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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 8/2564 

(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

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

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. นายวิชัย ศรีขวัญ    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานที่ประชุม 
2. นายขจร จิตสุขุมมงคล    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. นางดวงสมร วรฤทธิ์    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายภูธร ภูมะธน    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. นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์   ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
13. นายวัชระ รักษาพล    ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
14. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
15. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
16. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
18. อาจารย์พิพัฒศรัณย์  โพธิ์บุญ   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
19. อาจารย์สามารถ พยอมหอม   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
20. อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
21. อาจารย์ ดร.สมชาย วชัรปัญญาวงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
22. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ รองอธิการบดี     เลขานุการ 
23. นายศุภธี โตสกุล     หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ      ผู้ชว่ยเลขานุการ 
24. นางสาววาสนา วงษ์สังข์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ 
2. นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม   เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
กรรมการทีไ่ม่มาประชุม 
 -ไม่มี- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม… 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นนัทนา  แจ้งสว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี 
4. อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ   ผู้ช่วยอธิการบดี 
5. อาจารย์ ดร.สกุล ค านวนชัย   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชลิดา แสนวิเศษ  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจ าปา  หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
8. นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

      (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย)  
9. นางศรีไพร วงษ์วาน    ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
10. นางสาวสุรีพร สอนง่าย   หัวหน้าส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
11. นายภัทร โตส าราญ    นิติกร  
 
 

  ก่อนด าเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้ง
ให้กรรมการทราบว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้ จ านวนทั้งสิ้น 
22 คน และด าเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนด               
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย             
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
  ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความไว้อาลัยแด่นายปราโมทย์ โชติมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม โดยนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวต่อที่ประชุมว่า ท่านปราโมทย์ โชติมงคล 
ได้เสียสละกับบ้านเมืองเกี่ยวกับการศึกษา ท าหน้าที่ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และให้ความส าคัญกับธรรมาภิบาลเป็นอย่างยิ่ง ให้ความกรุณา ให้ค าปรึกษา แนะน า  รวมทั้งเรื่องงานของ
มหาวิทยาลัยด้วย  ในวาระนี้ เพ่ือเป็นโอกาสในการแสดงถึงความอาลัยแก่ท่าน จึงเชิญชวนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมไว้อาลัยโดยการสงบนิ่งร าลึกถึงท่าน ขอให้ดวงวิญญาณอันประเสริฐ รวมทั้งคุณงาม
ความดีของท่าน ครอบครัวและของกรรมการสภามหาวิทยาลัย จงดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติ
ตลอดไป                  
  อธิการบดี ได้กล่าวประวัติและผลงานของท่านปราโมทย์ โชติมงคล  อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
   ท่านปราโมทย์ โชติมงคล ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2558  
ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เป็นวาระที่สอง ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2563 โดยปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และอนุกรรมการ               
ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ดังนี้ 
 
 

1. ประธานกรรมการ... 
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 1. ประธานกรรมการ คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 2. ประธานกรรมการ คณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 
 3. ประธานกรรมการ คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง 
 4. ประธานกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 5. ประธานกรรมการ คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 
 6. อนุกรรมการ ฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 7. เป็นผู้แทนนายกสภามหาวิทยาลัย ร่วมพิธีทูลเกล้าฯ ถวายครุยวิทยฐานะปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  
  ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน (ภายนอก) 
 1. กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วันที่ 8 มกราคม 2564 
 2. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ 21 มีนาคม 2561  
 3. ที่ปรึกษาอนุกรรมการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา 
 ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
 1. ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา (พลเอก ธีรเดช มีเพียร) พ.ศ. 2554 
 2. ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2553 
 3. ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 
 4. ผู้อ านวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  
 
  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า กรรมการครบองค์ประชุมแล้ว  
จึงได้กล่าวเปิดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 และ
ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ   
  - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 เรื่องท่ี... 
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 1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
  1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
เดือนสิงหาคม 2564 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย 
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนสิงหาคม 2564 ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
 
 

โครงการเสวนาเทคโนโลยีสู่
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดเสวนาเทคโนโลยี สู่นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒ นาท้ องถิ่ น  ผ่ านสื่ อ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ระบบ Zoom Cloud 
Meeting เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาของคณะใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 

การวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนิน
งานวิจัยและศึกษาความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน ๑๐ แห่ง ดังนี้ 
 1. อบต.คลองเรือ  อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
 2. อบต.ห้วยทราย อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
 3. อบต.หนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 4. อบต.บ้านยาง อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุร ี
 5. อบต.มวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 6. อบต.ล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 7. ทต.หน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
 8. ทต.พุกร่าง อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
 9. ทม.สระบุรี อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
 10. ทม.เขาสามยอด อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมเพ่ือชุมชน 
ท้องถิ่น 

ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายบางระจัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด าเนินการจัดกิจกรรมในช่วงเดือน 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยศูนย์ส่งเสริมการจัด
การศึกษาตามพระบรมราโชบายบางระจัน ได้ให้ความอนุเคราะห์
จังหวัดสิงห์บุรี อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือรองรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงติด
เชื้อโรคโควิด-๑๙ ที่มาจากต่างจังหวัดและพ้ืนที่สีแดง เพ่ือใช้เป็น
สถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) ระดับอ าเภอ 
 2. บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมรา
โชบายบางระจัน ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด -๑๙ 
“กระชายขาว” จ านวน ๑ แปลง พร้อมกับได้ด าเนินการปรับพ้ืนที่
และเตรียมสร้างโรงเรือนและระบบน้ าส าหรับปลูกพืชสมุนไพร เช่น 
ฟ้าทะลายโจร  ขิง  ข่า เป็นต้น จ านวน ๑ โรงเรือน 

 3. ศูนย์ส่งเสริม... 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
   3. ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย

บางระจันมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดสิงห์บุรี ร่วม
กิจกรรม “พัฒนายกระดับการผลิตสินค้าเกษตร” เก็บเกี่ยวผลผลิต
ข้าวพันธุ์  OSSY ๒๓ ซึ่งเป็นการพัฒนามาจากพันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง
พันธุ์สังข์หยดของทางภาคใต้ โดยผู้วิจัยพัฒนาพันธุ์ คือ ดร.บุญรักษ์ 
พันธ์ไชยศรี  ผู้ เชี่ยวชาญด้านข้าว จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่              
ในการนี้ได้น าเมล็ดพันธุ์ข้าว OSSY ๑ จ านวน  ๒๐  กก.  หรือที่
เรียกว่าข้าวหอมเชียงใหม่  มาทดลองปลูกในแปลงนาของศูนย์
ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายบางระจัน ซึ่งจะ
ด าเนินการปลูกได้ประมาณต้นเดือนสิงหาคมนี้ 

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 

โครงการสนับสนุนการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
ตามศาสตร์  
(สายวิชาการ) 

คณะวิทยาการจัดการ  จัดกิจกรรม ปรับกระบวนทัศน์เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น : การทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ 
พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ในช่องทางออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบ Zoom Cloud Meeting 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๕ - ๑๗ 
กรกฎาคม  ๒๕๖๔   
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๘ - ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔   
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๑ - ๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔   

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ด้านอาชีพแก่นักเรียนใน
จังหวัดลพบุรี 

ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพแก่นักเรียนในจังหวัด
ลพบุรี แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ ๕ คน 
จ านวน ๔ กลุ่ม ซึ่งแบ่งกลุ่มแบบแยกห้อง โดยเป็นไปตามแนวทาง
ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยมีนักเรียนเข้ารับการอบรมทั้ง 
๓ รุ่น ๆ ละ ๒๐ คน รวม ๖๐ คน หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม 
นักเรียนสามารถสร้างผลผลิตได้ ๓ รูปแบบ ได้แก่ กระเป๋าผ้า 
กระเป๋าสตางค์ และ กระโปรง 

๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 
 

การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดลพบุรี สระบุรี 
และสิงห์บุรี โดยมีวัสดุอุปกรณ์ประกอบด้วย 
 1. ชุด PPE 
 2. ชุด CPE 
 3. หน้ากาก N๙๕ 
 4. เจลแอลกอฮอล์ 
 5. หมวกคลุมผมใยสังเคราะห์ 
 6. ถุงหุ้มขา 
 7. ถังขยะแบบเหยียบ 
 8. สบู่เหลวล้างมือ 
 9. ถุงมือยางอนามัย 
 10. ถุงขยะติดเชื้อ 
 11. แว่นตาพลาสติกกรอบใสการแพทย์ 

 
๖ สิงหาคม… 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โครงการเทพสตรีต้านภัย

โควิด 
คณะครุศาสตร์ ได้น าเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จ าเป็นไปมอบ
ให้แก่ โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (กองบิน  ๒) ร่วมกับ 
โรงพยาบาลท่าวุ้ง ภายใต้โครงการ “เทพสตรีต้านภัยโควิดด้วย
หลักเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่ งของการร่วม
แก้ปัญหาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
ระหว่างวันที่ ๓ – ๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โ ค ร ง ก า ร เส ริ ม ส ร้ า ง
คุณลักษณะคนไทยที่ พึง
ประสงค์ ๔ประการ เพ่ือ
ส่ ง เสริมความรักความ
สามัคคีความเข้าใจสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 
ภายใต้พ้ืนฐานของสังคม
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ เป็ น
ประมุข 

ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาจัดกิจกรรม 
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการสร้างสื่อออนไลน์ “ความรักสามัคคี
เพ่ือสู้ภัยโควิด”รุ่นที่ ๒  
 กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หลักสูตร ๙ ชั่วโมง ในวันที่ ๙ , ๑๖ , ๒๓  กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ๑๘ ชั่วโมง ใน
วันที่  ๓  – ๔  และ ๑ ๐  กรกฎ าคม  ๒ ๕ ๖ ๔  โดยมี ค รู จ าก               
๕  โรงเรียน และบุคลากรใน  ๒  หน่ วยงานด้านการศึกษา               
รวม ๘๕ คน และนักเรียน จาก ๒ โรงเรียน จ านวน ๒๒ คน              
รวม ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๑๐๗ คน จากจังหวัดลพบุรี และสระบุรี 

๑๓ และ ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๔   
 
 
 

โครงการพัฒนาทักษะด้าน
วิชาชีพแก่ครูและนักเรียน
ในสถานศึกษาในท้องถิ่น 
“สู้ภัยโควิด” 

ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรม            
ใน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
 กิจกรรมที่  ๑ พัฒนาศักยภาพด้านการสอนออนไลน์              
แก่ครู ในจังหวัดลพบุ รี  (อบรมออนไลน์ ) ณ   มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี 
 กิจกรรมที่  ๒ พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพแก่นักเรียน              
ในจังหวัดลพบุรี (อบรมเชิงปฏิบัติการ) ณ โรงเรียนราชประชา           
นุเคราะห์ ๓๓ จ.ลพบุรี   

๑๓ และ ๑๗ กรกฎาคม  
๒๕๖๔   
 
 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ด้ านการสอน ออน ไลน์             
แก่ ค รู ใน จั งห วัด ลพบุ รี 
(อบรมออนไลน์)  

ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรม  
โดยมีคณะผู้บริหารและคุณครูของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
๓๓  จ.ลพบุรี เข้ารับการอบรมท้ังหมด ๘๒ คน  

 
 
 
 

๓๐ กรกฎาคม… 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาทักษะด้าน
การสอนออนไลน์สู่ การ
สร้างคุณลักษณะคนไทยที่
พึงประสงค์ (หลักสูตร 7 
ชั่วโมง) อบรมออนไลน์ 

ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมให้กับ
บุคลากรในสถานศึกษา ได้แก่ ครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
ทางการศึกษาประจ าหน่วยงานต่างๆ  จ านวนรวม ๑๓๖ คน จาก ๔๑ 
โรงเรียน และ ๒๐ ส่วนงานด้านการจัดการศึกษา รวมทั้ งสิ้น ๖๑ 
หน่วยงาน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย การใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการ
เรียนการสอนแบบต่างๆ และ  การประเมินการสอนด้วยสื่อออนไลน์  
เพ่ือน าไปสู่การสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์แก่เยาวชนต่อไป 

 ๕ - ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 

โครงการประกวดผลงาน
ก า รส ร้ า งสื่ อ อ อ น ไล น์            
ในหัวข้อ “ความรักสามัคคี
เพ่ือสู้ภัยโควิด”โครงการ
เสริมสร้างคุณลักษณะคน
ไท ย ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์  4 
ประการ เพ่ือส่งเสริมความ
รัก ค วามส ามั คคี ค วาม
เข้ า ใจ สิ ท ธิ ห น้ าที่ ข อ ง
ตนเอง และผู้ อ่ืนภายใต้
พ้ื น ฐ า น ข อ ง สั ง ค ม
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ เป็ น
ประมุข กิจกรรม อบรม
เชิ งปฏิ บั ติ ก ารเพ่ื อการ
สร้างสื่อออนไลน์ “ความ
รักสามัคคีเพ่ือสู้ภัยโควิด” 
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประกวด
ผลงาน ปรากฏผลดังนี้ 
 นักเรียนประเภทเดี่ยว  
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
 นายพงศกร  แสนเสนา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ 
 นักศึกษาประเภทเดี่ยว  
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
 นางสาวสุวรัตน์  โสภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
  นายนครินทร์  อินนาดอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 - รางวัลชมเชย  
 นางสาวอรัญญา  สุดสง่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครูและประชาชนประเภทเดี่ยว  
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
 นางสาวอัจฉรา  พืชสิงห์ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  
 ประเภททีม ได้แก่ 
 นักเรียนประเภททีม  
 - รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 
 ๑. นางสาวฑิตยา  คุ้มจันทร์ 
 ๒. นางสาวนวพร  แกมทับทิม 
 ๓. นางสาวมณฑิญา  มรกตเขียว 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 
     ๑. นายไกรศักดิ์  เอกผล 
 ๒. นางสาวพรชนะ  ละพงษ์ 
 ๓. นางสาวปริชญา  ลาวิชาศ 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ 
 ๑. นางสาวกัญกมล  กุลสง 
 ๒. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วฆ้องวง  

๓. นายนพพล...   
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
   ๓. นายนพพล  ท้าวเขต 

 ๔. นางสาวพนิดา  น้อยศรี 
 ๕. นางสาวปริยานุช  กลีบเอม 
 ๖. นางสาวณัฐลดา  ศิริแสน 
 - รางวัลชมเชย โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ 
 ๑. เด็กชายภานุพงศ์  วิเศษศรี 
 ๒. เด็กชายดนุนัย  ช้างเผือก   
 ๓. เด็กชายวรากร  ศรีตระกูล 
 นักศึกษาประเภททีม  
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๑. นายเฟื่องระบิล  ภาคเมธี 
 ๒. นางสาววราลี  นาทองแถม 
 - รางวัลชมเชย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๑. นางสาวพิมพ์รดา  ทับพุ่ม 
 ๒. นางสาวชลิตา  อารีญาติ 
 - รางวัลชมเชย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๑. นางสาวพิมพ์รดา  ทับพุ่ม 
 ๒. นางสาวศศิวิมล  อุ่นเจริญทักษิณ 
 ๓. นายกฤติพงศ์  เชื่อมพันธ์ 
 - รางวัลชมเชย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๑. นางสาวสุวรรนา  เวียนเปะ๊ 
 ๒. นางสาวกุลรดา  ป้องทอง 
 ครูและประชาชนประเภททีม  
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียน ตชด.บ้านเขาสารภ ี
 ๑. นางสาวธันยพร  ศรีนิล โรงเรียน  
 ๒. ส.ต.ต.หญิงชลธิดา  สุวรรณพิชัย 
 - รางวัลชมเชย โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
 ๑. นางสาวกชพรรณ  ลาพิมพ์ 
 ๒. นางสาวกรวรรณ  ลาพิมพ์ 
 ๓. นางสาวกวิสรา  ลาพิมพ์ 
 - รางวัลชมเชย 
 ๑. นางสาวศิริวรรณ  นวานุช  
 ๒. นางสาวรุ่งฟ้า  จันทร์ธนู  
 ๓. นางสาวจุฑามาศ  กรบุตร 

๑๕ กรกฎาคม... 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 

พิธีไหว้ครูช่าง ประจ าปี 
๒๕๖๔ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ระบบ Zoom Cloud Meeting            
โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม              
ในพิธีมีการกล่าวค าบูชาพระคุณครู กล่าวค าปฏิญาณ นอกจากนี้ยังมี
การประกวดสุนทรพจน์ของนักศึกษาในหัวข้อ “อาจารย์และ
นักศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ต่อพิธีการไหว้ครู” เพ่ือแสดงความระลึก
ถึงพระคุณของครูบาอาจารย์  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 

อบรมการใช้โปรแกรม 
Solidworks  
 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม 
Solidworks เพ่ือสร้างชิ้นงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีคณาจารย์ และ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะเข้าร่วมการอบรม ได้รับเกียรติจาก
คุณจิรวัฒน์ คงสิน และคุณณัฐพล ไปใกล้ จากบริษัทแอพพลิแคด 
จ ากัด (มหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ 

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โครงการเตรียมความ
พร้อมการท างานแบบ
ออนไลน์สู่โลกยุคใหม่ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการเตรียมความพร้อมการ
ท างานแบบออนไลน์สู่ โลกยุคใหม่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ 
Zoom Cloud Meeting โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมโครงการ
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการเตรียมความพร้อมการออกไปท างาน 
เรียนรู้วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน และการจัดท าแฟ้มสะสมงาน 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ โครงการพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมและ
เพ่ิมพูนความรู้ให้กับนักศึกษาระหว่าง ๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔             
ในหลายโครงการ ดังนี้ 
 ๑. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 ๒. โครงการอบรมการสร้าง ChatBot 
 ๓. โครงการพัฒนาเสริมสร้างนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
วิจัยและสร้างนวัตกรรม 
 ๔. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (ทักษะพ้ืนฐาน
ด้านทัศนศิลป์) 
 ๕. โครงการอบรมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทางมัลติมีเดีย 
 ๖. โครงการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้จากพ่ีสู่น้อง 
 ๗. โครงการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 ๘. โครงการมัลติสร้างฝัน 
 ๙. โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 ๑๐. โครงการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ๑๕ กรกฎาคม… 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็น
เจ้าภาพร่วมในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๑ “งานวิจัยและนวัตกรรม             
เพ่ือการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
ราชนครินทร์ ส่งผลให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
และสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ในการท าผลงานวิจัยและงานวิชาการที่มีศักยภาพ 
พร้อมใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดเสวนาเพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม ในหัวข้อ “คุยเฟ่ืองเรื่องมอญเมืองละโว้” ณ ลาน
วัฒนธรรมวัดอัมพวัน ต าบลบางขันหมาก อ าเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี ในงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประจ าปี “เธียะเริ่ม
เจี๊ยะเปิงฟะ” ครั้งที่ ๑๔ ประจ าปี ๒๕๖๔  

๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

การลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกับวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสิงห์บุรี สถานศึกษาในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ 

๑๘-๒๐ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี ๒๕๖๔  โดย
รูปแบบการจัดงานปีนี้ เป็นการจัดแบบออนไลน์ผ่านทาง
ช่องทาง www.sciencetru.com  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กรกฎาคม - สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

จัดเตรียมระบบเพ่ือรองรับ
นโยบายการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาของกระทรวง 

มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการด าเนินการตามนโยบายของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม           
ในการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยสรุปขั้นตอนเบื้องต้น 
ดังนี้ 
 1 . ม ห าวิท ยาลั ย น าร ายชื่ อ นั ก ศึ กษ าทุ กคน พ ร้ อม
ค่าลงทะเบียน (แบบประมาณการได้) เข้าระบบกลาง clearing 
house เพ่ือตรวจสอบความซ้ าซ้อนของรายชื่อ 
 2. ระบบแจ้งชื่อนักศึกษาที่ซ้ าซ้อน กับ ไม่ซ้ าซ้อน ระหว่าง
มหาวิทยาลัย 

 
3. มหาวิทยาลัย… 

 

http://www.sciencetru.com/
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   3. มหาวิทยาลัยน ารายชื่อนักศึกษาที่ซ้ าซ้อนแจ้งให้นักศึกษาเข้าระบบกลาง 

clearing house เพ่ือเลือกว่าต้องการรับการเยียวยาจากสถาบันใด 
 4. มหาวิทยาลัยน ารายชื่อนักศึกษาที่ไม่ซ้ าซ้อน และรายชื่อที่นักศึกษา                
ที่ ซ้ าซ้อนที่ เลือกรับการเยียวยากับ มหาวิทยาลัย  ส่ งให้ ส านั กงาน
ปลั ดกระทรวงการอุดมศึ กษา วิทยาศาสตร์  วิจั ยและนวัตกรรม             
เพ่ือวางฎีกาเบิกเงิน 
 5. มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบยืนยันสิทธิ์ขอรับการเยียวยาให้กับ             
นักศึกษา เพ่ือเก็บเป็นหลักฐานในการเคลียร์เงินกับส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษาฯ 
 6. มหาวิทยาลัยคืน เงินให้นั กศึกษาที่มหาวิทยาลัย ได้ เก็บ เงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/64 มาแล้ว หรือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา             
ในอัตราที่ได้รับส่วนลดแล้ว โดยเก็บหลักฐานการรับเงินคืน หรือ หลักฐาน
การได้รับส่วนลดเยียวยา 
 7 . มหาวิทยาลั ยสรุปบัญ ชีพร้อมหลักฐานรอการตรวจสอบ           
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

กรกฎาคม 2564 ข้ อ เส น อ โค ร งก า ร จั ด
การพลั งงานไฟ ฟ้ าจาก
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ที่ ติ ดตั้ งบน
หลังคา (Solar Rooftop) 
ม ห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ                 
เทพสตรี  

คณะกรรมการพลังงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมพิจารณา
ข้อเสนอโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ               
เทพสตรี จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใน 3 ประเด็นหลัก คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวตามเหตุผลดังนี้ 
 1. ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับเป็นค่าเฉลี่ยประมาณ 32,600 
บาท/เดือน จ านวน 19 ปี 6 เดือน รวมทั้งตลอดโครงการประมาณ 
7,628,292 บาท (คิดจากค่าประมาณการการผลิตพลังงานร้อยละ 15) 
 2. ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อหน่วยงานราชการ เอกชน ในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างเป็น
รูปธรรม ด้วยพลังงานสะอาด 
 3.ระหว่างด าเนินการโครงการนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้การผลิต
พลังงานแสงอาทิตย์ได้จริง รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคลากร
และนักศึกษาท่ีเกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความสามารถต่อเทคโนโลยีปัจจุบัน 
 ข้อเสนอเพ่ิมเติม 
 1. สร้างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยด้านการใช้พลังงานทดแทน 
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้กับสังคมรู้จักเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งเพ่ิมรายได้
ให้กับมหาวิทยาลัยอีกทางด้วย 
 จึงเห็นสมควรขอเสนอ ให้มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมในสัญญาก าหนดให้
ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้ งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charger)                
ชนิดจ่ายไฟกระแสตรงขั้นต่ าขนาดก าลังไฟ 50 kW อย่างน้อย 1 จุด 
จ านวน 4 หัวชาร์จรถไฟฟ้า 

 

2. ด้วยโครงการ… 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   2. ด้วยโครงการมีสัญญายาวถึง 19 ปี 6 เดือน เมื่อประเมิน

สถานการณ์ช่วงเวลาจบโครงการตัวแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และ
อุปกรณ์พ่วงในโครงการจะหมดอายุการท างานเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือลด
ปัญหาขยะมลพิษของโครงการ 
 จึงเห็นสมควรขอเสนอ ให้มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมในสัญญา 
ก าหนดให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่อมบ ารุงแผงผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของ
ปริมาณการผลิตของโครงการต่อก่อนหมดสัญญาโครงการ 

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 

   1. โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ควรน าเสนอรายละเอียดงบประมาณ เป้าหมายโครงการ              
ที่ชัดเจน เพ่ือประโยชน์และความชัดเจนในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                 
หากโครงการใดท่ียังไม่ใช้งบประมาณ ควรวางแผนหรือคาดการณ์การด าเนินการว่าจะเป็นอย่างไร  
  2. ในวาระนี้อธิการบดีมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ รายงานผลการด าเนินงานที่
ส าคัญของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ ส าหรับการติดตามรายละเอียดงบประมาณ โครงการ เป็นหน้าที่ของ
ของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง คือ คณะกรรมการนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
  3. ข้อเสนอโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคา (Solar Rooftop) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หากเป็นหน่วยงานภาครัฐ หรือโรงเรียนรัฐบาลซึ่งมี
หลายแห่งด าเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  โดยมีกองทุนพลังงานด าเนินการและ
รับผิดชอบช าระเงิน ยกเว้นมหาวิทยาลัยเอกชน ส าหรับข้อเสนอของที่ ประชุมคณะกรรมการพลังงาน                
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เช่น อุปกรณห์ัวชาร์จ เห็นว่าสามารถด าเนินการ 
   มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนสิงหาคม 2564 และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุ มสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี  ครั้ งที่  7 /2564                  
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี ครั้งที่ 7/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ดังนี้ 
 
 

 
 
 

ตามท่ี… 
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  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ครั้งที่ 7/2564 (การประชุม            
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่  16 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย                
ให้มหาวิทยาลัยทราบ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย               
ราชภัฏเทพสตรี โดยจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                
เทพสตรี ทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 แล้วนั้น จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 
16 กรกฎาคม 2564 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  ทั้งนี้ รายงานการประชุมหน้า 1 รายนามกรรมการผู้มาประชุม ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการ
ปรับรูปแบบรายนามกรรมการผู้มาประชุม โดยแยกกลุ่มเป็นดังนี้ “ประชุมออนไลน์” จ านวน 16 คน และ 
“ประชุม ณ สถานที่ประชุม” จ านวน 11 คน สืบเนื่องมาจากได้มีการหารือคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ 
ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอแนวทางตาม
รูปแบบดังกล่าว นอกจากนี้ ก่อนเริ่มการประชุมฝ่ายเลขานุการได้บันทึก ก่อนด าเนินการประชุมเลขานุการ            
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จ านวนกรรมการเข้าร่วมประชุม จ านวนกรรมการที่อยู่ภายในห้องประชุม และจ านวน
กรรมการที่มิได้อยู่ห้องประชุมแห่งเดียวกัน และเป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่าน                 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ค าแนะน า 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. หน่วยงานบางแห่งที่เคร่งครัดก่อนเปิดการประชุมก าหนดให้มีการรายงานตัวผู้เข้าร่วม
ประชุม หากมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนมากจะใช้ระยะเวลานาน กรณีประชุมลับ ก าหนดให้รายงานตัว จึงเห็นว่า
ระบบการประชุมของมหาวิทยาลัยได้บันทึกภาพผู้เข้าร่วมประชุมไว้แล้ว รวมทั้งข้อมูลภาพและเสียง ทั้งนี้              
หากฝ่ายเลขานุการสามารถด าเนินการแยกรายนามกรรมการผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประชุม             
ณ สถานที่ประชุม ถือว่าด าเนินการ ได้ดีแล้ว 
  2. หลักปฏิบัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก าหนดให้มีการรายงานตัวและบันทึกภาพ
นั้น เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงิน เนื่องจากกรมบัญชีกลางต้องการใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าเบี้ย
ประชุม ส าหรับการรายงานตัว กรณีประชุมลับ เป็นการรับรองหรือยืนยันว่าไม่มีบุคคลที่ไม่มีสิทธิร่วมประชุม
รับรู้หรือล่วงรู้ถึงข้อมูลการประชุมเรื่องลับ ซึ่งเป็นไปตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ดังนั้น จึงเสนอว่า เพ่ือให้การรายงานตัวของกรรมการที่มาประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามกฎหมาย ไม่เสียเวลาและลดขั้นตอน จึงเสนอให้กรรมการที่เข้าระบบประชุมก่อนเปิด
การประชุม ไดร้ายงานตัวเพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการบันทึกภาพกรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้ทนัท ี 
  3. ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เข้าระบบการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว ระบบจะบันทึกชื่อกรรมการที่เข้าประชุม เวลาเข้าระบบ เวลาออกจากระบบ 
โดยฝ่ายเลขานุการจะด าเนินการพิมพ์ข้อมูลการเข้าประชุมของกรรมการเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย  
  4. เสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมหน้า 1 รายนามกรรมการผู้มาประชุม เพ่ือความชัดเจน
เป็นไปตามกฎหมายและไม่ซ้ าซ้อนกับผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้                                                
   1) จากเดิม “ผู้มาประชุม (ประชุมออนไลน์)” แก้ไขเป็น“กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”    
   2) จากเดิม “(ประชุม ณ สถานที่ประชุม)” แก้ไขเป็น “กรรมการที่เข้าร่วมประชุมใน
ห้องประชุม”  
 

มติสภามหาวิทยาลัย… 
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   มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 
7/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยมีการแก้ไข 
 
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 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย พร้อมประเด็นข้อคิดเห็น              
และข้อเสนอแนะที่ส าคัญ ให้หน่วยงาน/ผู้ รับผิดชอบที่ เกี่ยวข้องรับทราบ และ ให้ด าเนินการส่งผล                  
การด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยทราบเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป   
จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2564 –  ครั้งที่ 7/2564 โดยสรุปผลการด าเนินงาน 
ดังนี้  
 1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 20 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 18 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 2 เรื่อง 
  2. หมวดการจัดการศึกษา จ านวน 44 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 21 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
23 เรื่อง 
  3. หมวดงบประมาณและการเงิน จ านวน 11 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 10 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 1 เรื่อง 
  4. หมวดการบริหารงานบุคคล จ านวน 25 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 25 เรื่อง 
  5. หมวดอ่ืนๆ จ านวน 10  เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 10 เรื่อง 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส ์
  มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 7/2564   

   
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
   ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา น าเสนอ อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ดังนี้ 
   ด้วย การจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษา จ านวน 23 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 19 คน และ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 4 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการ... 
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 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนกรกฎาคม
2564 ดังนี้        

 (1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา              
ในการประชุม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 

 (2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม 2564 

 (3) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 

 (4) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ในการประชุม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

 (5) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ             
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564  ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา            
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2564  

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 พิจารณา
ให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 23 คน รายละเอียด
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะครศุาสตร ์
 1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  1.1.1 สาขาวิชาพลศึกษา 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งส้ิน 1 - 1 

 
 
 
 
 
 
 

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

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชาภาษาจีน 6 - 6 
 2.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 7 - 7 
 2.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 2.2.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 1 2 

รวมทั้งหลักสูตร 1 1 2 
 2.3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 2.3.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ - 1 1 

รวมทั้งหลักสูตร - 1 1 
รวมทั้งสิ้น 8 2 10 

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 3.1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 1 - 1 

4. คณะวิทยาการจัดการ  
 4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  4.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 1 3 
  4.1.2 สาขาวิชาการตลาด 1 - 1 
  4.1.3 สาขาวิชาการจัดการ - 1 1 

รวมทั้งหลักสูตร 3 2 5 
รวมทั้งสิ้น 3 2 5 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 5.1.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 1 - 1 

 
 
 
 

6. คณะเทคโนโลยี... 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 6.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
  6.1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 3 - 3 

รวมทั้งหลักสูตร 3 - 3 
 6.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  6.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล) 

2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 2 - 2 
รวมทั้งสิ้น 5 - 5 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 19 4 23 
 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี จ านวน 23 คน (เอกสารแยกเล่ม             
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. เอกสารประกอบการพิจารณาหน้า 4  ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ปรากฏรายละเอียดการประชุมและวันที่ส่งผลการศึกษาให้กองบริการการศึกษา              
แต่เอกสารหน้า 6 ปรากฏรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 คน นั้น มีสาเหตุ
จากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการประจ า
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 แต่นักศึกษามิได้ช าระค่าธรรมการศึกษา
การส าเร็จการศึกษา และต่อมาได้น าเงินมาช าระเงินเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 จากนั้น กองบริการ
การศึกษาจึงน าผลการส าเร็จการศึกษาบันทึกเข้าระบบ ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2564 ดังนั้น               
จึงไม่ปรากฏข้อมูลการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเดือนกรกฎาคม 2564  
 2. ผู้ส าเร็จการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายนายอรรถพล ทาที มีหน่วยกิต 188 
หน่วยกิต ซึ่งมีจ านวนหน่วยกิตเกินนั้น เนื่องจากนักศึกษาติด E และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
 3. ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญา ในกรณีที่มหาวิทยาลัย
พบข้อมูลผิดปกติหรือข้อมูลที่มีความแตกต่าง ให้ระบุหมายเหตุหรือค าอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ชัดเจน 
เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยใช้ประกอบการพิจารณา 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
   (1) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 23 คน ดังนี้ 
 

1. คณะครุศาสตร…์ 
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คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
1. คณะครุศาสตร ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1 - 1 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 7 - 7 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 1 2 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต - 1 1 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 - 1 
4. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 3 2 5 
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 - 1 

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3 - 3 
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2 - 2 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 19 4 23 
 

  (2) ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ในกรณีที่มหาวิทยาลัยพบข้อมูลผิดปกติหรือข้อมูลที่มีความ
แตกต่าง ให้ระบุหมายเหตุ หรือค าอธิบายข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยใช้ประกอบการพิจารณา  
 
 4.2 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
  หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ น าเสนอ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
  ตามที่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร จากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 นั้น 
  เนื่องด้วย อาจารย์พิธพร ไทยภูมิ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ได้ขอลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรดังกล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมี
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. นายบุญสนอง  เภาค า 
    (อาจารย์) 

1. นายบุญสนอง  เภาค า 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

2. นายอภิชาติ  อาวจ าปา 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

2. นายอภิชาติ  อาวจ าปา 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

คงเดิม 

3. นางอรวรรณ  ด่านวราวิจิตร 
    (อาจารย์) 

3. นางอรวรรณ  ด่านวราวิจิตร 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

4. นายพิธพร ไทยภูมิ 
    (อาจารย์) 

4. นางสาวราณี ถนอมปัญญารักษ์ 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

5. นางเบญจพร บุญสยมภู 
    (อาจารย์) 

5. นางเบญจพร บุญสยมภู 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

2. อาจารย์ประจ า… 
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  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นายบุญสนอง  เภาค า 
    (อาจารย์) 

1. นายบุญสนอง  เภาค า 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

2. นายอภิชาติ  อาวจ าปา 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

2. นายอภิชาติ  อาวจ าปา 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

คงเดิม 

3. นางอรวรรณ  ด่านวราวิจิตร 
    (อาจารย์) 

3. นางอรวรรณ  ด่านวราวิจิตร 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

4. นายพิธพร ไทยภูมิ 
    (อาจารย์) 

4. นางสาวราณี ถนอมปัญญารักษ์ 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

5. นางเบญจพร บุญสยมภู 
    (อาจารย์) 

5. นางเบญจพร บุญสยมภู 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

 
ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
7/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 6 
สิงหาคม 2564  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) และมอบให้คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)      
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามท่ีเสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีผู้สนใจต้องการศึกษาจ านวนมาก แต่เดิมหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 6 คน เมื่ออาจารย์พิธพร ไทยภูมิ ลาออกจากราชการ จึงท าให้มี
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร หากเพ่ิมจ านวนอาจารย์                 
จึงจะท าให้สามารถรับนักศึกษาได้มากยิ่งข้ึน  
  2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมิได้ก าหนดจ านวนนักศึกษา จึงเห็นว่า อาจไม่เป็นอุปสรรคใน
การรับนักศึกษาเพ่ิม และให้ดูแลตรวจสอบว่าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีการลาออกกลางคัน (Drop Out) 
หรือไม่ เนื่องจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัยบางแห่งมีการลาออกกลางคันค่อนข้างสูง 
มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาในด้านวิชาการ คือ 1) จ านวนนักศึกษาลดลง 2) นักศึกษาออกกลางคันสู ง                    
3) นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและจ านวนนักศึกษา 
นอกจากนี้ เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษามิได้ก าหนดกรอบการรับนักศึกษา ดังนั้น หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต จึงสามารถรับนักศึกษาได้ตามศักยภาพของสาขาวิชา  
  มติสภามหาวิทยาลัย  อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้ 
 

 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ… 
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   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 (เดิม) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นายบุญสนอง  เภาค า 
    (อาจารย์) 

1. นายบุญสนอง  เภาค า 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

2. นายอภิชาติ  อาวจ าปา 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

2. นายอภิชาติ  อาวจ าปา 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

คงเดิม 

3. นางอรวรรณ  ด่านวราวิจิตร 
    (อาจารย์) 

3. นางอรวรรณ  ด่านวราวิจิตร 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

4. นายพิธพร ไทยภูมิ 
    (อาจารย์) 

4. นางสาวราณี ถนอมปัญญารักษ์ 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

5. นางเบญจพร บุญสยมภู 
    (อาจารย์) 

5. นางเบญจพร บุญสยมภู 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

 

   2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นายบุญสนอง  เภาค า 
    (อาจารย์) 

1. นายบุญสนอง  เภาค า 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

2. นายอภิชาติ  อาวจ าปา 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

2. นายอภิชาติ  อาวจ าปา 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

คงเดิม 

3. นางอรวรรณ  ด่านวราวิจิตร 
    (อาจารย์) 

3. นางอรวรรณ  ด่านวราวิจิตร 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

4. นายพิธพร ไทยภูมิ 
    (อาจารย์) 

4. นางสาวราณี ถนอมปัญญารักษ์ 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

5. นางเบญจพร บุญสยมภู 
    (อาจารย์) 

5. นางเบญจพร บุญสยมภู 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

 
 ๔.๓ พิจารณา พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... ดังนี้   
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2562 ได้อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต โดยหลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตรจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 
๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ และในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕63 เมื่อวันที่ ๒1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ได้อนุมัติหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต โดยหลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร จากส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔   

ซึ่งหลักสูตร... 
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  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวยังมิได้มีการก าหนดชื่อปริญญาในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึง
ต้องด าเนินการขอก าหนดชื่อปริญญา ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ของหลักสูตร
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เพ่ิมเติม โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ        
เทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕64 เมื่อวันที่ ๒2 มกราคม ๒๕๖4 ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และได้เสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ 
 ต่อมาส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  มีหนังสือ 
ที่ อว. 0204.6/7171 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 แจ้งให้มหาวิทยาลัยด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ร่าง 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
 กลุ่มงานวินัยและนิติการ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ด าเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ 
กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพ่ือสอบถาม
ประเด็นตามข้อสังเกตของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ สรุปได้ดังนี้ 
 1. ชื่อสาขาวิชาในร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
  1.1 มหาวิทยาลัยได้ขอแก้ไขชื่อสาขาวิชา จากเดิมสาขาวิชา “การศึกษา” เป็นสาขาวิชา  
“ครุศาสตร์” ซึ่งเมื่อตรวจสอบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559 
พบว่า ไม่มีการก าหนดชื่อสาขาวิชา “ครุศาสตร์” ไว้  
  1.2 มหาวิทยาลัยขอเพ่ิมเติมสาขาวิชา “ครุศาสตร์อุตสาหกรรม” แต่ตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559 ไม่มีการก าหนดชื่อสาขาวิชา “ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม” ไว้ แต่ได้ก าหนดชื่อสาขาวิชา “ศึกษาศาสตร์” 
  1.3 มหาวิทยาลัยขอเพ่ิมเติมสาขาวิชา “ศิลปกรรมศาสตร์” แต่ตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559 ไม่มีการก าหนดชื่อสาขาวิชา “ศิลปกรรมศาสตร์” 
ไว้ แต่ได้ก าหนดชื่อสาขาวิชา “วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์” 
 2. มหาวิทยาลัยได้ขอเพ่ิมเติมปริญญา อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (อส.ม.) ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอให้มหาวิทยาลัยจัดส่งเอกสารการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ด้วย 
 3. เนื่องจากชื่อสาขาวิชาตามร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ของมหาวิทยาลัย ไม่เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559 จึงมีผลท าให้บันทึกหลักการ 
และเหตุผลประกอบร่างพระราชกฤษฎีกาฯ และตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพระราชกฤษฎีกาฯ  
ไม่สมบูรณ ์
 
 

ดังนั้น... 
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 ดังนั้น ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จึงขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชกฤษฎีกาฯ  และตารางเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างพระราชกฤษฎีกาฯ  
 เมื่อพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาฯ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559 พบว่า 
ชื่อสาขาวิชาตามร่างพระราชกฤษฎีกาฯ  

ที่มหาวิทยาลัยเสนอ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ชื่อสาขาวิชาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(2) สาขาวิชาครุศาสตร์ - ไม่พบชื่อสาขาวิชาครุศาสตร์ - / ประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ  
ใช้ค าว่า “สาขาวิชาศึกษาศาสตร์” 

(12) สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2.1.9 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
(13) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 3.1.7 สาขาวิชาทางวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 

หรือศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต 
  
 มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกาฯ และเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ 
ให้คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย พิจารณาในการประชุมครั้งที่                    
๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔  คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในการปรับแก้ไข เพ่ิมเติม 
ดังต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อสาขาวิชาตาม (ร่าง) 
พระราชกฤษฎีกาฯ  

(ฉบับท่ีเสนอ สป.อว) 

ชื่อสาขาวิชาตาม (ร่าง) พระราชกฤษฎกีาฯ 
(ฉบับปรับปรุงใหม่) 

เหตุผล 

1 มาตรา ๓ … 
     (๒ ) ส า ข า วิ ช า ค รุ
ศาสตร์มีปริญญาสามช้ัน 
คือ ... 
 

มาตรา ๓ ... 
     (๒) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มี ๒ ด้าน คือ 
          (2.1) ด้านการศึกษา มีปริญญาสามชั้น คือ 
           (ก) เอก เรียกว่า “ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 
“ค.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”  
            (ข) โท เรียกว่า “ครุศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 
“ค.ม.”               
 (ค) ตรี เรียกว่า “ครุศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.บ.”   
          (๒.2)  ด้านครุศาสตรอุตสาหกรรม  
มีปริญญาสามชั้น คือ 
 (ก) เอก เรียกว่า “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต”            
ใช้อักษรย่อ “ค.อ.ด.”  
 (ข) โท เรียกว่า “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต”              
ใช้อักษรย่อ “ค.อ.ม.”  
 (ค) ตรี เรียกว่า “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ใช้อักษร
ย่อ “ค.อ.บ.”  

ปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับ              
๑.ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อ
ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙  
๒. พระราชกฤษฎกีา ว่าดว้ย
ปริญญาในสาขาวิชา อักษร
ย่อส าหรับสาขาวิชาครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพ
สตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๐  
๓. ตามค าแนะน าของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) 

 
 
 
 
 

2 มหาวิทยาลัย… 
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ที ่ ชื่อสาขาวิชาตาม (ร่าง) พระราชกฤษฎกีาฯ  
(ฉบับท่ีเสนอ สป.อว) 

ชื่อสาขาวิชาตาม (ร่าง) พระราชกฤษฎกีาฯ 
(ฉบับปรับปรุงใหม่) 

เหตุผล 

๒ มหาวิทยาลยัขอเพิ่มเตมิสาขาวิชา “ศิลปกรรม
ศาสตร์” แต่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปรญิญา           
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่มีการก าหนดชื่อสาขาวิชา 
“ศิลปกรรมศาสตร์” ไว้ แต่ได้ก าหนดชื่อ
สาขาวิชาทางวิจิตรศลิป์และประยกุต์ศิลป ์

     มาตรา ๓ (๘) สาขาวิชาทางวจิิตรศลิป์
และประยุกต์ศลิป์ มีปริญญาสามช้ัน คือ 
     (ก) เอก เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
     (ข) โท เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ม.” 
     (ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต” ใช้อกัษรย่อ “ศป.บ.” 

ปรับแก้ไขตาม
ค าแนะน าของ สป.อว. 

๓ มาตรา ๓ ... 
     (๑๒) สาขาวิชาครุศาสตร์อตุสาหกรรม             
มีปริญญาสามช้ัน คือ … 
 

มาตรา ๓ … 
     (๑๓) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์              
มีปริญญาหนึ่งช้ัน คือ ตรี เรยีกว่า 
“อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อกัษรย่อ 
“อส.บ.” 

กลับไปใช้ความเดิม 
ตามพระราชกฤษฎกีา           
ว่าด้วย ปริญญาใน
สาขาวิชา อกัษรยอ่
ส าหรับสาขาวิชา... 
(ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๓ (๑๑) 

  คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ฯ มีมติเห็นชอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  และมอบเลขานุการ และงานวินัยและนิติการ ปรับแก้ไข เพ่ิมเติม ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  และปรับเรียงชื่อสาขาวิชาตามตัวอักษร เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎฯ 
ตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบการใช้ตัวการันต์ ในมาตรา 3 (2) ชื่อสาขาวิชาและชื่อปริญญา 
ตามหลักภาษาไทย เพ่ือมิให้เกิดความสับสน และควรมีแนวทางการเขียนที่ชัดเจน 
  2. มหาวิทยาลัยยึดหลักการเขียนชื่อปริญญา ชื่อสาขาวิชา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559 ข้อ 2.1.9 “สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” 
  3. ชื่อปริญญา และชื่อสาขาวิชา มีการใช้ตัวการันต์ต่างกัน จึงเห็นว่า มหาวิทยาลัยใช้ชื่อ
ปริญญา และชื่อสาขาวิชาถูกต้องแล้ว  
  4. เห็นชอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                    
มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบการใช้ตัวการันต์ มาตรา 3 (2) ให้ถูกต้อง ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) 
พ.ศ. ....และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 

4.4 พิจารณา… 
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 4.4 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ดังนี้ 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ (การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์) เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้มีมติเกี่ยวกับระเบียบวาระ เรื่องเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. รับทราบแนวทางการจัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยวางแนวทางจัด
ระเบียบวาระเรื่องเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
   ๑.๑ ระเบียบวาระเรื่องเพ่ือพิจารณาเชิงนโยบาย 
   ๑.๒ ระเบียบวาระเรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   ๑.๓ ระเบียบวาระเรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ/ทักท้วง 
  ๒. มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าแนวทางตามข้อ ๑ ไปสู่การพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 
  มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการด าเนินการข้อกฎหมายทั่วไปเชิงนโยบาย ในการประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๖๔ (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์) เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการพิจารณา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๒             
ตามมติสภามหาวิทยาลัย โดยมีการแก้ไข เพ่ิมเติม ดังนี้ 

ที ่ ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อความที่เสนอขอปรับแก้ไข เพิ่มเติม หมายเหตุ 
๓ ข้อ ๑๓ การจัดระเบียบวาระการประชุม

ให้เป็นไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
     ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้ง
ต่อที่ประชุมทราบ 
     ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรอง
รายงานการประชุม 
     ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
     ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
     ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือทราบ 
     ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ข้อ ๑๓ การจัดระเบียบวาระการประชุมให้
เป็นไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
     ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อ
ที่ประชุมทราบ 
     ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงาน
การประชุม 
     ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
     ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
           ๕.๑ เรื่องศึกษาเชิงนโยบาย 
           ๕.๒ เรื่องอนุมัติเพื่อพิจารณา 
           ๕.๓ เรื่องอนุมัติเพื่อทักท้วง 
     ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ป รั บ แ ก้ ไ ข 
เ พ่ิ ม เ ติ ม ต า ม
แ น ว ท า ง จั ด
ระเบียบวาระเรื่อง
เพ่ือพิจารณาของ
สภามหาวิทยาลัย 

 
  และที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบเสนอปรับแก้ไข ข้อ ๑๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมอบกลุ่มงานวินัยและ
นิติการจัดท า ร่าง ข้อบังคับ และเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 

คณะกรรมการ… 
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  คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  
6/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ฉบับที่.. พ.ศ. ....ตามแนวทางของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการด าเนินการข้อกฎหมาย
ทั่วไปเชิงนโยบาย โดยคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับ แก้ไข เพิ่มเติม 
ดังต่อไปนี ้

คณะกรรมการ… 
 

ข้อบังคับฉบับเดิม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ฉบับร่างที่เสนอ 
คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับแก้ไข 

เพิ่มเติม 
ข้อ 13 การจัดระเบียบวาระการ

ประชุม ให้เป็นตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้ง

ต่อที่ประชุมทราบ 
ระเบี ยบวาระที่  2 เรื่ องรับรอง

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ในกรณีมีเหตุอันสมควร ประธานที่

ประชุมอาจสั่งให้พิจารณาระเบียบวาระ
การประชุมเรื่องหนึ่งเรื่องใด เป็นล าดับ
ก่อนหรือหลังก็ได ้
 
 

ข้อ 13 การจัดระเบียบวาระ
การประชุ ม ให้ เป็ นตามล าดั บ 
ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธาน
แจ้งต่อที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรอง
รายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพ่ื อ

ทราบ 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเพ่ื อ

พิจารณา 
5 .1  เรื่ อ งศึ ก ษ า เชิ ง

นโยบาย 
5 .2  เรื่ อ งอนุ มั ติ เพ่ื อ

พิจารณา 
5 .3  เรื่ อ งอนุ มั ติ เพ่ื อ

ทักท้วง 
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืน ๆ 

(ถ้ามี) 
ใน ก รณี มี เห ตุ อั น สม ค วร 

ประธานที่ประชุมอาจสั่งให้พิจารณา
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องหนึ่ง
เรื่องใด เป็นล าดับก่อนหรือหลังก็
ได”้ 

ข้ อ 13  การจั ดระเบี ยบวาระ              
การประชุม ให้เป็นตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธาน
แจ้งต่อที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรอง
รายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือ

พิจารณา 
5 .1  เรื่ องเพื่ อพิ จารณ า 

(ทักท้วง) ค าอธิบาย “เป็นวาระที่มีการ
พิ จารณาผ่ านระบบและกลไกของ
คณ ะกรรมการชุ ดต่ าง ๆ ของสภา
มหาวิทยาลัยได้พิจารณากลั่นกรองเป็นที่
ยุติมาแล้ว เช่น การอนุมัติปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร ปิดหลักสูตร รับทราบหรือให้
ข้อเสนอแนะผลการประกันคุณภาพ
การศึกษา” 

5 .2  เรื่ องเพื่ อพิ จารณ า
อนุ มัติ  ค าอธิบาย “เป็นวาระที่ สภา
มหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบ  เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ ที่ สภ า
มหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณา เช่น การ
อนุมัติงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย  การแต่งตั้ง
กรรมการชุ ดต่ าง ๆ  การพิ จารณ า
กฎหมาย” 

5 .3  เรื่ อ งพิ จ ารณ าเชิ ง
นโยบาย 
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  คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ฯ มีมติเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) และมอบเลขานุการ และงานวินัยและนิติการ             
ปรับแก้ไข เพ่ิมเติม ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  โดยให้น าค าอธิบายในวาระท่ี 5.1 เรื่อง
เพ่ือพิจารณา (ทักท้วง) และ 5.2 เรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ จัดท าเป็นเอกสารแนบท้ายร่าง ข้อบังคับดังกล่าวฯ 
และเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎฯ ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับที่.. (พ.ศ. ....) ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. ให้ปรับแก้ร่าง ข้อบังคับฯ จากเดิม “ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม” 
แก้ไขเป็น “ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุม” 
  2. การประชุมในมหาวิทยาลัยบางแห่งน าเรื่องเพ่ือทราบขึ้นมาก่อนและในบางครั้งมีเรื่อง     
เพ่ือทราบจ านวนมาก จึงท าให้เรื่องเพ่ือพิจารณามีเวลาจ ากัดและพิจารณาอย่างเร่งด่วน จึงเห็นว่าหากน าเรื่อง                   
เพ่ือพิจารณาขึ้นมาก่อนเป็นระเบียบวาระที่ 4 และระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือทราบ เหมือนข้อบังคับฯ                
ฉบับเดิม จะมีความเหมาะสมมากกว่า 
  3. ตามแนวปฏิบัติของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ให้จัดเรื่องเพ่ือทราบไว้เป็นระเบียบ
วาระท่ี 5 กรณีหากกรรมการไม่มีข้อซักถามให้ถือว่าที่ประชุมรับทราบ จึงเสนอให้ปรับแก้ดังนี้  
   “ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
     ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือทราบ” 
ทั้งนี้ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา อาจไม่ต้องลงรายละเอียดแต่ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย                  
จัดระเบียบวาระให้ที่ประชุมพิจารณาตามที่เห็นสมควรตามล าดับความส าคัญ  
  4. เรื่องเพ่ือทราบโดยปกติจะจัดไว้ในระเบียบวาระที่  4 เพ่ือให้กรรมการศึกษาจาก                
เอกสารเองโดยไม่มีการอภิปราย ซักถาม 
  5. ตามแนวปฏิบัติของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้มีการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย                  
ในประเด็นการจัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยเน้นวาระพิจารณาเชิงนโยบาย ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18(1) นอกจากนี้ 
ได้รับค าแนะน าการจัดระเบียบวาระเรื่องเพ่ือพิจารณา ดังนี้  
   1) พิจารณาเชิงนโยบาย เรื่องที่สภามหาวิทยาลัย ก าหนดนโยบายด้านต่าง ๆ ไว้จาก
บทบัญญัติของกฎหมาย นโยบายของส่วนกลาง นโยบายการพัฒนาภาคี กลุ่มจังหวัด และจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ตามความจ าเป็น ความต้องการ ความริเริ่มของมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผ่านคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ/เกี่ยวข้องกลั่นกรอง 
    2) พิจารณาอนุมัติ เป็นเรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ก าหนดให้เป็น
อ านาจของสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ อนุญาต หรือให้ความเห็นชอบ โดยผ่านคณะกรรมการประจ าสภา
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ/เกี่ยวข้องกลั่นกรอง เช่น การอนุมัติให้ปริญญา การอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

3) พิจารณาอนุมัติ... 
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    3) พิจารณาอนุมัติทักท้วง เรื่องที่ คณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย                     
ที่รับผิดชอบ/ที่เกี่ยวข้อง กลั่นกรองและแก้ไขแล้ว แต่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่เห็นชอบ มีข้อทักท้วง 
หรือเห็นสมควรให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
  6. ในหลักการร่างกฎหมาย ค าอธิบายเพ่ิมเติม ควรน าไปไว้ในค านิยาม จะมีความเหมาะสมกว่า  
  7. กรณีตัวอย่างสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการปรับแก้ไขข้อบังคับการประชุม
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2564 โดยได้ก าหนดจัดระเบียบวาระการประชุม ให้เป็นไปตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
   (๑) เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุม 
   (๒) เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   (๓) เรื่องสืบเนื่อง 
   (๔) เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   (๕) เรื่องเพ่ือพิจารณา (ทักท้วง) 
   (๖) เรื่องเพ่ือทราบ 
   (๗) เรื่องเชิงนโยบาย 
   (๘) เรื่องอ่ืน ๆ 
  8. ไม่ควรจัดระเบียบวาระเรื่องเชิงนโยบาย ไว้ช่วงท้ายของระเบียบวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 
  9. ให้เพ่ิมเติมเรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ ไว้ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้ง       
ที่ประชุม ด้วย 
 10. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย  การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 โดยมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการปรับแก้ไขข้อความ 
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้นายขจร จิตสุขุมมงคล กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบข้อบังคับฯ ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 
  มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 โดยมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการปรับแก้ไข
ข้อความ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้นายขจร จิตสุขุมมงคล 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบข้อบังคับฯ ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 
 
 4.5 พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม 2564 ได้มีมติ 
  1. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สังกัดกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 
ตาม ข้อ 3 ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564  
  2. มอบคณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา               
พ.ศ. 2564 รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปประกอบการจัดท าแผนพัฒนา  
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ  
หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่นต่อไป  นั้น    

คณะกรรมการ... 
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 คณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2564                  
จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง
ตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น โดยสรุปการด าเนินการดังนี้                
  1. กระบวนการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

วัน  เดือน  ปี กระบวนการด าเนินงาน 

22 มีนาคม 2564 กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 

21 พฤษภาคม  2564  สภามหาวิทยาลัย มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามกฎกระทรวง การจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 2564 มีตัวแทน อว. 

22 มิถุนายน  2564 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานตามกฎกระทรวงฯ ครั้งที่ 1 พิจารณาประเมิน
ตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร และตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน เพ่ือเลือกสังกัด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

16 กรกฎาคม  2564 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการพิจารณาการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพ
องค์กร และตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน เพ่ือเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

22 กรกฎาคม  2564 คณะกรรมการฯ พิจารณากรอบแนวทางจัดท าแผนฯ และมีมติให้ คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้ยกร่างแผนฯ 

27 กรกฎาคม  2564 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประชุมจัดท าร่างแผนฯ ครั้งที่ 1 

4 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประชุมพิจารณาร่างแผนฯ ครั้งที่ 2 

10 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการด าเนินงานตามกฎกระทรวง ฯ พิจารณาแผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ 

20 สิงหาคม 2564 เสนอร่างแผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย  

30  สิงหาคม 2564 ส่งแผนพฒันาความเป็นเลิศฯ ต่อ สปอว. 

 
   2. องค์ประกอบของแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
    ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
    ส่วนที่ 2 แผนการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
    ส่วนที่ 3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

3. รายละเอียด... 
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   3. รายละเอียดส าคัญ ส่วนที่ 2 แผนการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
    2.1 จุดเน้น ทิศทาง และเป้าหมายตามสาขาความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา 
      2.1.1 สาขาความเชี่ยวชาญที่มุ่งเน้น 
      1) สาขาที่ผลิตบัณฑิตหรือบุคลากรในพ้ืนที่ให้มีสมรรถนะ และพัฒนา
นวัตกรรมที่สามารถน าไปพัฒนาพ้ืนที่หรือสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น (สามบุรี คือ
ลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี)  
       มหาวิทยาลัยจะด าเนินการส ารวจความต้องการของท้องถิ่นอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพ่ือสร้างหลักสูตรทั้งในรูปแบบของหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
      2) มหาวิทยาลัยที่เป็นคลังปัญญา เพ่ือให้สามบุรี (ลพบุรี สิงห์บุรี และ
สระบุรี) เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
      มหาวิทยาลัยจะร่วมมือกับเครือข่ายทั้งระดับพ้ืนที่ และเครือข่ายตาม
ศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องด าเนินงาน/กิจกรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและท าให้ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข 
      3) การบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
      มหาวิทยาลัยจะใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงสิ่งแวดล้อมในสามบุรีให้เกิดความยั่งยืน 
      2.1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 
        ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์แผนแม่บทชาติ 
       แผนแม่บทที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต : ครอบครัวไทยมีความ
เข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 
       แผนแม่บทที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ : คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
       แผนแม่บทที่ 15 พลังทางสังคม : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนา
สังคมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
       แผนแม่บทที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม : ภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3 เป้าหมาย... 
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     2.1.3 เป้าหมายของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
      1) เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่
รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      2) เพ่ือผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ 
      3) เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล 
      4) เพ่ือเป็นคลังปัญญาด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
พัฒนาอาชีพ ศิลปวัฒนธรรรมและภูมิปัญญาให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
      5) เพ่ือสร้างนวัตกรชุมชนที่สามารถพัฒนานวัตกรรมชุมชนในการแก้ไข
ปัญหาชุมชนและเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน 
      6) เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้น าชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชนที่
อย่างยั่งยืน 
      7) เพ่ือแสวงหารายได้ตามพันธกิจ 
      8) เพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ระเบียบ ลดขั้นตอนภายในที่เป็นอุปสรรคต่อ
การด าเนินงานตามพันธกิจ 
      9) เพ่ือปรับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน 
   2.2 การปฏิรูประบบบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
    2.2.1 ด้านการบริหารบุคลากร 
     1) บริหารจัดการบุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
      2) ให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 
      3) พัฒนาระบบการประเมินที่สะท้อนการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 
      4) ทบทวนข้อบังคับการบริหารงานบุคคลให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
      5) หาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางท้ังในและต่างประเทศ 
      6) จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
    2.2.2 ด้านแผน ระบบการเงินและงบประมาณ 
      1) แผนจัดหารายได้ 
      2) นโยบายและแผนการจัดสรรงบประมาณ 
      3) การสมทบการเงินทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพลิกโฉม 
    2.2.3 ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ 
      1) ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามระบบ
บริหารในสถาบันอุดมศึกษาโดยเหมาะสมกับบริบทกับกลุ่มสถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
      2) ใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ เป็นหลักส าคัญในการ
บริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้ผลการบริหารงานมีผลตามกฎหมายและ ผู้ที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ดังกล่าว ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 
      3) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินการตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
หลักเกณฑ์ ดังกล่าว และปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ สอดคล้องกับทุกบริบทที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา 
      4) มีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยปฏิบัติงานดังกล่าวตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

2.2.4 ด้านระบบ... 
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    2.2.4 ด้านระบบธรรมาภิบาล 
      หลักธรรมาภิบาลซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประกอบด้วย 6 
หลักการ คือ 1) หลักคุณธรรม 2) หลักนิติธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักความมีส่วนร่วม 5) หลักความ
รับผิดชอบ  และ 6) หลักความคุ้มค่า ล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
      1) มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัย รวมถึงเครือข่ายภายนอกให้
เกดิการบรูณาร่วมกันในการปฏิบัติงาน 
      2) หลักคุณธรรมและหลักความรับผิดชอบเคารพในความคิดท่ีแตกต่าง   
      3) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะตระหนักในหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี  
      4) มีการสื่อสารที่ดี การตัดสินใจอย่างโปร่งใส และ  มีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม 
       5) ยึดถือหลักความประหยัดและความคุ้มค่า  
       6) มีกฎ ระเบียบกติกาและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์และเป็นธรรม 
   2.3 แผนการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
    2.3.1 หลักการและแนวคิดในการด าเนินการจัดท าแผนฯ 
      1) ยึดตัวชี้ วัดสถาบัน อุดมศึกษา กลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้ นที่                             
(Area-Based and Community)  8 ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินตนเอง เพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (UCLAS) 

ล าดับที่ กลุ่มยุทธศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยด้านศักยภาพ  
(Potential) 

คะแนนเฉลี่ย 
ด้านผลการด าเนินงาน 

(Performance) 

1 ด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชน
อ่ืน (Area-Based and Community) 

3.5 (ปานกลาง) 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) 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินตนเอง... 
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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 หรือ
ภูมิภาค (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 าเนินงาน
เพ่ือพัฒนา ชุมชนและสังคมในพื้นที่ (Integrated Government 
Budget)  

5 ดีมาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.37 ปานกลาง 

 
      2) เสริมจุดแข็งให้มีความโดดเด่น ปรับปรุงพัฒนาจุดอ่อน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

บริการวิชาการท้องถิ่น  หลักสูตรไม่ทันสมัยไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

การมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทักษะในการท างานเชิงพ้ืนที่ของบุคลากร 

วิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีท้องถิ่น รายได้ลดลง 

การผลิตและพัฒนาครู ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจยังไม่มีประสิทธิภาพ 

การได้งานท าของบัณฑิตในท้องถิ่น การอ้างอิงงานวิจัย งานวิจัยร่วมนานาชาติ 

เป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งเดียวในท้องถิ่น ระบบข้อมูลและการใช้ศักยภาพศิษย์เก่า 

 ระบบการประเมินประสิทธิภาพการท างานที่ไม่จูงใจ 

 
 
 
 

3) เชื่อมโยง... 
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      3) เชื่อมโยงกับแผนของมหาวิทยาลัยและโครงการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย 
(Reinventing University) ปี 2565 
      การปรับปรุงข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย  
(Reinventing University) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      1. ปรับโครงสร้างการบริหาร (ไม่ได้หมายถึง โครงสร้างเชิงกายภาพ) 
       1.1 สนับสนุนให้เกิดการประสานงานระหว่างคณะในสถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือค้นหาโจทย์และแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล  
       1.2 มีระบบจูงใจให้อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย สามารถน าผลงาน
ที่ท ากับชุมชนหรือพ้ืนที่มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
       1.3 การปรับเปลี่ยนระเบียบภายในเพ่ือปลดล็อค ในเรื่องที่เป็นอุปสรรคต่อ
การท างาน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การค านวณ               
ภาระงาน และการจัดหลักสูตรในลักษณะ Credit Bank เป็นต้น (โดยอาจจะท าเป็น Sandbox ก่อน) 
      2. การจัดท าระบบรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ส าหรับ
คนในพ้ืนที่ (ไม่ได้หมายถึง การ ลงทุนในระบบ IT)  
       2.1 น าความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ไปจัดท าหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความต้องการของพ้ืนที่ ภายในระยะเวลา 3 ปี 
       2.2 การพัฒนาระบบและรูปแบบการด าเนินงานของ Credit Bank ที่เอ้ือ
ต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสะดวกต่อการเข้าถึงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
       2.3 การกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก Credit Bank เพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตร่วมกัน เช่น ระหว่างสถาบัน ระหว่างบุคลากร และระหว่างผู้เรียนในพื้นท่ีต่าง ๆ เป็นต้น 
      3. การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร เพ่ือเตรียมพร้อมในการเป็นผู้ พัฒนา
หลักสูตรระยะสั้นที่ส่งเสริมการ Reskill/Upskill ของประชาชนร่วมกับหน่วยงานในชุมชนและท้องถิ่น 
 
     2.3.2 การวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง (Potential & Performance)  
      มหาวิทยาลัยต้นแบบด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
      - เครือข่ายในท้องถิ่น 
      - ศักยภาพด้านบุคลากร อาคารสถานที่ อุปกรณ์ 
      - งานวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
      - การผลิตและพัฒนาครู 
      - หน่วยการศึกษานอกท่ีตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3.3 การวิเคราะห์… 
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    2.3.3 การวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ตาม 5 กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก โครงการ/ กิจกรรม 

1. การพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน 

1. การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบ
นิเวศน์ ส าหรับการเพ่ิมคุณภาพ
การเรียนการสอน 

1. การยกระดับประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ 

 2. การพัฒนาหลักสูตร เช่น 
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น  

2. การพัฒนาหลักสูตรรองรับการผลิตบัณฑิตพันธุ์
ใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการก าลังคนของ
ประเทศ 

 3. การ Upskill/Reskill คนในวัย
ท างาน  
(ครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

3. การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับแรงงานเพื่อ
ตอบสนองความต้องการก าลังคนของประเทศ 

 2 . ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
แสวงหาบุคลากรที่เน้น
สมรรถนะ 

1. การพัฒนาทักษะ 
(Upskill/Reskill) อาจารย์  

1. พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพในการจัดท า
หลักสูตร Upskill/Reskill 
2. จัดท าหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรเพื่อการ
เรียนรู้ ตลอดชีวิต 
3. เชิญผู้เชี่ยวชาญพัฒนาหลักสูตร 

 2. การจ้างผู้เชี่ยวชาญการวิจัย 4. การจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางรับใช้สังคม และ
ด้านอ่ืน 

 3. ทุนบัณฑิตศึกษา 5. ให้ทุนบัณฑิต 

3. ความเป็นนานาชาติ 1. การสร้างเครือข่ายกับ
สถาบันอุดมศึกษาชั้นน า 

1. การแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และอาจารย์  
2. การสร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
3. การให้ทุนการศึกษากับประเทศที่ขาดแคลนใน
อาเซียน 
4. ความร่วมมือในด้านการวิจัย กับภาครัฐและ
เอกชนในต่างประเทศ 
5. ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
6. การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ  

 
 
 
 

3. ความเป็นนานาชาติ… 
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กิจกรรมหลัก โครงการ/ กิจกรรม 

3. ความเป็นนานาชาติ 
(ต่อ) 

2. กิจกรรมความร่วมมือที่
สอดคล้องกับทิศทางและจุดเน้น 

7. การจัดประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนนานาชาติ 

4. การบริหารงานวิจัย
และนวัตกรรม  

1. ระบบการบริหารและจัดการ
ทรัพย์สิน ทางปัญญา 

1. บริหารระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
เพ่ือเอ้ือในการจดสิทธิบัตร 
2. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ต่อยอด 

 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
ด้านการวิจัยระดับนานาชาติ 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการวิจัย 

 3. การส่งเสริมให้แสวงหาทุนวิจัย
ระดับนานาชาติ และกิจกรรม
ความร่วมมือ 

4. ส่งเสริมร่วมทุนด้านการวิจัย และเครือข่ายความ
ร่วมมือระดับนานาชาติ 

 4. การยกระดับคุณภาพงานวิจัย  5. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่มาตรฐานสากล 
6. ยกระดับคุณภาพงานวิจัยเพ่ือให้ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับนานาชาติในฐานข้อมูลที่ได้รับการ
ยอมรับ 
7. ยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี 

 5. การส่งเสริมกระบวนการ BCG 
Model : ท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมสามบุรีสู่สากล  
และ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
สามบุรีอย่างยั่งยืน 

8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมสามบุรีสู่สากล 
9. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสามบุรีอย่างยั่งยืน 

5. การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ  

 

1. การสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงาน/ เอกชน/ชุมชนตาม
กลุ่มยุทธศาสตร์และจุดเน้น
สถาบันอุดมศึกษา ในลักษณะจตุร
ภาค ี

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
ภาครัฐ เอกชน และต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น   
2. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้น าชุมชนในท้องถิ่น
ร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน 

 2. การรวมกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายหรือ
ทิศทางของประเทศทั้งการสร้าง
ความเป็นเลิศและก าลังคน 

3. จัดประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
4. สร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  
 
 

ในการนี้… 
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  ในการนี้ คณะกรรมการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 จึงเสนอ    
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม และให้ส่งแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
เทพสตรี ไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาต่อไป                    
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะพลิกโฉมไปสู่ด้านใดนั้น เสนอให้น าผลการประเมินตนเอง 
(Potential & Performance) มาวิเคราะห์และน าไปพัฒนาเพ่ือให้สามารถพลิกโฉมได้ การวิเคราะห์ควร
เปรียบเทียบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกับยุทธศาสตร์ชาติ มหาวิทยาลัยมีจุดเด่น จุดเน้น พัฒนา
แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้เข้ากับแนวคิดใหม่ให้ได้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ 
ควรระบุงบประมาณท่ีจะต้องใช้ เพ่ือให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เห็นภาพรวม 
  2. แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ควรคิดให้สุดทาง การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะพิจารณาจากกิจกรรม/โครงการที่
มหาวิทยาลัยเสนอ มหาวิทยาลัยเน้นเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นนั้นถูกต้องแล้ว ส าหรับประเด็นที่มีปัญหาและยังไม่
ชัดเจน ดังนี้ 
   1) ไม่พบจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ข้อมูลที่น าเสนอจะต้องประกอบด้วย หลักสูตรที่
เปิดสอน คณะที่เปิดสอน จ านวนนักศึกษา จ านวนอาจารย์ (แยกตามคณะ และสาขาวิชา) จ านวนบัณฑิต     
เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์เลือกกลุ่ม ควรหาจุดเด่น การวิเคราะห์บริบทของจังหวัด ความเป็นราชภัฏหรือ       
จุดที่สะท้อนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย สิ่งส าคัญแผนพัฒนาความเป็นเลิศต้องมิใช่งานประจ า ต้องเห็น
ผลกระทบ (Impact) กับประเทศและมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลจุดเน้นควรมีความชัดเจน  
   2) แผนปฏิบัติการรายปี กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดต้องท้าทาย ควรมีค าส าคัญ          
(Key Word) ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เช่น สหกิจศึกษา การบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน เป็นต้น 
แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยต้องมีความคมชัด ตอบสนองหรือสัมพันธ์กับนโยบายของกระทรวง  
การอุดมศึกษาฯ มีการบูรณาการ เน้นกิจกรรม/โครงการที่เห็นผลกระทบเกิดการเปลี่ยนของท้องถิ่น เช่น โครงการ
ยกระดับคุณภาพงานวิจัย ไม่จ าเป็นต้องมีกิจกรรม/โครงการ จ านวนมาก ตัวชี้วัด งานที่ตีพิมพ์ งานที่ได้รับการ
อ้างอิง งานที่น าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ควรบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ค าส าคัญ              
“คลังหน่วยกิต” ใช้ความเชี่ยวชาญในการผลิตครู การท่องเที่ยว การเกษตร อาหารแปรรูป ทั้งนี้  ต้องเน้นการ
ท างานร่วมกัน  
   3) เนื้อหาที่น าเสนอต้องมีความคมชัด และแบ่งศักยภาพของอาจารย์รายคณะ 
สาขาวิชา นอกจากนี้ จุดอ่อนของมหาวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ให้ท าโครงการต่อยอดหรือผลการ
ประเมินเพ่ือเลือกจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มีบางตัวชี้วัดต้องปรับปรุง ให้ถือโอกาสนี้น ามาท าเป็นโครงการใหญ่ ๆ 
เช่น ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม ตัวชี้วัดการวิจัยในพ้ืนที่  มีกิจกรรม/โครงการ ที่ ไม่มากแต่มีหลายตัวชี้วัด                   
เพ่ือให้โครงการได้รับการอนุมัติ จึงต้องการเห็นหลักการที่เชื่อมโยงนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และ
มีความคมชัด 
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  3. การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยจึงต้องมีความชัดเจน
ในฐานะที่เป็นสถาบันทางการศึกษาในพื้นที่สามบุรี จึงเสนอแนะแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
   1) มหาวิทยาลัยควรเป็น Green University และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิชาชีพและ
จรรยาบรรณท่ีชัดเจน ค่านิยม ศีลธรรมที่ดีทั้งผู้เรียนและผู้สอน 
   2) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ในพ้ืนที่สามบุรี 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
   3) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ที่ท าการท านุบ ารุงท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นในพ้ืนที่ เช่น ด้านการเกษตร ชลประทาน 
การแพทย์ สังคมสังเคราะห์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
  4. การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพ่ือรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล เมื่อได้รับ
งบประมาณ ผลกระทบที่ตามมา คือ ภาระงานของบุคลากรอาจต้องมีการปรับเปลี่ยน เมื่อมหาวิทยาลัยเลือก
สังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาพันธกิจหลัก
และยุทธศาสตร์ของกลุ่ม 3 ตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ว่าให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการอย่างไร โดยสรุปดังนี้ 
   1) เน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการสร้างศักยภาพให้สถานศึกษา องค์กรใน
ชุมชนและประชาชนมีความเข้มแข็งในการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ผลิตบัณฑิตและ            
เป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพ้ืนที่ ให้มีจิตส านึกและความรู้ ความสามารถ เพ่ือเป็นหลักในการ
ขับเคลื่อน พัฒนา และเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นท่ี 
   มหาวิทยาลัย มีศักยภาพ และสามารถด าเนินการได้ คือ ท าการวิจัยและสร้าง
นวัตกรรม มุ่งสู่การพัฒนาชุนชนและบุคลากรในพ้ืนที่สามบุรี หากมีกิจกรรม/โครงการที่โดดเด่น ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ 3 จังหวัดได้ จึงจะเป็นจุดเด่นของการพลิกโฉมและจะได้รับ
งบประมาณสนับสนุน  
   2) สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยศิลปวัฒนธรรมของ
ทั้ง 3 จังหวัดมีจ านวนมาก พันธกิจหลักต้องการให้มหาวิทยาลัยอนุรักษ์วัฒนธรรม โดยเน้นการประยุกต์ และ
พัฒนาให้ เข้ากับยุคสมัย เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและมูลค่า มหาวิทยาลัยจะสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม                 
เพ่ือประยุกต์และพัฒนาให้เข้ากับสังคมให้คนรุ่นใหม่สืบสานต่ออย่างไร หากได้รับงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรม/
โครงการ หากมหาวิทยาลัยท าให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ มหาวิทยาลัยจะมีชื่อเสียง                
และเชื่อม่ันว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวได้ 
  5. แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมีเป้าหมาย คือ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
มหาวิทยาลัยควรน าผลการประเมินตนเอง (Potential & Performance) มาวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดทิศทางของ
มหาวิทยาลัยว่าจะเป็นอย่างไร เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ควรมี ค าส าคัญ (Key Word) เช่น         
การพัฒนาศักยภาพของคนตลอดช่วงชีวิต การพัฒนาการเรียนรู้ในท้องถิ่นหรือจังหวัด เนื่องจากสถานการณ์
ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ เพ่ือเป็นที่พ่ึงและพัฒนาก าลังพล เช่น 
มหาวิทยาลัยสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัย พัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพ และพัฒนาคุณครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ในด้านการเรียนออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยช่วยส่งเสริมให้กับโรงเรียนต่าง ๆ มีความเข้มแข็งในช่วงวิกฤตและพลิกโฉมการเรียนออนไลน์    
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เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาครูในการสอนออนไลน์ และมีการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยอาจต้อง
ร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ หรือ มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและในช่วงสถานการณ์ ณ ขณะนี้      
มีความจ าเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยี แต่ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีจุดแข็ง คือ การผลิตและพัฒนาครู แต่ครูต้องมีเรื่อง
โลกสมัยใหม่เกิดขึ้น หากจะพลิกโฉมต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า มหาวิทยาลัยจะพลิกโฉมให้ท้องถิ่น 3 จังหวัด
เปลี่ยนแปลงเรื่องการศึกษาได้อย่างชัดเจน อาจตั้งเป้าหมายนักเรียนมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มหาวิทยาลัย
ต้องมีเครือข่ายเพ่ือสร้างและพัฒนาครูเกี่ยวกับเทคโนโลยีออนไลน์ เพ่ือให้ครูในพ้ืนที่ได้เรียนรู้และมีการต่อยอด 
ดังนั้น ควรพิจารณาสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง และยุทธศาสตร์ชาติต้องการก าลังพลที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์โลก 
  6. สภามหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติม เพ่ือช่วย
ด าเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบเลขานุการสรุปประเด็น
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและออกแบบแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ให้สั้น กระชับ และมี
จุดเน้นพลิกโฉมที่ชัดเจน เพ่ือให้สามารถจัดส่งแผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 
ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขยายระยะเวลา 
  7. หลักการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ต้องเกิดจากความจ าเป็น    
ความต้องการของพ้ืนที่ สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์นั้นดีแล้ว หลังจากรับฟังกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
บรรยายสรุปประเด็นส าคัญ  ได้แก่ 1) ยึดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 2) จังหวัด 3 จังหวัด 3) ภาคเอกชน                  
4) ตัวแทนของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
  8. ให้น าผลการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อเสนอโครงการพลิกโฉม           
ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มาผสมผสาน เพื่อเขียนแผนให้มีจุดเด่น โดยมิต้องด าเนินการทุกกิจกรรมก็ได้ แต่
จุดรองให้น ามาท าแผนประจ าปี ในระยะ 5 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกัน เช่น การปฏิรูปครูที่ชัดเจน สาขาวิชาที่มี
ความเข้มแข็งและพัฒนาให้มีความโดดเด่น เพ่ือให้เกิดการพลิกโฉม หรือกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ เช่น ระบบเกษตร Smart Farm เพ่ือให้ได้กิจกรรม/โครงการ ที่ชัดเจน  
  9. สาขาความเชี่ยวชาญที่มุ่งเน้น หมายความว่า พ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ และควรมี
จุดเน้น เช่น เน้นด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการเกษตร อาหารแปรรูป เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ หรือจุดเด่นด้าน
ผลิตครู ให้มหาวิทยาลัยวิเคราะห์สาขาวิชาที่สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิต จากจุดเน้นจะเชื่อมโยงไปสู่การเรียน
การสอน การวิจัย เพ่ือให้เกิดการพลิกโฉมอย่างแท้จริง การจัดอันดับมหาวิทยาลัย การพัฒนาอาจารย์ 
Upskill/Reskill/Newskill มหาวิทยาลัยต้องมีระบบคลังหน่วยกิต ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต ส าหรับการยกระดับ
การวิจัยควรมีตัวชี้วัด เช่น จ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ นักวิจัยใหม่ที่เพ่ิมขึ้น การท าวิจัยร่วมกับท้องถิ่น 
การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้ประกอบการ ควรมี Key Word การมีส่วนร่วม ชีวิตกับการท างานโดยไม่แยกส่วน 
ขยายโอกาสให้ทุกคนในชุมชนเข้าถึงการศึกษาโดยใช้ระบบคลังหน่วยกิต เพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต จุดเน้นขอให้อยู่บนฐานของการเรียนการสอน จ านวนอาจารย์ที่จะขับเคลื่อน 
  10.จากข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ท าให้คณะกรรมการเห็นกรอบในการ
ปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือให้มีจุดเน้นที่ชัดเจน กระชับ เกิด
ประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและพ้ืนที่สามบุรี ในด้านสาขาความเชี่ยวชาญที่มุ่งเน้น มหาวิทยาลัยมีจุดเด่น คือ 
การผลิตครู จังหวัดลพบุรี มีจุดเด่น เรื่องพลังงานทดแทน ปศุสัตว์ เกษตร และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ BCG, Bio Economy และ Green Economy  
 
 

1๑. เนื่องจาก... 
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  1๑. เนื่องจากการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความ
จ าเป็นเร่งด่วนและต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด จึงมอบหมายให้นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ท าหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการด าเนินการตาม
กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 แทนนายปราโมทย์ โชติมงคล (อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย) ส าหรับการด าเนินการมอบเลขานุการน าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมาประกอบการปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้มีความ
ชัดเจน ตามกรอบแนวทางที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ก าหนด นอกจากนี้ ควรพิจารณายุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ของกระทรวง ความจ าเป็นและความต้องการของพ้ืนที่เป็นหลัก เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วขอให้
จัดประชุม (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยให้เชิญนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมเพ่ือร่วมอภิปรายแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยด้วย  
  1๒. คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
ด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564  เป็นบุคคลชุดเดียวกัน แตกต่างกันที่
คณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 จะมีผู้แทนของส านักงาน
ปลัดกระทรวง ร่วมเป็นกรรมการด้วย ๑ คน ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ด าเนินการปรับปรุงแผนเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและ
แผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ือให้ทันต่อการจัดส่งแผนให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
  1๓. แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย เรื่องการศึกษา คือ สิ่งส าคัญ จึงเสนอให้      
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษา และเสนอให้มี Key Word ของกระทรวง 
และนโยบายสภามหาวิทยาลัยอยู่ในแผนพัฒนาความเป็นเลิศด้วย   
  1๔. ให้ศึกษาแผนความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ฉบับเดิมที่เคยท าไว้เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา 
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาและประโยชน์ในการจัดท าแผนที่รวดเร็วยิ่งขึ้น  
   มติสภามหาวิทยาลัย 
   1. มอบเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา              
พ.ศ. 2564 น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปประกอบการปรับปรุงแผนพัฒนา
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้มีความชัดเจน และโดดเด่น ตามกรอบแนวทางที่กระทรวง                
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด ทั้งนี้ ให้เชิญนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมให้ความเห็นและอภิปรายแผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ ด้วย  
   2.  มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย พิจารณาแผนพัฒนา  
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ก่อนส่งให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ด าเนินการต่อไป 
   3. เห็นชอบให้นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ท าหน้าที่      
ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564     
แทนนายปราโมทย์  โชติมงคล 
 
 
 
 

4.6 พิจารณา... 
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 4.6 พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2563 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้  
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา            
ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 30 กรกฎาคม 
2564 โดยมหาวิทยาลัยได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกระดับ จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา ๖๒ 
ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
อุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมิน
คุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนด  
  และ มาตรา ๖๓ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรา ๖๒ 
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาน าผล                
การประเมินดังกล่าวไปพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และให้แจ้ง
ให้ส านักงานปลัดกระทรวงทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2563 ด าเนินการในระหว่างวันที่ ๑ – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 มีหลักสูตรที่

รับการประเมินจ านวน 44 หลักสูตร จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 39 หลักสูตร และ ระดับปริญญาโท 5 
หลักสูตร โดยประเมินตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ครั้งที่  ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๖ สิงหาคม ๒๔๖๒ ก าหนดไว้  6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้                       
(ดังเอกสารหน้า 6 - 12) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
โดยมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก จ านวน 3 คน ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินระดับหลักสูตร ของ สกอ.(เดิม) (เกณฑ์ พ.ศ.2557) หรือขึ้น
ทะเบียนผู้ประเมินระดับหลักสูตร ของ คปภ. 

๒. กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินระดับหลักสูตร ของ สกอ.(เดิม) (เกณฑ์ พ.ศ.2557) หรือขึ้น
ทะเบียนผู้ประเมินระดับหลักสูตร ของ คปภ. 

๓. กรรมการและเลขานุการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ของมหาวิทยาลัย ที่ข้ึนทะเบียนผู้ประเมินระดับหลักสูตร ของ คปภ. 

ผลการประเมิน...  
 



- 41 - 
 

ผลการประเมิน  
หลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 มีทั้งหมด 

44 หลักสูตร  โดยแบ่งออกเป็น 
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี   39 หลักสูตร   

ระดับดีมาก  -      หลักสูตร 
ระดับดี  38   หลักสูตร 
ระดับพอใช้  -      หลักสูตร 
หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน ๑     หลักสูตร (สาขาการเงินและการธนาคาร) 

2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 5     หลักสูตร 
ระดับดีมาก  -     หลักสูตร 
ระดับดี  5    หลักสูตร 
ระดับพอใช้  -     หลักสูตร 

  รวมทั้งสิ้น 44 หลักสูตร 
 

 โดยมีระดับคุณภาพผลการประเมินในระดับหลักสูตร  ดังนี้ 
 0.01 – 2.00   การด าเนินงาน ระดับน้อย 
 2.01 – 3.00  การด าเนินงาน ระดับปานกลาง 
 3.01 – 4.00  การด าเนินงาน ระดับดี 
 4.01 – 5.00  การด าเนินงาน ระดับดมีาก 
 

 2. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  
 ปีการศึกษา  2563 ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 14 – 29 

กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 6 คณะ โดยประเมินตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบจากที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๖ สิงหาคม ๒๔๖๒ มีจ านวน  
5 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ (ดังเอกสารหน้า 13 - 14)   

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
โดยมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง

ภายในและภายนอก จ านวน 3 คน ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย เคยเป็น หรือ เป็นผู้บริหารระดับคณะ ส านัก สถาบัน และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ ส านัก สถาบัน หรือมีต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  และมี
ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ ส านัก สถาบัน 

๒. กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินระดับคณะ ส านัก สถาบัน ของ สกอ.(เดิม) (เกณฑ์ พ.ศ.2557) หรือขึ้นทะเบียน
ผู้ประเมินระดับคณะ ส านัก สถาบัน ของ คปภ. 

 
๓. กรรมการ... 
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๓. กรรมการและเลขานุการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ของมหาวิทยาลัย เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน ระดับคณะ ส านัก สถาบัน  ของ สกอ.(เดิม) (เกณฑ์                 
พ.ศ.2557) หรือขึ้นทะเบียนผู้ประเมินระดับคณะ ส านัก สถาบัน ของ คปภ. 
  ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดกลุ่มคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้แก่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้ 
  1. ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ   ดุลสัมพันธ์   ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

2. รศ.ดร.สวุิมล    นวลพระลักษณ์  กรรมการ  (ผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก) 
3. อาจารย์ ดร.สุขรักษ์    แซ่เจี่ย     กรรมการ  (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
4. ผศ.ดร.มยุรี     รัตนเสริมพงศ์    กรรมการและเลขานุการ 
5. ผศ.ดร.ณัฏฐชา    หน่อทอง       กรรมการและเลขานุการ  

  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์   ได้แก่   คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์                 
คณะครุศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้ 
  1. ผศ.ดร.ประจักร์      รอดอาวุธ       ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

2. อาจารย์รัฐทิตยา  หิรัณยหาด        กรรมการ  (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
3. ผศ.ดร.สาธร    ทรัพย์รวงทอง    กรรมการ  (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
4. อาจารย์ปัญชลี   เต่าทอง           กรรมการและเลขานุการ 
5. ผศ.กุลสมทรัพย์    เย็นฉ่ าชลิต      กรรมการและเลขานุการ 
6. ผศ.ดร.ปิยะพงษ์    แดงข า           กรรมการและเลขานุการ 
ผลการประเมิน  
คณะที่ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 256๒ มีทั้งหมด ๖ คณะ  

โดยแบ่งออกเป็น 
ผลคะแนนอยู่ในระดับดีมาก  -  คณะ  
ผลคะแนนอยู่ในระดับดี    5   คณะ  
ผลคะแนนอยู่ในระดับพอใช้ 1 คณะ  
 

 3. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้าง  
 ปีการศึกษา 2563 ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานตามโครงสร้าง

ของมหาวิทยาลัย ตามที่กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีก าหนดหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย จ านวน 4 หน่วยงาน ระหว่างวันที่  21 – 22 และ 29 – 30 กรกฎาคม 2564                   
โดยประเมินตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๔๖๒ ในด้านการบริหารจัดการและ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ              
พันธกิจหลักของหน่วยงาน (ดังเอกสารหน้า 15 - 16)   

 
 

 
 

คณะกรรมการ… 
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากผู้ทรงคุณวุฒิ                

ทั้งภายในและภายนอก จ านวน 3 คน ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ หรือสายสนับสนุน (ก็ได้) เคยเป็น หรือ เป็นผู้บริหารระดับคณะ ส านัก สถาบัน และมี
ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ส านัก สถาบัน 

๒. กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
เป็นอาจารย์ หรือสายสนับสนุน (ก็ได้) เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินระดับคณะ ส านัก สถาบัน ของ สกอ.(เดิม) 
(เกณฑ์ พ.ศ.2557) หรือขึ้นทะเบียนผู้ประเมินระดับคณะ ส านัก สถาบัน ของ คปภ. 

๓. กรรมการและเลขานุการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย หรือบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ หรือสายสนับสนุน (ก็ได้) เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ประเมินระดับคณะ ส านัก สถาบัน ของ สกอ.(เดิม) (เกณฑ์ พ.ศ.2557) หรือขึ้นทะเบียนผู้ประเมินระดับคณะ 
ส านัก สถาบัน ของ คปภ. 
   ผลการประเมิน 

หน่วยงานที่รับการประเมินเป็นหน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย ส านักงานอธิการบดี 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
รวม 4 หน่วยงาน โดยแบ่งออกเป็น 

 ผลคะแนนอยู่ในระดับดีมาก  2  หน่วยงาน  
 ผลคะแนนอยู่ในระดับดี    -  หน่วยงาน 
 ผลคะแนนอยู่ในระดับพอใช้ 1  หน่วยงาน 
 และรอผลการประเมิน   1  หน่วยงาน (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
โดยมีระดับคุณภาพผลการประเมินระดับคณะ และระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของ

มหาวิทยาลัย แบ่งเป็น  5  ระดับ ดังนี้ 
 0.00 - 1.50   การด าเนินงาน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 1.51 - 2.50  การด าเนินงาน ต้องปรับปรุง 
 2.51 - 3.50  การด าเนินงาน ระดับพอใช้ 
 3.51 - 4.50  การด าเนินงาน ระดับดี 
 4.51 - 5.00  การด าเนินงาน ระดับดีมาก 
ทั้งนี้ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ

หน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2563  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ  
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (กบ.) ในการประชุมครั้งที่ 7 /2564  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

2. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใน  ร ะ ดั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 

3. คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 8/2564  
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 

 
มหาวิทยาลัย… 
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มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 
1. รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ

ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2563  
2. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา และเห็นชอบให้รายงานผ่านระบบฐานข้อมูลเพ่ือ

การประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) เพ่ือเป็นการจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ในรูปแบบรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่ต้นสังกัด ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 

   1. การประเมินระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี  39 หลักสูตร มีผลการประเมินระดับดี             
38 หลักสูตร สาเหตุเนื่องมาจาก เกณฑ์การประเมินส่วนหนึ่ง เกิดจากการจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา 
และกิจกรรมการบริการวิชาการภายนอก เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ในปีการศึกษา 2563 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2564 ซึ่งเป็นภาคการศึกษา ที่ 2 ของปีการศึกษา 
2563 การด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ จึงไม่เป็นไปตามแผนและส่งผลต่อการประเมินหลักสูตร 
   2. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเดิมจ านวนมาก ในอนาคตหากควบคุมหลักสูตรจะท าให้สามารถ 
ใช้ศักยภาพได้ ลดการประกันคุณภาพภาระงาน และเห็นว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) สามารถจัดกิจกรรมประชุม สัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ แม้กระทั่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการใช้วิธีการออนไลน์ ซึ่งอยู่ในการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ จึงเสนอให้มหาวิทยาลัย
วางแผนด าเนินการในมิติออนไลน์ด้วย 
   มติสภามหาวิทยาลัย 
   1. รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2563 และมอบมหาวิทยาลัยรับ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 
   2. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) เพ่ือเป็นการจัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในรูปแบบรายงานผลการประเมินตนเองให้ แก่ต้นสังกัด ประจ าปี
การศึกษา 2563 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ 
 5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมิถุนายน 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 าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564  
 

มหาวิทยาลัย… 
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  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปดังนี้ 
  1. งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

รวม 
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) 

สินทรัพย์    
 สินทรัพย์หมุนเวียน 3,010,190.99       1,119,463,529.12  1,122,473,720.11  
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   1,083,150,515.70  210,129,110.36  1,293,279,626.06  
 รวมสินทรัพย์ 1,086,160,706.69  1,329,592,639.48  2,415,753,346.17  
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ    
   หนี้สินหมุนเวียน           9,797,787.72  98,335,801.56  108,133,589.28  
   หนี้สินไม่หมุนเวียน -    1,781,215.50  1,781,215.50  

รวมหนี้สิน 9,797,787.72  100,117,017.06  109,914,804.78  
ส่วนของเจ้าของ    
   ทุน  191,707,495.93  801,315,386.40  993,022,882.33  
   รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 884,655,423.04  428,160,236.02  1,312,815,659.06  

รวมส่วนของเจ้าของ 1,076,362,918.97  1,229,475,622.42  2,305,838,541.39  
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 1,086,160,706.69  1,329,592,639.48  2,415,753,346.17  

 
  2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

รายการ งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) รวม 
รายได้ 370,100,067.66  146,231,760.18  516,331,827.84  
ค่าใช้จ่าย 400,035,076.40  83,955,345.42  483,990,421.82  
รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (29,935,008.74) 62,276,414.76  32,341,406.02 

 
 รายละเอียดในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
  มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 6.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2564 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมทราบว่า ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 17 กันยายน 2564  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยยังคงก าหนดให้จัดการประชุมผ่าน                
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 
9/2564 วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เลิกประชุม... 
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เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
 
 
 
  (นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม)   (นางสาววาสนา  วงษ์สังข์)      
               ผู้ช่วยเลขานุการ        ผู้ช่วยเลขานุการ        
    ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้จดรายงานการประชุม  
 
 
  
 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์) 
     เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
หมายเหตุ : ปรับแก้ไขตามมติสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/๒๕64  
 ในการประชุมครั้งที่ 9/๒๕64 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 
 


