวบรวม
ข้อมูล และน าไปสู่คณะกรรมการนโยบายและแผน เพ่ือมิให้มีงานที่ซ้ าซ้อนกัน 

 8. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ                  
มาก ากับในเรื่องการเงิน และเห็นด้วยให้มีการติดตาม ตรวจสอบทุกไตรมาส โดยควรออกแบบการส่งข้อมูล
รายงานผ่านระบบและประมวลผลโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 9. สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แผนงาน กิจกรรมต่าง ๆ                 
บางเรื่องใช้งบประมาณน้อยและมีงบประมาณเหลือ มหาวิทยาลัยควรปรับแผน กิจกรรม โครงการใหม่ ๆ  และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติทุกไตรมาส เพ่ือให้เกิดผลดีและมีความคล่องตัว  

 มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน             
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม ๒๕63 – 31 มีนาคม 2564 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ 
 5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนพฤษภาคม 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 าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปดังนี้ 
  1. งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

รวม 
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) 

สินทรัพย์    
 สินทรัพย์หมุนเวียน 5,164,561.51      1,110,954,637.26  1,116,119,198.77  
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     1,081,605,313.14              211,175,764.98  1,292,781,078.12  
 รวมสินทรัพย์ 1,086,769,874.65  1,322,130,402.24  2,408,900,276.89  
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ       
   หนี้สินหมุนเวียน 5,552,585.17  96,919,575.95    102,472,161.12  
   หนี้สินไม่หมุนเวียน                                -              586,628.00  586,628.00  

รวมหนี้สิน   5,552,585.17  97,506,203.95   103,058,789.12  
ส่วนของเจ้าของ       
   ทุน 191,707,495.93  801,315,386.40    993,022,882.33  
   รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 889,509,793.55  423,308,811.89  1,312,818,605.44  

รวมส่วนของเจ้าของ 1,081,217,289.48  1,224,624,198.29  2,305,841,487.77  
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 1,086,769,874.65  1,322,130,402.24  2,408,900,276.89  

 
  2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

รายการ งบประมาณแผ่นดิน 
(บาท) 

งบประมาณเงินรายได้ (บาท) รวม 

รายได้ 324,601,264.60  132,106,281.51  456,707,546.11  
ค่าใช้จ่าย 349,681,902.83  74,681,290.88  424,363,193.71  
รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (25,080,638.23)           57,424,990.63  32,344,352.40 

 
 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
  มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 6.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2564 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมทราบว่า ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 20 สิงหาคม 2564  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยยังคงก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  
 มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี           
ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 6.2 มาตรการลดค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษา ในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส                 
โคโรนา 2019 ส าหรับนักศึกษา 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยมีนโยบายหรือมาตรการลดค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษา
อย่างไรบ้าง  
  อธิการบดี ชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้มีการน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยแล้ว โดยจะด าเนินการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ 500 บาท และให้ความช่วยเหลือ            
เรื่องระบบอินเตอร์เน็ตซิม ส าหรับการเรียนออนไลน์ 
  มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.40 น. 
 
 
 
  (นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม)   (นางสาววาสนา  วงษ์สังข์)      
               ผู้ช่วยเลขานุการ        ผู้ช่วยเลขานุการ        
    ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้จดรายงานการประชุม  
 
 
  
 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์) 
     เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
หมายเหตุ : ปรับแก้ไขตามมติสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/๒๕64  
 ในการประชุมครั้งที่ 8/๒๕64 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 
 


