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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 9/2564 

(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 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. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
12. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
13. อาจารย์พิพัฒศรัณย์  โพธิ์บุญ   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
14. อาจารย์สามารถ พยอมหอม   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
15. อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
16. อาจารย์ ดร.สมชาย วชัรปัญญาวงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ 
2. นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์   ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ รองอธิการบดี     เลขานุการ 
7. นายศุภธี โตสกุล     หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ      ผู้ชว่ยเลขานุการ 
8. นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นายวัชระ รักษาพล    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสาววาสนา วงษ์สังข์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
กรรมการทีไ่ม่มาประชุม 
รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม… 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์  จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นนัทนา  แจ้งสว่าง ผู้ช่วยอธิการบด ี
5. อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ   ผู้ช่วยอธิการบดี 
6. ผศ.ดร.ภาราดร งามดี    หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
7. ผศ.กรรณิการ์ อ่อนส าลี   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
8. ผศ.ศิริลดา ศรีกอก     อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
9. อาจารย์ ดร.สุวรนี ปานเจริญ   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
10. นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

      (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย)  
11. นางศรีไพร วงษ์วาน    ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
12. นายภัทร โตส าราญ    นิติกร  
 
 

  ก่อนด าเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้ง
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบดังนี้ 
  1. ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2564 ด าเนินการ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2564 ในระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
 ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณาเชิงนโยบาย  
 ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ   
 ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ-ทักท้วง 
โดยฝ่ายเลขานุการขอปรับเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง ในวาระท่ี 3.3 และ
วาระที่ 3.4 เป็นระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณาเชิงนโยบาย ดังนี้ วาระที่ 4.1 รับทราบการจัดท า
แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และวาระที่ 4.2 พิจารณา (ร่าง) ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทาง การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 
– 2570  
  ส าหรับการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร จากเดิมก าหนดไว้ในระเบียบ
วาระที่ 6  เรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ-ทักท้วง ขอปรับเป็นระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ วาระที่ 
5.11 อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจาก ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
เรียบร้อยแล้ว และมหาวิทยาลัยขอถอนวาระเรื่องหลักสูตรจ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
  วาระที่  5.12 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ ปุ่น  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 

วาระท่ี 5.13... 
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 วาระท่ี 5.13 พิจารณาอนุมตัิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 วาระท่ี 5.14 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้ จ านวนทั้งสิ้น 
21 คน โดยด าเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนด               
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย             
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  
 
  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า กรรมการครบองค์ประชุมแล้ว  
จึงได้กล่าวเปิดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 17 กันยายน 2564 และ
ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุม 

 1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ  
   1.1.1 การแต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
         เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ การแต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
 ตามที่ นายวัชระ รักษาพล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย โดยต าแหน่ง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 16 (2) ได้ครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 นั้น 
 บัดนี้ มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ               
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕61 เรียบร้อยแล้ว             
ผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564  
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
 มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ 
เป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 

1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
 1.2.1 รายงานผลการด าเนนิงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนกันยายน 2564 
  รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนกันยายน
2564 ดังนี้ 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑... 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
1 กรกฎาคม – 31 
สิงหาคม 2564 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้ านศิลปวัฒ นธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส านักนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ด า เนิ น ก ารจั ด  “เส วน า เพ่ื อส ร้ า งแ ห ล่ ง เรี ย น รู้ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม” ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งในการด าเนินการ 
ในครั้งนี้ ท าให้ได้ผลผลิตที่ส าคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัด
ลพบุรี คือ “หนังสือลาวเวียง บ้านหนองแขม อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี” 

9 กันยายน 2564 โครงการมอบถุงปันสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงพ้ืนที่ชุมชนสระมโนราห์ 
ชุมชนวัดโคกหม้อ และชุมชนวัดอัมพวัน อ าเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี เพ่ือมอบถุงปันสุขให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งได้รับ
ความห่วงใยจาก ฯพณฯ พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ ในการ
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคดังกล่าว ผ่านโครงการวิศวกรสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
19 – 20 สิงหาคม 2564 งานแลกเปลี่ยนวิชาการและ

วัฒนธรรมนานาชาติ 
(IACE 2021) 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดงานแลกเปลี่ยน
วิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ (IACE 2021) ในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยมีเจ้าภาพร่วมจาก UiTM ประเทศมาเลเซีย, 
UST ประเทศอินโดนีเซีย, HUTECH ประเทศเวียดนาม และ 
UNIPA ประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
1. การประกวด Online Impromptu Speech Contest  
มีผู้เข้าแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ จ านวน 24 คน จาก 13 
มหาวิทยาลัย ใน 5 ประเทศ 
2. การสัมมนาวิชาการนานาชาติ หัวข้อ “Teaching and 
Learning in New Normality : A Key to Empower 
Teacher towards Sustainable Education” โ ด ย ก า ร
บรรยายจาก Keynote speakers 3 ท่าน และมีการน าเสนอ
ผลงานวิจัยจ านวน 7 เรื่อง มีผู้เข้าร่วมฟังจ านวน 200 คน   

20 กรกฎาคม 2564 -  
17 สิงหาคม 2564 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษา 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด าเนินการจัดการ
อบรมภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารและการท างานออนไลน์ 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 มีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม 
จ านวน 1,500 คน 

 
 
 

5 กรกฎาคม... 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
5 กรกฎาคม – 23 
กันยายน 2564 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
ส าหรับอาจารย์ 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด าเนินการจัดอบรม
การเขียนภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์ นานาชาติ
ส าหรับอาจารย์ มีอาจารย์เข้าร่วมการอบรมจ านวน 18 คน 
และการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเบื้องต้น ส าหรับ
อาจารย์ มีอาจารย์เข้าร่วมการอบรม จ านวน 16 คน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
8 กันยายน 2564 การพัฒนาระบบแจ้งเตือน

กิจกรรม 
อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ได้ออกแบบและพัฒนาระบบการแจ้งเตือน
กิจกรรมผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ ในการจัดท าระบบส่งและติดตามเคสผู้ป่วย 
COVID – 19 ให้กับทีม jitasa.care พร้อมทั้งพัฒนาระบบ
บริหารเตียงโรงพยาบาลสนามให้กับโรงพยาบาลสนามบ้านฉาง 

 
  จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนกันยายน 2564  
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ครั้ งที่  8/2564                  
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งที ่8/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ดังนี้ 
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ครั้งที่ 8/2564 (การประชุม            
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) เมื่อวันที่  20 สิงหาคม 2564 ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย                            
ให้มหาวิทยาลัยทราบ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 และได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี โดยจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                  
ทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 แล้วนั้น กรรมการได้เสนอให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 2... 
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ระเบียบวาระท่ี / หน้าที่ / บรรทัดที่ ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข หมายเหตุ 
หน้าที่ 2 ย่อหน้าที่ 3 บรรทัดที่ 7    “สุขคต”ิ “สุคติ” “สุคติ” มีความหมาย

ว่า ภูมิที่ ถือว่าไปเกิด
แล้วมีความสุขความ
สบาย (คือ สวรรค์) 

  ในการนี้ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ เทพสตรี  ครั้งที่  8/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) เมื่อวันที่  20 สิงหาคม 2564                           
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  (หน้า 1 - 46) 
  มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 
8/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยมีการแก้ไขดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี / หน้าที่ / บรรทัดที่ ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข หมายเหตุ 
หน้าที่ 2 ย่อหน้าที่ 3 บรรทัดที่ 7    “สุขคต”ิ “สุคติ” “สุคติ” มีความหมาย

ว่า ภูมิที่ ถือว่าไปเกิด
แล้วมีความสุขความ
สบาย (คือ สวรรค์) 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
  เลขานุการ น าเสนอ รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดรหัสมติสภามหาวิทยาลัย และให้เริ่มด าเนินการรายงานผลการ
ด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป นั้น 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย พร้อมประเด็นข้อคิดเห็น              
และข้อเสนอแนะที่ส าคัญให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องรับทราบ และให้ด า เนินการรายงานผล                  
การด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยทราบเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2564 –   
ครั้งที่ 8/2564 โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 23 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 22 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 1 เรื่อง 
  2. หมวดการจัดการศึกษา จ านวน 48 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 27 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
21 เรื่อง 
 
 

3. หมวดงบประมาณ... 
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  3. หมวดงบประมาณและการเงิน จ านวน 12 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 11 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 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  ควรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับใช้สืบค้นข้อมูลการรายงานผลการด าเนินการตามมติ               
สภามหาวิทยาลัย เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 8/2564 
 
 3.2 รับทราบแนวทางการรายงานข้อมูลการด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกสั่ง
ลงโทษ  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ รับทราบแนวทางการรายงานข้อมูลการด าเนินการทางวินัย
แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษ ดังนี้ 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ (การประชุมลับ)               
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาการขอถอนอุทธรณ์ เรื่อง ขออุทธรณ์ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี (ลับ) ที่ ๓๓๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการรายงานผลการ
ด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง แล้วมีมติ มอบคณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาแล้วให้ความเห็นต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  
  คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาในการ
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ แล้ว มีความเห็น ดังนี้ 
  กรณีการด าเนินการทางวินัยในกรณีที่อธิการบดีสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงกับพนักงาน 
ในสถาบัน อุดมศึกษา กระบวนการด าเนินการตามข้อบั งคับของมหาวิทยาลัยไม่ ได้ ก าหนดไว้ว่ า                           
เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จะต้องรายงานสภา
มหาวิทยาลัยทราบเพ่ือพิจารณาตรวจสอบถ่วงดุลหรือไม่ นั้น 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 “มาตรา 
๖๐ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัย หรือสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ
ในเรื่องใดไปแล้ว ให้รายงานสภาสถาบันอุดมศึกษาทราบ ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา  เห็นว่า 
ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งลงโทษมิได้ด าเนินการทางวินัย หรือมิได้สั่งให้ออกจากราชการโดยเคร่งครัดหรือเป็นธรรม 
จะสั่งให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนการด าเนินการ และสั่งการใหม่ให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไปก็ได้”  
 
 
 
 
 

อีกท้ัง... 
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  อีกทั้ง โดยทั่วไประบบการด าเนินการทางวินัย และการลงโทษในระบบราชการของประเทศ
ไทยทุกระบบ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษแล้วจะต้องรายงานขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบถ่วงดุลและ
เพ่ือให้การลงโทษมีความเหมาะสมเป็นธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน อาทิ ข้อ 52 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ (ฉบับที่  ๒)                  
พ.ศ. ๒๕๕๕,  ข้อ 16 วรรคท้าย ของระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัย 
พ.ศ. 2561 และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็ใช้ระบบการตรวจสอบถ่วงดุล โดยมี
การรายงานให้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล หรือสภามหาวิทยาลัยทราบเช่นเดียวกัน แต่ ข้อกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไม่มีการระบุไว้  
  ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงหลักการและแนวทาง ตามบันทึกส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๒๙/๒๕๕๔ เรื่อง การบังคับใช้มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ “เป็นบททั่วไปที่บัญญัติขึ้นเพ่ือคุ้มครองสิทธิของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกด าเนินการทางวินัยให้อยู่ภายในขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้ จึงก าหนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้องรายงานให้สภาสถาบันอุดมศึกษาทราบ เพ่ือตรวจสอบว่าผู้บังคับบัญชาได้สั่งลงโทษโดย
เคร่งครัดหรือเป็นธรรมหรือไม่ รวมทั้งสภาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสั่งให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนการด าเนินการ 
และสั่งการใหม่ให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไปก็ได้ เพราะฉะนั้น เมื่อมีการด าเนินการทางวินัยขึ้นแล้ว ต่อมาไม่ว่าผล
การสอบสวนจะปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ หรือกระท าผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงก็ตาม 
ผู้บังคับบัญชาก็ต้องรายงานให้สภาสถาบันอุดมศึกษาทราบ ซึ่งเป็นกรณีที่แตกต่างจากบทบัญญัติมาตรา 61 
แห่งพระราชบัญญัตินี้  ที่เป็นบทเฉพาะเกี่ยวกับการอุทธรณ์ และได้บัญญัติขึ้นเพ่ือคุ้มครองสิทธิของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษให้สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ตามกลไกทาง
กฎหมายที่ก าหนดไว้” 
  คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สามารถน ามาตรา 60 ของพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาใช้บังคับโดยอนุโลมได้ 
  จึงเรียนแจ้งสภามหาวิทยาลัยมาเพ่ือทราบ  
  มติสภามหาวิทยาลัย 
   1. รับทราบแนวทางรายงานข้อมูลการด าเนินการทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ถูกสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง “เมื่อมีการด าเนินการทางวินัยขึ้นแล้ว ต่อมาไม่ว่าผลการสอบสวนจะปรากฏว่า  
ผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ หรือกระท าผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงก็ตาม ผู้บังคับบัญชาก็ต้องรายงานให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาทราบ เพ่ือเป็นระบบการตรวจสอบถ่วงดุล ให้การลงโทษ มีความเหมาะสมเป็นธรรม                      
โดยสามารถน ามาตรา 60 ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  
มาใช้บังคับโดยอนุโลมได”้ 
   2. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไข ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย  
 4.1 การจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอ รับทราบการจัดท าแผนพัฒนาความเป็น
เลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 8/2564  เมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม 2564 ได้มีมติ  
 

1. มอบเลขานุการ... 
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    1. มอบเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2564 น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปประกอบการปรับปรุงแผนพัฒนา
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้มีความชัดเจน และโดดเด่น ตามกรอบแนวทางที่กระทรว ง
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 นั้น  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
  1. วันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัย ปรับประเด็นการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และวิเคราะห์ความสอดคล้องกับกิจกรรม
หลักของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นประเด็น
การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  2. วันที่ 27 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประชุมพิจารณา
ประเด็นการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และก าหนดผู้รับผิดชอบเขียนแผนงาน โครงการส าคัญ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 
และผลผลิตโดยยึดเกณฑ์การประเมินตนเองเพ่ือจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ 8 ตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัย กลุ่มที่ 3 
   3. วันที่ 2 – 6 กันยายน 2564 ฝ่ายเลขานุการปรับแผนพัฒนาความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามรูปแบบที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
   4. วันที่ 9 กันยายน 2564 คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับปรับปรุง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  และมอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการปรับปรุงแผนฯ                      
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และด าเนินการจัดส่งแผนฯ ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564  
  มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 5 - 11) 
   

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. มหาวิทยาลัยควรวางระบบบริหารจัดการในแต่ละโครงการ โดยระบุผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน               
ทั้งระบบคน ระบบงบประมาณ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเขียนโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณจากกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่มีระยะเวลาจ ากัด กระบวนการบริหาร
จัดการโครงการพลิกโฉมเป็นเรื่องส าคัญ เช่น กลุ่มเป้าหมายด้านการพัฒนาท้องถิ่น การบูรณาการ มหาวิทยาลัย 
ควรวางแผนการด าเนินการเพ่ือมิให้เกิดปัญหา ประเด็นส าคัญ เงื่อนไขแห่งความส าเร็จ คือ คนต้องเปลี่ยน เพ่ือให้
สามารถวางระบบได้            

2. จากประสบการณ์... 
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 2. จากประสบการณ์พลิกโฉมจังหวัด ก าหนดให้มีการบูรณาการ 3 ด้าน ดังนี้ 
  (1) บูรณาการเชิงพ้ืนที่ 
  (2) บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  
  (3) บูรณาการเชิงโครงการ 
 ซึ่งมหาวิทยาลัยเลือกด าเนินการโดยบูรณาการเชิงพ้ืนที่ โดยมีแนวคิด คือ A = เชิงพ้ืนที่ F = พันธกิจ 
P = การมีส่วนร่วม เนื่องจากพันธกิจของมหาวิทยาลัยเน้นการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะ
จัดการเรียนการสอนให้เชื่อมโยงกับการพลิกโฉมโดยพิจารณาในแต่ละคลัสเตอร์ (Cluster) หรือกลุ่มสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง เช่น ด้านเกษตรปลอดภัย มีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาขาวิชาเกษตร สาขาวิชาการตลาด ควรมี                  
การบูรณาการให้ตรงศาสตร์ มหาวิทยาลัยต้องปรับการเรียนการสอน เช่น สอนออนไลน์หรือลงพ้ืนที่ นอกจากนี ้                    
มหาวิทยาลัยควรศึกษาตัวชี้วัด OKR (Objective Key Result) ที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทุกข้ันตอน เช่น หากจะพัฒนา
ด้านการเกษตร ตัวชี้วัด OKR มหาวิทยาลัย เกษตรจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด จะเป็นผู้รับผิดชอบหน่วยงานละเท่าใด
เพ่ือให้ได้คะแนนเต็ม  
 3. โครงการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย ควรให้บุคลากรทุกหน่วยงาน ผู้บริหาร พนักงาน ได้รับ
ทราบร่วมกันว่า มหาวิทยาลัยก าลังพลิกโฉม เพ่ือสร้างความเข้าใจและมีเป้าหมายร่วมกัน 
 4. มหาวิทยาลัยควรวางระบบฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากเกี่ยวกับการท างานออนไลน์ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือให้ท างานได้ทันที เพ่ือติดตามงานใน
แต่ละโครงการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการได้ 
 5. ระบบบริหารจัดการโดยใช้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยได้มอบหมายศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาด าเนินการ โดยจะเริ่มต้นด าเนินการทุกระบบในปี 2565 เพ่ือให้ใช้ข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน ทั้งระบบการ
เรียนการสอน ระบบการเงิน และระบบอ่ืน ๆ  
 6. แนวคิดหลักในการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นด าเนินการเอง เนื่องจากมหาวิทยาลัย
มีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถช่วยออกแบบโปรแกรมได้ เพ่ือให้มีระบบที่ทันสมัยและเพ่ือความยั่งยืน   
  มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และจัดส่งแผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ ต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  
 
 4.2 พิจารณา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่อง นโยบายและแนวทาง  
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 ดังนี้ 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 18 
มิถุนายน 2564  ได้มีมติ มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการปรับปรุง (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ               
เทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 256๖ – 25๗๐                 
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง นั้น  
 
 
 

คณะกรรมการ... 
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  คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการปรับปรุง (ร่าง)
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) 
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2566 – 2570 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 4 - 21) 
 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. กระบวนการจัดท าร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและ 
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 ควรมาจากข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งต่างจากการท ายุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการประชาพิจารณ์ ตามกระบวนการ
มีส่วนร่วม ดังนั้น จึงขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบให้ชัดเจน สามารถแก้ไขจากเดิมได้ โดยมีวิธีการเขียนนโยบาย
ที่สั้น กระชับ และด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  2. มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปด าเนินการปรับปรุงร่าง
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2566 – 2570 และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง โดยร่างประกาศฯ ฉบับดังกล่าวนั้น                
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เสนอต่อกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ ด้วย ดังนั้น จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะร่างประกาศฯ เพื่อน าไปด าเนินการ
ปรับปรุงต่อไป ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหน้า 4 – 5  
  3. ร่างประกาศฯ ให้คงนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                 
พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 4 ด้าน และเพ่ิมเติมนโยบายใหม่ของ
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ  
  4. จากร่างประกาศฯ นโยบายเร่งด่วน การพัฒนาระบบและกลไกอาจารย์ที่ปรึกษา เห็นว่าใน
บางประเด็นอาจมิใช่นโยบาย เช่น  มหาวิทยาลัยบางแห่งมีการออกกลางคัน (Drop Out) สูงมาก จึงต้องการ
นโยบายลดการออกกลางคัน 10 – 15 เปอร์เซ็นต์ โดยมีกลไกในการพัฒนาระบบ พัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา 
เป็นต้น จากร่างประกาศฯ ไม่พบนโยบายการพัฒนานักศึกษา ควรมีค าส าคัญ (Keyword) เกี่ยวกับนโยบาย
การศึกษา ในการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  (Cooperative and Work 
Integrated Education : CWIE) ซึ่งควรเป็นค าแรกในข้อ 2.3 (1) เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษาฯ             
มีนโยบายเน้นสมรรถนะในทุกหลักสูตร  และต่อด้วยข้อความ “ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล”  
  5. ค าว่า “บูรณาการ” ควรเป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัยที่จะบูรณาการพันธกิจทุกด้าน
เข้าด้วยกัน โดยอาจก าหนดไว้ในข้อ 2.3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา เช่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ด้วยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
การเขียนนโยบายสภามหาวิทยาลัย ต้องมีค าคม ค าร่วมสมัย มากกว่าการเขียนที่ เป็นรายละเอียด                          
ซึ่งรายละเอียดให้ด าเนินการเป็นกลยุทธ์ 
 
 
 
 

6. ควรมีนโยบาย... 
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  6. ควรมีนโยบายผู้สอน ที่ท าให้ครู อาจารย์ได้พัฒนาเรียนรู้โลกกว้าง การได้มีโอกาสเข้า
สัมมนานานาชาติ การได้ปริญญาจากต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญมาก นโยบายเกี่ยวกับนักศึกษา เช่น 
การจัดตั้งชมรม นโยบายการจัดการเรียนการสอน นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม ตามหลักศิลปวัฒนธรรมนั้น            
ไร้พรมแดน ไร้สัญชาติ สิ่งส าคัญ คือ คุณธรรม ปัญญา หากจะมีนโยบายโดยมีค าว่า “คุณธรรมและปัญญาเป็น
แก่นของการด ารงชีวิต” ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษา  
คือ ผู้ที่ตระหนัก ปฏิบัติในเรื่องของคุณธรรม ศาสนา ศีลธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง  
  7. นโยบายด้านการบริหาร ควรใช้ค าว่า “Smart University” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหาร 
ทั้งระบบ หรือมหาวิทยาลัยสีเขียว  
 8. นโยบายด้านการพัฒนาท้องถิ่น ควรเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
สิ่งส าคัญต้องบูรณาการกับจังหวัด ประชาชนในพื้นที่ และต้องสามารถอธิบายได้ว่าในการด าเนินการในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง เป็นการบูรณาการศาสตร์โดยสาขาวิชาใด  
 9. การจัดท าร่าง ประกาศฯ ควรให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่มีความ
เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้านการบริหารมาช่วยด าเนินการเขียนนโยบายสภามหาวิทยาลัย 
 10. คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปด าเนินการปรับปรุงร่าง ประกาศฯ ให้สั้น กระชับ และชัดเจน เมื่อด าเนินการ
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว อาจให้เลขานุการจัดส่งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยพิจารณา
ตรวจสอบอีกครั้ง  
 11. แนวทางด าเนินการจัดท านโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด ดังนั้น จึงเสนอให้มหาวิทยาลัย ด าเนินการนัดหมายวัน เวลา และเชิญกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดท านโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ เทพสตรี  พ .ศ . 2566 – 2570 (ประชุมผ่ านสื่ อ อิ เล็ กทรอนิกส์ ) โดยให้ฝ่ ายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ ด าเนินการจัดท าร่าง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เสนอต่อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและปรับแก้ไข ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เสียเวลา
และมีนโยบายทันสมัย  
  มติสภามหาวิทยาลัย  มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทาง การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  5.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 

 

   ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา น าเสนอ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิตดังนี้ 
   ด้วย การจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษา จ านวน 34 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 21 คน และ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 13 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการ  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการ… 
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 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ  ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 ดังนี้        
 (1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการ

ประชุม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 
 (2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา

อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 1 
กันยายน 2564 

 (3) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 

 (4) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา  
ในการประชุม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 

 (5) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุม เมือ่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 

 (6) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ             
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา            
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 25 – 27, 30 – 31 สิงหาคม และวันที่ 1 กันยายน 2564  

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 34 คน 
รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 

 
 

2.3 หลักสูตร... 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะครุศาสตร์ 
 1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  สาขาวิชาพลศึกษา 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 1 - 1 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  2.1.1 สาขาวิชาสังคมศึกษา 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
 2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 2.2.1 สาขาวิชาภาษาจีน 1 - 1 
 2.2.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 9 - 9 

รวมทั้งหลักสูตร 10 - 10 



- 14 - 
 

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

 2.3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 2.3.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 5 3 8 

รวมทั้งหลักสูตร 5 3 8 
 2.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 2.4.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 1 2 

รวมทั้งหลักสูตร 1 1 2 
รวมทั้งสิ้น 17 4 21 

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 3 - 3 
  4.1.2 สาขาวิชาการจัดการ 5 - 5 

รวมทั้งหลักสูตร 8 - 8 
 4.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
 4.2.1 สาขาวิชาการบัญชี 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 9 - 9 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 5.1.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 - 1 
 5.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 2 - 2 
รวมทั้งสิ้น 2 - 2 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 30 4 34 
 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี จ านวน 34 คน (เอกสารแยกเล่ม             
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
  
 

กรรมการ... 
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  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  ๑. นักศึกษาที่มีจ านวนหน่วยกิตเกิน เนื่องจากนักศึกษาเรียนวิชาเลือกเสรีเกิน ฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบและดูแลในเรื่องดังกล่าว 
  ๒. สภามหาวิทยาลัยต้องมีนโยบายอย่างเร่งด่วน สิ่งส าคัญจ านวนนักศึกษาลดลง นักศึกษาออก
กลางคันสูงและไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา จะส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยหลาย
แห่งมีนโยบายลดการออกกลางคัน (Drop Out) ลดการส าเร็จการศึกษาที่เกินระยะเวลา ควรศึกษาสาเหตุว่าเกิด
จากเรื่องใด  
  ๓. การรายงานค าชี้แจงผู้ไม่ได้รับเกียรตินิยม เช่น ผู้ส าเร็จการศึกษาคณะครุศาสตร์มีคะแนน
เฉลี่ย ๒.๖๙ ซึ่งไม่ได้รับเกียรตินิยมอยู่แล้วอาจไม่ต้องรายงานในค าชี้แจงก็ได้นั้น โดยปกติจะด าเนินการรายงาน ๒ 
ส่วน คือ นักศึกษามีจ านวนหน่วยกิตเกินตามแผนการเรียน และนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยที่ไม่ได้รับเกียรตินิยม 
ส าหรับการเรียนเกินหน่วยกิตของนักศึกษามาจากการเก็บหน่วยกิตเพ่ิมและติด E เรียนซ้ ารายวิชาเดิมหลายรอบ 
ส่งผลให้บางหลักสูตรจะต้องเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เนื่องจากรายวิชาเอกบังคับ ต้องมีคะแนนเฉลี่ย ๒.๐๐ เมื่อ
นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงรายวิชาเอกบังคับ จึงต้องเรียนเพ่ือเก็บหน่วยกิตเพ่ิม จากปัญหาดังกล่าวมหาวิทยาลัย
ได้ด าเนินการปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 
 มติสภามหาวิทยาลัย  อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและ
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 34 คน ดังนี้ 
 

คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
1. คณะครุศาสตร ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1 - 1 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1 - 1 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 10 - 10 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 5 3 8 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 1 2 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 - 1 
4. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 8 - 8 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1 - 1 
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 - 2 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 30 4 34 
 
 5.2 พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
  1. วันที ่18 มิถุนายน 2564 สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบกรอบแผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย 4 แผนงาน  
    1) บุคลากรภาครัฐ   
    2) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 

3) ยุทธศาสตร…์ 
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    3) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  
   4) ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
  2. วันที ่23 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ประชุมก าหนดกรอบงบประมาณ  
    1) งบประมาณแผ่นดนิจัดสรร 100% จ านวน 409.7822 ลา้นบาท 
    2) งบรายได้จัดสรร 80% จ านวน 87.1694 ล้านบาท 
  3. วันที ่31 สิงหาคม 2564 – 1 กันยายน 2564 หัวหน้าสว่นราชการเสนอ (Action plan)  
  4. วันที ่7 กันยายน 2564 คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
เห็นชอบ Action plan ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
  5. เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดท า Action plan แยกตามไตรมาสที่ด าเนนิการ 
 

ไตรมาส 
 

เปา้หมายสะสม 
ตามรัฐบาล (ร้อยละ) 

 

เป้าหมายสะสม 
ที่ด าเนนิการ (ร้อยละ) 

 
ไตรมาส 1 32 34.43 
ไตรมาส 2 54 60.09 
ไตรมาส 3 77 81.94 
ไตรมาส 4 100 100 

 
  โครงการส าคัญ 17 โครงการ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทอ้งถิ่น 7 โครงการ *โครงการรว่ม ทปอ.มรภ 3 **โครงการตามบริบท 3 ***โครงการพิเศษ 1 

ที ่ ชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ความเชื่อมโยง 

1 
* 

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุ ม ช น สู่  University as a Market 
Place 

-ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับ
การ พั ฒ น า/วิ ส าหกิ จ
ชุมชน/ผู้ประกอบการ
ใหม ่
-ช่ อ ง ท า ง ก า ร ต ล า ด
ออนไลน์ ผ่านสื่อ Social 
media ระหว่างผู้ ผ ลิ ต
แล ะผู้ บ ริ โภ คสู่ ต ล าด
ออนไลน์ 

4,000,000 - แผนความเป็นเลิศ/
พ ลิ ก โฉมด้ าน ที่  2 
วิจัยและนวัตกรรม 

2 
* 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐาน
ราก (รวมผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และ
เตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ) 

ราย ได้ ข อ งค รั ว เรื อ น
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการเพ่ิมขึ้น  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 15 

5,000,000 - แผนความเป็นเลิศ/
พ ลิ ก โฉมด้ าน ที่  2 
วิจัยและนวัตกรรม 

 
 3 โครงการ… 
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ที ่ ชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ความเชื่อมโยง 

3 
* 

โครงการยกระดับการ
จัดการเรียนรู้โรงเรียน
เครือข่ายขนาดเล็ก (สื่อ
วีดีทัศน์เพ่ือส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต) 

พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาในท้องถิ่น 
(ทักษะการอ่าน เขียน 
คิ ด , คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม, สื่อวิดีทัศน์
เพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต) 

4,000,000 แผนความเป็นเลิศ/พลิกโฉมด้านที่ 1 การ
จัดการเรียนการสอน : พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท้องถิ่น  การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4 
** 

โค ร งก า ร ท า นุ บ า รุ ง 
ส่ ง เ ส ริ ม  อ นุ รั ก ษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและชาติ 

จัดท าแหล่งเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้
ท างด้ านศิ ลปะและ
วัฒนธรรม 
ส่ ง เส ริ ม  สื บ ส า น 
อนุ รั กษ์ ศิ ลป ะและ
วัฒนธรรม 

2,000,000 - แผนความเป็นเลิศ/พลิกโฉมด้านที่ 2 วิจัย
และวัตกรรม ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
- พันธกิจมหาวิทยาลัย  พันธกิจ ม.กลุ่ม 3 
พรบ. มรภ 2547 ม. 8 

5 
** 

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
สิ่งแวดล้อมในชุมชนสาม
บุรี 

ชุ ม ช น ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โ ค ร ง ก า ร มี
สภาพแวดล้อมที่ดีข้ึน     

1,000,000 - แผนความเป็นเลิศ/พลิกโฉมด้านที่ 2 วิจัย
และวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 

6 
** 

โครงการอาหารปลอดภัย
สามบุรี 

ชุ ม ช น ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการรายได้เพ่ิมขึ้น 

1,000,000 - แผนยุทธศาสตร์ภาคกลาง  แผนจังหวัด
ลพบุรี สิงห์บุรี 
- แผนความเป็นเลิศ/พลิกโฉมด้านที่ 2 วิจัย
และวัตกรรม ด้านอาหาร 

โครงการส าคัญ : โครงการส าคัญที่ได้รับงบประมาณจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

7 
*** 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายผู้น าชุมชนเพ่ือ
ความมั่นคงทางสังคมใน
จังหวัดลพบุรี สระบุรี และ
สิงห์บุรี 

พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
เครือข่ ายผู้ น าชุมชน
เพ่ื อความมั่ นคงทาง
สังคม 

2,116,200 แผนแม่บทชาติแผนที่ 15 พลังทางสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 3 โครงการ * โครงการร่วม ทปอ.มรภ 2 **โครงการตามบริบท 1 

ที ่ ชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ความเชื่อมโยง 

1 
* 

โครงการยกระดับมาตรฐาน
สมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความ
เป็นเลิศ 

-บัณฑิตครูที่ได้รับการยกระดับ
มาตรฐาน วิ ช าชี พ ครู ต าม
หลักสูตรอิงฐานสมรรถนะ มรภ 
-บัณฑิตครูสามารถสอบบรรจุ
ได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

3,000,000 - แผนความ เป็ น เลิ ศ /พลิ กโฉม            
ด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอน : 
พัฒนาครูสามบุรี วัตกรรม รูปแบบ
การเรียนการสอน 

2 
* 

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 
21 ส าหรับนักศึกษา 

- นักศึกษาครูชั้นปีที่  4  สอบ
ผ่ านภาษาอังกฤษได้ ระดั บ
มาตรฐานตามเกณฑ์  CEFR 
ระดับ B2 
- นั กศึ กษาสาขาครุศาสตร์
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
สอนวิชาเฉพาะได้ 

2,500,000 - นโยบายกระทรวง อว. 
- อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย  มรท  
ท means English proficiency & 
Technology 

3 
** 

8. โครงการศูนย์พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

- สร้างหลักสู ตรการพัฒนา
วิชาชีพครูและบุคลาการทาง
การศึกษา 
- รองรับการจัดตั้งศูนย์ความ
เป็ น เลิ ศด้ านการผลิ ตและ
พัฒนา 
- เพ่ิ มช่ องทางหารายได้ ให้
มหาวิทยาลัย 

2,000,000 แผนความเป็นเลิศ/พลิกโฉมด้านที่ 1 
การจัดการเรียนการสอน: พัฒนาครู
สามบุรี วัตกรรม รูปแบบการเรียน
การสอน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 6 โครงการ *โครงการร่วม ทปอ.มรภ 1 **โครงการตามบริบท 3 #
โครงการพลิกโฉม 2 

ที ่ ชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ความเชื่อมโยง 

1 
* 

โครงการขับเคลื่อนและขยาย
ผลวิศวกรสังคมมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี 

- นักศึกษามีทักษะในการเป็น
วิศวกรสังคม  
- ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
ได้รับการแก้ไข 

3,000,000 แผนความเป็นเลิศ/พลิกโฉมด้านที่  
1 การจัดการเรียนการสอน: พัฒนา 
นักศึกษาเป็นวิศวกรสังคม 

2 
** 

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 
21 ส าหรับนักศึกษา 

- นักศึกษาชั้นปีที่  4 ไม่ใช่ครู 
สอบผ่านภาษาอังกฤษได้ระดับ
มาตรฐานตามเกณฑ์  CEFR 
B1) 

2,500,000 - นโยบายกระทรวง อว. 
-  อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย  มรท  
ท  means English proficiency & 
Technology 

 
โครงการพัฒนา... 
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ที ่ ชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ความเชื่อมโยง 

3 
** 

โครงการพัฒนาศักยภาพการ
สอนในศตวรรษที่ 21 ของ
อาจารย์ 

- เพ่ิมศักยภาพอาจารย์ให้
สามารถจัดการเรียนการ
สอนให้ทันการเปลี่ยนแปลง 
- สร้างอาจารย์ วิทยากร
ต้นแบบ 
- ผลิตสื่ อการเรียนรู้ เพ่ื อ 
upskill, reskill, new skill 

1,000,000 - แผนความเป็นเลิศ/พลิกโฉมด้านที่  1  
การจัดการเรียนการสอน: พัฒนาอาจารย์ 
- เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 

4 
# 

โครงการยกระดับความเป็น
เลิศด้านการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
**ไม่รวมในแผน งปม. 

ฟ้ืนฟู (Reskill) และเพ่ิมพูน
พัฒนา (Upskill) ทักษะใน
การเป็นผู้ พัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้นให้กับอาจารย์และ
บุคลากร พัฒนาหลักสูตร 
รูปแบบ และนวัตกรรมการ
เรียนการสอนที่รองรับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

3,200,000 - ข้ อ เสนอโครงการพลิ ก โฉมระบบ
อุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing 
University) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
- แผนความเป็นเลิศ/พลิกโฉมด้านที่  1 
การจัดการเรียนการสอน: การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

5 
** 

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ด้ าน เท คโน โลยี ส าห รั บ
นักศึกษา 

นักศึกษาชั้ นปี สุดท้ ายมี
ทักษะด้านดิจิทัลที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน IC3  

1,000,000 - เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 
-  อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย  มรท  
ท  means English proficiency & 
Technology 

6 
# 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

จัดหาสื่อการเรียนรู้ 2,000,000 แผนความเป็นเลิศ/พลิกโฉมด้านที่  1 การ
จัดการเรียนการสอน: การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ มี 1 โครงการ เป็นโครงการพลิกโฉม # 

ที ่ ชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ความเชื่อมโยง 

1 
# 

โครงการ Smart University - ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะ
ด้ านดิ จิ ทั ล ให้ กั บนั กศึ กษ า 
อ า จ า ร ย์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
และชุมชนสามบุรี 
- หลั กสู ตรฝึ กอบรมพั ฒ นา 
ศักภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้
ชุมชน 
-มหาวิทยาลั ยให้ เป็ น Smart 
University 

991,300 แผนความเป็นเลิศ/พลิกโฉมด้านที่  
1  การจั ดการเรี ยนการสอน : 
พัฒนา นักศึกษาเป็นวิศวกรสังคม 

มหาวิทยาลัย... 
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  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  ๑. เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยจะด าเนินการออกประกาศการใช้แผนปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็น
ต้นไป โดยแผนปฏิบัติการตั้งเป้าหมายการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามไตรมาสที่รัฐบาลก าหนด และการตรวจ
แผนปฏิบัติการต้องถูกต้องตามหลักราชการของส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
  ๒. งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้รับงบประมาณแผ่นดินจ านวนสามล้านบาท ในขณะที่คณะอ่ืน ๆ ได้ สองแสนบาท หรือ หนึ่ง แสนบาท            
เห็นว่ามหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์หลักในด้านการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น ทุกคณะต้องมีภารกิจหลักด้านการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ชัดเจน หลักการจัดงบประมาณในอนาคต มหาวิทยาลัยควรกระตุ้นเรื่องดังกล่าวให้ทุกคณะ  
เสนอโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณแผ่นดินให้ได้ ซึ่งเป็นภารกิจที่แท้จริง ส าหรับเงินรายได้ควรใช้สนับสนุน
นักศึกษาจะเหมาะสมมากกว่า  
  ๓. งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ คณะครุศาสตร์ ได้รับงบประมาณจ านวนมาก เนื่องจาก เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ จ านวน ๓๘ ล้านบาท การด าเนินโครงการจะต้องมีผู้รับผิดชอบหลัก จึงจ าเป็นต้องจัดสรร
งบประมาณให้หน่วยงานใดหน่วยหนึ่งที่มีโครงการตรงกับศาสตร์ของคณะใดมากที่สุด จึงจะเป็นผู้รับผิ ดชอบ
หลัก แต่ท้ังนี้ด าเนินการร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย ส่งผลให้บางหน่วยงานมีงบประมาณสูงในบางกิจกรรม 
  ๔.  โครงการ Smart University ควรมีเป้าหมายใหม่ มีงานหรือกิจกรรมรองรับที่ท าให้เกิด
การยอมรับ สามารถเลื่อนการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยขึ้นมาสู่การจัดอันดับที่ดีขึ้ นกว่าเดิม  จึงต้องช่วยกัน
สร้างกิจกรรม สร้างชื่อเสียงให้เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จ านวนมาก การน ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไปสู่ประชาคมโลก ควรมีแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ที่ท าให้เป็น Smart University นักศึกษา อาจารย์ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยต้องได้รับ
ประโยชน์จาก MOU ดังนั้น โครงการ Smart University มีงบประมาณ จ านวน ๑ ล้านบาท ควรมีการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีขึ้น และน ามหาวิทยาลัยไปสู่ประชาคมมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
MOU ด้วยเพื่อประโยชน์ต่ออาจารย์และนักศึกษา 
  ๕. การจัดอันดับเว็บไซตม์หาวิทยาลัย Webometrics โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอยู่ใน
อันดับที่ ๓๗ นั้น จากการตรวจสอบพบว่า การใช้งานเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมีจ านวนน้อยมาก มหาวิทยาลัย
ได้เน้นย้ าให้บุคลากรช่วยกันสร้างการเรียนรู้บนระบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และควรมีการจัดอันดับที่ดีขึ้น 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ประมาณ ๗ ประเทศ             
โดยได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการจัดส่งนักศึกษาไป
ต่างประเทศทุกปี ปีละประมาณ ๑๐๐ คน และได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย 
แม้ว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังคงมีการจัดประชุมออนไลน์ และ
การจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันออนไลน์ 
 
 
 
 

๖. โครงการต่าง ๆ... 



- 21 - 
 

  ๖. โครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการ ควรน าเสนอการบูรณาการกับพ้ืนที่หรือจังหวัดอย่างไรด้วย
ตามแนวทางของพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ส าหรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ การพัฒนาคน 
ในหลักการพัฒนา การด าเนินการของมหาวิทยาลัย คือ ควรทดลองหรือการวิจัย หลังจากนั้นจึง สาธิต น าร่อง              
และขยายผล ดังนั้น ฝ่ายวางแผนของมหาวิทยาลัยควรคิดหลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์ การก าหนด
ยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อน การประเมินเพ่ือไปสู่การขยายผล เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้า และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับหมู่บ้านหรือสาขาวิชานั้น เพ่ือขยายผลต่อไป เช่น วิศวกรสังคม 
  ๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ใช้งบประมาณเงินรายได้จ านวน ๕๗ ล้าน
บาท เพ่ือใช้ส าหรับด าเนินการค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน (Fix Cost) โดยมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
รัฐบาลต่ ามาก และมิได้รับงบประมาณในเรื่องค่ารักษาความปลอดภัย หรือค่าท าความสะอาด มหาวิทยาลัย                
จึงจ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณที่จ าเป็นต้องใช้จ่าย จ านวนทั้งสิ้น ๘๗ ล้านบาท ส าหรับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดินด าเนินการ 
  ๘. นโยบายลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าว โดยคืนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าเล่าเรียนและค่าธรรมการศึกษา (รัฐบาลสนับสนุนร้อยละ ๓๐ 
และมหาวิทยาลัยสนับสนุนร้อยละ ๒๐) ให้กับนักศึกษาที่ทุกระดับชั้น โดยเริ่มด าเนินการในภาคเรียนที่ ๒               
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยการใช้งบประมาณ มหาวิทยาลัยได้เสนอตั้งงบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว  
  มติสภามหาวิทยาลัย  อนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 
 

5.3  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

ตามที่ นายปราโมทย์  โชติมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 6 
ธันวาคม ๒๕63  ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่  12 สิงหาคม 2564  และส่งผลให้ต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิว่างลง นับวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่ได้ 2 ปี 3 เดือน 24 วัน (ตั้งแต่วันที่ 13 
สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2566) นั้น 
 การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดไว้ดังนี้ 

มาตรา ๑๖ “ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ...(๕) กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบเอ็ดคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า...” 

มาตรา ๑๗ วรรคสี่ “ในกรณีที่...กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖... หรือ (๕) พ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับ 
วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน...” และวรรคหก “ให้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่ง...กรรมการสภามหาวิทยาลัย     
ตามมาตรา ๑๖ ...(๕) ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง”  

 
 

ประกอบกับ… 
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ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 255๙  

“ข้อ 6 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ” ประกอบด้วย 

(๑) อธิการบดี   เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองอธิการบดีที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนสองคน  เป็นกรรมการ 
(๓) คณบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนสองคน  เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ และหัวหน้าส่วน

ราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนหนึ่งคน        
เป็นกรรมการ 

(๕) บุคลากรประเภทคณาจารย์ประจ า จ านวนสองคน  เป็นกรรมการ 
(๖) บุคลากรประเภทข้าราชการ และพนักงาน จ านวนหนึ่งคน   เป็นกรรมการ 
การได้มาซึ่งกรรมการตาม (๒), (๓) และ (๔) ให้บุคคลประเภทนั้นๆ เลือกกันเอง 
การได้มาซึ่งกรรมการตาม (๕) ให้มหาวิทยาลัยจัดเลือกตั้งโดยตรงจากคณาจารย์ประจ า... 
การได้มาซึ่งกรรมการตาม (๖) ให้มหาวิทยาลัยจัดเลือกตั้งโดยตรงจากข้าราชการและพนักงาน... 
.... 
ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
ให้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในเก้าสิบวัน

นับแตว่ันที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง” 

 จากข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับวาระการด ารงต าแหน่งที่เหลืออยู่ 2 ปี 3 เดือน 24 วัน 
มหาวิทยาลัย จึงด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559 รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

 

ข้อบังคับ 
ข้อ 6 

องค์ประกอบคณะกรรมการ ต าแหน่ง รายช่ือบุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 

(๑) อธิการบดี ประธานกรรมการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(๒) รองอธิการบดีที่ไม่ได้เป็น

กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
จ านวนสองคน   

กรรมการ ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า  
    (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์  จุลสวัสดิ์  
    (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น) 

(๓) คณบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จ านวนสองคน 

กรรมการ ๑.  อาจารย์ ดร.สกุล ค านวนชัย        
     (คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
๒.  อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล    
     (คณบดีคณะครุศาสตร์) 

 

(4) ผู้อ านวยการสถาบัน 
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ข้อบังคับ 

ข้อ 6 
องค์ประกอบคณะกรรมการ ต าแหน่ง รายช่ือบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 

(๔) ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น 
ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการ
ศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการ  
ที่ เรียกชื่ ออย่ างอ่ืนที่ มี ฐานะ
เที ยบ เท่ าคณ ะ ที่ ไม่ ได้ เป็ น
กรรมการสภามหาวิทยาลั ย      
จ านวนหนึ่งคน   

กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติรัช  อนุกูล 
(ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม) 

 (๕) บุคลากรประเภทคณาจารย์ประจ า 
จ านวนสองคน 

กรรมการ ๑. อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์ 
๒. อาจารย์ธนชัย ปฐมรัตน์ 

(๖) บุคลากรประเภทข้าราชการ 
และพนักงาน จ านวนหนึ่งคน 

กรรมการ นายคนึง สลุงโครพ 

วรรคหก เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
คณะกรรมการ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

อาศัยอ านาจตามความ ข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 255๙  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ                 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 4 - 8) 

อนึ่ง เพ่ือให้งานที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา และการเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
แต่งตั้ง เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณามอบอธิการบดีแต่งตั้งบุคลากรในสังกัด
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 มติสภามหาวิทยาลัย  
 1. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
 (๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประธานกรรมการ 
 (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า   กรรมการ 
        (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา) 
 (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์  จุลสวัสดิ์   กรรมการ 
     (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น)  
 (4) อาจารย์ ดร.สกุล ค านวนชัย         กรรมการ  
     (คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
 (๕) อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล      กรรมการ 
       (คณบดีคณะครุศาสตร์)  
 (6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติรัช  อนุกูล   กรรมการ 
  (ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม)  
 

(๗) อาจารย์... 
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 (๗) อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์   กรรมการ 
  (คณาจารย์ประจ า) 
 (๘) อาจารย์ธนชัย ปฐมรัตน์    กรรมการ 
  (คณาจารย์ประจ า) 
 (๙) นายคนึง สลุงโครพ     กรรมการ 
  (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน) 
 (10) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   เลขานุการ  
  2. มอบอธิการบดีแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดส านักงานสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน   
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
 
 5.4 พิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  อธิการบดี น าเสนอ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
   1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  2. สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 
  3. กรรมการมีหน้าที่จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยง พร้อมจัดท ารายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ด าเนินการประชุม  3 ครั้ง  
   - ก าหนดกระบวนการขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนความเสี่ยง 
   - จัดประเภทความเสี่ยง 
   - การจัดการความเสี่ยง 
  5. กระบวนการขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ให้ส่วนราชการส่งแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของหน่วยงานเพ่ือน ามาสังเคราะห์ 
  6. สังเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยงของ 10 หน่วยงาน 
  7. สรุปแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความเสี่ยง… 
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๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์  
 

ล าดับที่ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 
๑ การออกกลางคันของนักศึกษา ๑ . ส ภ า พ เศ ร ษ ฐ กิ จ ไม่

เอ้ืออ านวยต่อการศึกษา 
๑. จัดหาแหล่งทุนให้นักศึกษาเพิ่มขึ้น 
๒. จัดท าโครงการหางานท าระหว่างเรียนให้กับ
นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

๒. การปรับตัวของนักศึกษา
ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๑ . จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ค าปรึกษาในด้านการ
เรียนและชีวิตส่วนตัว 
๒. เพิ่มช่องทางให้ค าปรึกษาให้กับนักศึกษา
เพิ่มข้ึน 

๓. การจัดการเรียนการสอน 
ของอาจารย์ บ างส่ วน ไม่
เป็นไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษา 

๑. ให้มีการด าเนินการ PLC ทุกสาขา 
๒. ให้นักศึกษามีโอกาสประเมินการสอนอย่าง
น้อย ๓ ครั้งต่อการศึกษา 
๓.ให้ความรู้แก่คณาจารย์เรื่องเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนตามความคาดหวังของ
นักศึกษา 

๔. อาจารย์ที่ปรึกษาบางส่วน
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

๑.  ก าหนดมาตรการ ก ากับติดตามการปฏิบัติ
หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
๒. จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อท าความ
เข้าใจ และทบทวนคู่มือแนวปฏิบัติของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

๒ มหาวิทยาลัยไม่บรรลุตาม
ตัวชี้วัดในการจัดกลุ่มสถาบัน 
กลุ่ม ๓ พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
หรือชุมชนอ่ืน 

๑. อาจารย์ส่วนใหญ่ขาด
ความรู้ ค วาม เข้ า ใจและ
ทักษะในการน าผลงานรับใช้
สังคมไปขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

๑. มหาวิทยาลัยต้องวางระบบเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดผลงานที่สามารถน าไป
ขอต าแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคมอย่าง
เข้มข้น 
๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาจารย์
เพื่อให้สามารถด าเนินการขอต าแหน่งทาง
วิชาการด้านการรับใช้สังคมอย่างถูกต้อง 

๒. มหาวิทยาลัยขาดความ
พ ร้อม ในการเข้ ารับ การ
ป ระ เมิ น ระบ บ ป ระ เมิ น  
THE Rankings 
 

๑. แต่งตั้ งคณะกรรมการเพื่ อศึกษาและ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการระบบ
ประเมิน THE Rankings 
๒. เร่งรัดด าเนินการเพื่อเข้ารับการประเมิน 
THE Rankings 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ จ านวนการรับนักศึกษา 
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๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (ต่อ) 
 

ล าดับที่ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 
๓ จ านวนการรับนักศึกษาบาง

สาขาไม่ เป็นไปตามแผนรับ
นักศึกษา 

๑. หลักสูตรไม่ตรงกับความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ เ รี ย น ที่
เปลี่ยนไปและไม่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาด 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตรงตามความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑิต 

๒. จ านวนนักเรียนระดับ
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  ๖  มี
แนวโน้มลดลง 

- 

๓ . ค่ า นิ ย ม แ ล ะ ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร เข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ
ระดับอุดมศึกษามีแนวโน้ม
ลดลง 

- 

๔. รูปแบบการศึกษาต่อใน
ปัจจุบันมีความหลากหลาย
มากข้ึน 

เพิ่มรูปแบบการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

๕ . สถานการณ์ การแพร่
ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ส่ งผ ล กระท บ ต่ อ ราย ได้
ครัวเรือน ท าให้นักศึกษาไม่
มีทุนทรัพย์ในการศึกษา 

๑. จัดหาแหล่งทุนให้นักศึกษาเพิ่มข้ึน 
๒. จัดท าโครงการหางานท าระหว่างเรียน
ให้กับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

๖. ขาดการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 

๑.ปรับระบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดย
ใช้กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การแนะแนว 
๒. ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายใหม่เพิ่มข้ึน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒. ความเสี่ยง... 
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          ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
 

ล าดับที่ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 
๑ เสถียรภาพทางการเงินลดลง จ านวนนักศึกษาลดลงท าให้

เงินรายได้ลดลง 
๑. ปรับระบบการประชาสัมพนัธ์หลกัสตูร
โดยใช้ เทคโนโลยีและกลยุทธ์ ในการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการแนะแนว 
๒. ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายใหม่
เพิ่มมากขึ้น  

๒. งบประมาณสนับสนุน
จากรัฐบาลลดลง 

- 

๓ .ร า ย ได้ ที่ จ ะ เกิ ด จ า ก
แผนการจัดหารายได้มีน้อย 

๑. มีแผนโครงการจัดหารายได้เชิงรุก 
โดยให้หน่วยงานภายในได้ร่วมคิด
วางแผนจัดหารายได้โดยใช้บริบทของ
หน่วยงานเป็นพื้นฐาน 
๒. เปิดโอกาสให้น าสินทรัพย์ของ
มหาวิทยาลัยไปลงทุน 

 

๓. ด้านความปลอดภัยจากอันตรายและภัยพิบัติ 
 

ล าดับที่ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 
๑ การเกิดอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย ๑ . อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ ระ บ บ

สายไฟฟ้าภายในอาคารใช้
งานมานาน  

๑. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร  
๒. จัดท าแผนการเปลี่ยนสายไฟฟ้าจาก
อาคารที่มีการใช้งานมานาน 
๓. จัดอบรมให้ความรู้การป้องกัน
อัคคีภัยและฝึกซ้อมการหนีภัยภายใน
อาคารให้กับบุคลากร 

๒. ไม่ได้มีการค านวณโหลด
การใช้งาน ให้เหมาะสมกับ
เฟสไฟฟ้า 

๑. ให้มีการค านวณโหลดการใช้งาน
แยกตามอาคาร 
๒. ก าหนดมาตรการการใช้ไฟฟ้าแต่ละอาคาร 

๓. กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไม่
สม่ าเสมอ 

จัดหาพลังงานทดแทน ได้แก่ โซลา
เซลล์ 

๒ บุคลากรอาจติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) 

๑ .  นั ก ศึ ก ษ า  ห รื อ
บุ ค คลภายน อก  ที่ ม า ใช้
บริการอาจน าเชื้อโรคมาสู่
บุคลากรผู้ให้บริการ 

๑. ให้บริการนักศึกษาและบุคลากร
ภายนอกโดยปฏิบัติตามมาตรการที่
มหาวิทยาลัยก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 ๒. ส่งเสริมการให้บริการใช้ระบบ
ออนไลน์ให้มากที่สุด 

 
  การด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป 
  1. ด าเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  2. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565            
รอบ 6 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง  31 มีนาคม 2565 

คณะกรรมการ… 



- 28 - 
 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  ๑. ความเสี่ยง การออกกลางคันของนักศึกษา ให้เพ่ิมเติมการจัดการความเสี่ยง โดยท าข้อมูล
ผลการเรียนนักศึกษาที่มีความเสี่ยงออกกลางคันในทุกชั้นปี การจัดประชุมชี้แจงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกกลางคันเพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้ค าแนะน าปรึกษา วางแผนการเรียนได้ถูกต้อง และแก้ไขปัญหาได้
ตรงจุด 
  ๒. ข้อมูลผลการเรียนนักศึกษาที่มีความเสี่ยงออกกลางคันเป็นข้อมูลส าคัญ หากมีข้อมูลแต่ละ
รายหลักสูตร เพ่ือก าหนดมาตรการความเสี่ยงปีนี้ในแต่ละหลักสูตร การจัดการความเสี่ยงในปีต่อไปต้องมี
เป้าหมายลดลง โดยแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบ การออกกลางคันจะลดลง ต้องมีการติดตามในทุกปีในทุก
หลักสูตร เพ่ือน ามาแก้ไขปัญหาได้ 
  3. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ 
วิจัยและนวัตกรรม ต้องการข้อมูลแยกรายหลักสูตร เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษาของอาจารย์             
เพ่ือหาข้อมูลสัมพันธ์กับการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนและการตัดสินใจ และก าหนดนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย หรือข้อมูลการออกกลางคัน มหาวิทยาลัยอาจด าเนินการเป็นงานวิจัยขนาดเล็ก เพ่ือให้ทราบ
ข้อมูลการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีใดมีจ านวนมากที่สุด โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
ด าเนินการ 
  4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  รับข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปตรวจสอบร่วมกับมหาวิทยาลัย ในความเสี่ยงการออกกลางคันของนักศึกษานั้น
อยู่ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ปี 2564 ว่ามีมาตรการอย่างไรบ้าง และหากยังไม่มี จะด าเนินการ
เพ่ิมเติมและปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ปี 2565 โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้วาง
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ได้มาตรฐาน และมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพ 
  5. ความเสี่ยงในการจัดการเรียนการสอน คือ ความสะดวกสบายในการเป็นนักศึกษา ปัจจัยที่
ท าให้เด็กต้องการเรียนที่มหาวิทยาลัยในเชิงชีวิตและสังคม ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง ในด้านอ่ืน ๆ 
เช่น หอพัก รถรับ-ส่ง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางมามหาวิทยาลัย ท าให้นักศึกษาคิดว่าสิ่งที่เป็น
ปัญหามิใช่ปัญหา และอาจท าให้มีความต้องการอยู่มหาวิทยาลัยจนส าเร็จการศึกษาก็ได้ 
  6. ความเสี่ยงการออกกลางคันของนักศึกษาส่วนใหญ่ ประเด็นส าคัญเกิดจากขาดการสื่อสาร
กับผู้ปกครอง เช่น การรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ และข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษามีข้อมูลไม่ครบถ้วน 
ซึ่งเก่ียวข้องกับการบริการของบุคลากรด้วย 
  7. ความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย ควรมีการตรวจสอบประเมินความเสี่ยงของการ
เกิดอัคคีภัยในมหาวิทยาลัยภาพรวมทั้งหมด เพ่ือให้รับทราบว่า เรื่องใดที่มีความเสี่ยงและจัดท ามาตรการลด
ความเสี่ยงของการเกิดอัคคีภัย เช่น อาคาร ระบบ Detector อุปกรณ์การป้องกัน ป้ายเตือนภัย รวมทั้งการให้
ความรู้และฝึกซ้อมแผน เพ่ือความสมบูรณ์ในทุกด้าน หากมีอาคารสูงเกิน 23 เมตร หรือมีพ้ืนที่เกิน 1,000 
ตารางเมตร มีจ านวนคนเข้าร่วมประชุมเกิน 500 คน ควรต้องมีการตรวจสอบทุกปี เพ่ือให้เกิดความพร้อมทุก
ด้าน ทั้งนี้ สามารถติดต่อประสานงานกับกรมโยธาและการไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบสายไฟฟ้าที่มีสภาพเก่า หรือ
ประสานงาน ปภ.จังหวัด เพื่อด าเนินการประเมินความเสี่ยงได้ 
 

มติสภามหาวิทยาลัย...   
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  มติสภามหาวิทยาลัย  อนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ
มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 
 
 5.5 พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2563 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

 ด้วยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี โดยมีกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยสรุป ดังนี้  

 1. พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  
    “มาตรา 62 ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วน
ที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศ
ก าหนด  

      มาตรา 63 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตาม
มาตรา 62 เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาน า
ผลการประเมินดังกล่าวไปพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและให้
แจ้งส านักงานปลัดกระทรวงทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก”  

  2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 “ข้อ 2 ที่ก าหนดให้ก ากับดูแลให้มีการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา โดยน าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพร้อมแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี เสร็จสิ้นแล้วให้รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้
สภาสถาบันอุดมศึกษา น าผลการประเมินดังกล่าวไปพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และให้แจ้งให้ส านักงานปลัดกระทรวงทราบ”  

 ในปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี โดยส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report) เพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยรายงาน
ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 และได้ด าเนินการให้
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 โดยประเมินตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ใน  
5 องค์ประกอบ 20 ตัวบ่งชี้ วงรอบระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
อยู่ในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 รวมระยะเวลา 12 เดือน 

 
 
 

มหาวิทยาลัย... 
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 มหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอก จ านวน 8 คน ตามเกณฑ์ที่ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดไว้ ดังรายนามต่อไปนี้ 
                   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ 
        2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ กรรมการ 
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  นวลพระลักษณ์ กรรมการ 
  4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  รัตนเสริมพงศ์ กรรมการ 
  5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นนัทนา  แจ้งสว่าง กรรมการและเลขานุการ 
  6. อาจารย์ ดร.อังคณา   อุดมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 
  7. อาจารย์ ดร.สุวัทนา   สงวนรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 
  8. อาจารย์ปัญญ์ชลี   เต่าทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 
  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563  

 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  ระดับดี   คะแนนเฉลี่ย 4.08  
 องค์ประกอบที่ 2 วิจัย   ระดับดีมาก  คะแนนเฉลี่ย 4.75  
 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  ระดับดีมาก  คะแนนเฉลี่ย 5.00  
 องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 5.00  

 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  ระดับด ี   คะแนนเฉลี่ย 3.96  
 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย  ระดับดี  คะแนนเฉลี่ย 4.42 โดยมีรายละเอียดดังเอกสาร (หน้า 4 - 8) 
 โดยระดับคุณภาพผลการประเมินระดับสถาบัน 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 

โดยเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 
2563 ดังนี้  

องค์ประกอบ 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2563 

 1. การผลิตบัณฑิต 3.84 ดี 4.08 ดี 

 2. การวิจัย 5.00 ดีมาก 4.75 ดีมาก 

 3. การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

 4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  3.50 พอใช้ 5.00 ดีมาก 

 5. การบริหารจัดการ 4.09 ดี 3.96 ดี 

ผลการประเมิน 4.35 ดี 4.42 ดี 

 
 

ทั้งนี้... 
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ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 8/2564  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

2. คณ ะกรรมการประกันคุณ ภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลั ย  มหาวิทยาลั ย 
ราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

3. คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2564   
เมื่อวันที่ 3 กันยายน  ๒๕64 

มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
1. รับทราบการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 
2. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือมหาวิทยาลัยน าไปก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา และน าข้อเสนอแนะรายงานลงในระบบ CHE QA Online อันเป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
  3. เห็นชอบให้แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 
2563 ต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement plan) ควรหารือคณะและ
หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องของแต่ละองค์ประกอบที่ไม่บรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้ครอบคลุมใน
ประเด็นที่ประเมิน ส าหรับผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา โดยหลักประกันคุณภาพ หาก Process ผล
การประเมินดี Out put ผลการประเมินต้องดี ดังนั้น ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบและหาวิธีปรับปรุงแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริง 
  2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement plan) ประกอบด้วยข้อมูล 2 
ส่วน คือ ข้อเสนอแนะการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะการประกันคุณภาพ 6 คณะ 
และ 4 ส านัก น ามาวิเคราะห์โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองผู้อ านวยการทุกส่วนราชการร่วมเป็น
คณะกรรมการ และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และสภาวิชาการ 
  3. ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.96  การ
ด าเนินงานระดับดี เห็นควรให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการเชิงรุกในทั้ง 5 ด้าน  

มติสภามหาวิทยาลัย   
   1. เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 
   2. มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement plan) และน า
ข้อเสนอแนะรายงานลงในระบบ CHE QA Online อันเป็นการรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
   3. เห็นชอบให้แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 
ต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

5.6 พิจารณา… 
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 5 .6  พิ จ า ร ณ า แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  (Quality Improvement plan)  
ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 และค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 
  เลขานุ การสภ ามหาวิทยาลั ย  น า เสนอ แผน พัฒ นาคุณ ภ าพการศึ กษ า (Quality 
Improvement plan) ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 และค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ตามความที่ทราบแล้วนั้น มหาวิทยาลัยโดย
ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2563 มาด าเนินการจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement plan) และ 
ก าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 โดยมีกระบวนการด าเนินการ 
ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ให้ทุกคณะจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มาจาก ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับคณะและระดับหลักสูตร และ ก าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 จากผลการประเมินปีการศึกษา 2563 โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าคณะ และกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 ขั้นตอนที่ 2 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement plan) ระดับ
มหาวิทยาลัย และ ก าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 โดย
ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 

  2.1 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement plan) 
ระดับมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จากข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ 
ระดับมหาวิทยาลัย จากผลการประเมินปีการศึกษา 2563 และ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระดับคณะ/
ส านัก/สถาบัน  

  2.1 ก าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564  
ด าเนินการโดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายของปีการศึกษา 2563 กับ ผลการประกันคุณภาพการศึกษาปี
การศึกษา 2564 (เอกสารประกอบการประชุม หน้า 3 - 16) 

 ขั้นตอนที่ 3 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 พิจารณาให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะ และน าข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุง 

 ขั้นตอนที่ 4 เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 
2564 พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ และน าข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุง 

 โดยแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตรี ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ (เอกสารประกอบการประชุม หน้า 17 - 19) 

 ส่วนที่ 1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ฯ ระดับมหาวิทยาลัย  

 ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพฯ ระดับคณะ  

 
 
 

มหาวิทยาลัย... 
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 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดังนี้ 
1. ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality 

Improvement plan) ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 
2. ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564  
3. ให้ความเห็นชอบแจ้งแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 

2564 ต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทราบ  
  มติสภามหาวิทยาลัย 
   1. เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement plan) ระดับมหาวิทยาลัย  
ปีการศึกษา 2564 และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการต่อไป 
  2. เห็นชอบค่าเป้าหมายการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564  
  3. เห็นชอบให้แจ้งแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ต่อ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบ 
  
 5.7 พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
รับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ดังนี้ 
  ตามที่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุรยุทธ ทองค า ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้ท าหนังสือถึงอธิการบดี เรื่อง ขอคืนเงินงบประมาณโครงการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ ของนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ และหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยก าหนดให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา (COVID - 19) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน ท าให้หลักสูตรดังกล่าว ไม่สามารถจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
ต่างประเทศตามที่ได้วางแผนไว้  

  งานวินัยและนิติการ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ด าเนินการตรวจสอบระเบียบ/
ข้อบังคับ/การคืนเงิน จากระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่าไม่มีข้อก าหนดให้มีการคืนเงินแก่นักศึกษา ดังข้อ ๑๒ “เงินที่มหาวิทยาลัยได้รับ
ไว้ตามระเบียบนี้ จะไม่คืนให้กับนักศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่กรณีเก็บซ้ าซ้อนหรือมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเกิน
กว่าอัตราท่ีก าหนด” 

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือขอค าชี้แนะแนวทางในการด าเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณา ในการประชุมครั้ง
ที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เห็นว่า การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา นั้นไม่มีข้อกฎหมายรองรับ 
ซึ่งเหตุดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังเช่น กรณีการศึกษาดูภายในประเทศ
หรือต่างประเทศตามที่บุคคลเสนอเรื่องมา อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส         
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับบัณฑิตศึกษา 
และในระดับปริญญาตรี รวมทั้งกรณีต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  

ที่ประชุมจึงมีมติ... 
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  ที่ประชุมจึงมีมติ เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยปรับแก้ไข เพ่ิมเติม ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาสาระท่ีมีการแก้ไข เพ่ิมเติม ดังนี้ 
 

ระเบียบฉบับเดิม ร่าง ระเบียบที่แก้ไข เพิ่มเติม หมายเหตุ 
     ข้อ ๑๒ เงินที่มหาวิทยาลัยได้รับไว้
ตามระเบียบนี้ จะไม่คืนให้กับนักศึกษา
ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่กรณีเก็บซ้ าซ้อน 
หรือมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเกินกว่า
อัตราที่ก าหนด 

ให้ ยกเลิ กความ ในข้อ  ๑๒  ของระเบี ยบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับ
จ่ าย เงิน ค่ าธ รรม เนี ย มการศึ กษ าระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
     “ข้อ ๑๒ เงินที่มหาวิทยาลัยได้รับไว้ตาม
ระเบียบนี้ จะไม่คืนให้กับนักศึกษาไม่ว่ากรณี
ใด  ๆ  เว้ น แ ต่ ก ร ณี เก็ บ ซ้ า ซ้ อ น  ห รื อ
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเกินกว่าอัตราที่ก าหนด 
หรือกรณีที่มีเหตุผลอันจ าเป็นที่มหาวิทยาลัย
ไม่อาจจัดการเรียนการสอนที่ ก าหนดไว้
ตามปกติ รวมทั้งต้องด าเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาล” 

ปรับให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบันและ
นโยบายของ
รัฐบาล 

 
 

  บัดนี้  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามมติคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และ
ระเบียบของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ดังรายละเอียด 
ในเอกสารประกอบการประชุม  
  ส าหรับร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เสนอพิจารณาในวาระที่ 5.8 
 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการ มีอ านาจออกประกาศ หรือค าสั่ง เพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด แต่ระเบียบมิได้
เปิดช่องให้ตีความ ซึ่งระเบียบฉบับเดิมก าหนดว่า “เมื่อได้รับเงินแล้วจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ” เมื่อให้มีการคืน
เงินจึงมีความกังวลการตรวจสอบ ซึ่งไม่ถือว่าเป็นปัญหาของระเบียบเนื่องจาก ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว 
ดังนั้น จึงเสนอให้มีการแก้ไขระเบียบฯ ส าหรับปัญหาการแก้ไขระเบียบฯ เกิดจาก 1) เก็บค่าธรรมเนียม
นักศึกษาปริญญาโท ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการเดินทางไปต่างประเทศ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ 
และระเบียบของมหาวิทยาลัย จึงเสนอความเห็นว่า กรณีมีความจ าเป็นไม่อาจจัดการเรียนการสอนปกติ              
 

ควรพิจารณา... 
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ควรพิจารณาคืนให้นักศึกษา และ 2) นโยบายลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในอัตราร้อยละ 50 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเก็บเงินค่าธรรมการศึกษาไปแล้ว  วินัยทางการเงินหรือการปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่การเงินไม่ว่าจะเป็นส านักตรวจเงินแผ่นดิน หรือเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน จะยึดระเบียบ
เป็นหลักในการคืนเงิน ดังนั้น จึงแก้ไขระเบียบฯ โดยเขียนให้ชัดเจนเพ่ือแก้ไขปัญหาและสอดคล้องกับฝ่าย
การเงนิและบัญชี  
  2. การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ใช้โปรไฟล์จากนักเรียนปวช.หรือ ม.6 มหาวิทยาลัยจะ
รับนักเรียนก่อนรู้ผลว่าจะส าเร็จการศึกษา และต้องมาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาก่อน บางกรณีรู้ผลว่าไม่
ส าเร็จการศึกษาและได้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว เห็นว่ามหาวิทยาลัยควรต้องคืนเงินค่าธรรม
การศึกษา กรณีดังกล่าว หากปรากฏในมหาวิทยาลัย เสนอให้เพ่ิมเติมไว้ในระเบียบฉบับใหม่ด้วย  
  3. ให้แก้ไขข้อความ ดังนี้ “ข้อ ๑๒ เงินที่มหาวิทยาลัยได้รับไว้ตามระเบียบนี้ จะไม่คืนให้กับ
นักศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่ 
 (๑) กรณีเก็บซ้ าซ้อน  
 (๒) มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเกินกว่าอัตราที่ก าหนด  
 (๓) กรณีที่มีเหตุผลอันจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยไม่อาจจัดการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้
ตามปกติ 
 (๔) ต้องด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
 (๕) กรณีมีเหตุผลและความจ าเป็นตามที่อธิการบดีเห็นสมควร 
 เมื่อคืนเงินแก่นักศึกษาแล้วให้อธิการบดีรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว”  
  4. มอบคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย พิจารณา
ตรวจสอบการใช้ถ้อยค าการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกรณี ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามระเบียบฯ 

 มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับ
จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 และมอบคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ 
ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบการใช้ถ้อยค าการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้
ครอบคลุมทุกกรณี ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม              
ในระเบียบฯ 
 5.8 พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับ
จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ดังนี้ 
  สืบเนื่องจาก วาระที่ 5.7 ที่คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ได้มีมติเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย 
ปรับแก้ไข เพ่ิมเติม ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งมีเนื้อหา
สาระที่แก้ไข เพ่ิมเติม ดังนี้  
 
 
 

      ข้อ ๑๑... 
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ระเบียบฉบับเดิม ร่าง ระเบียบที่แก้ไข เพิ่มเติม หมายเหตุ 
     ข้อ ๑๑ เงินที่มหาวิทยาลัยได้รับ
ไว้ ต าม ระ เบี ยบ นี้  อ าจคื น ให้ กั บ
นักศึกษาในกรณีที่มีการเรียกเก็บเงิน
ซ้ าซ้อน หรือมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
เงินเกินกว่าอัตราที่ก าหนด 

ให้ยกเลิกความในข้อ ๑1 ของระเบียบมหาวิทยาลัย
ร า ช ภั ฏ เท พ ส ต รี  ว่ า ด้ ว ย ก า ร รั บ จ่ า ย เงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
     “ข้อ ๑1 เงินที่ มหาวิทยาลัยได้ รับ ไว้ตาม
ระเบียบนี้ จะไม่คืนให้กับนักศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ 
เว้นแต่กรณีเก็บซ้ าซ้อน หรือมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
เกินกว่าอัตราที่ก าหนด หรือกรณีที่มีเหตุผลอัน
จ าเป็นที่มหาวิทยาลัยไม่อาจจัดการเรียนการสอนที่
ก าหนดไว้ตามปกติ รวมทั้งต้องด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล 

ปรับให้
สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ใน
ปัจจุบันและ
นโยบายของ
รัฐบาล 

  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับแก้ไขร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  ตามมติคณะกรรมการพิจารณาร่าง
กฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาร่าง ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับ
จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 และมอบคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ 
ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบการใช้ถ้ อยค าการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา                     
ให้ครอบคลุมทุกกรณี ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม               
ในระเบียบฯ 
 
 5.9 พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลัง
หน่วยกิต พ.ศ. .... 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ น าเสนอ ร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. .... ดังนี ้
  ด้วย ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้สอดรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 8 
ก าหนดให้การจัดการศึกษายึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน และมาตรา 15 ระบุให้การจัด
การศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และให้ผู้เรียน
สามารถสะสมผลการเรียนไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกัน หรือต่างรูปแบบได้ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้ออกประกาศเรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้มี
การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี  
 
 
 
 

มหาวิทยาลัย... 
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  มหาวิทยาลัย ได้เสนอแนวทางการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตระดับปริญญาตรี เพ่ือออกเป็น
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โดยที่ประชุมเห็นว่า การด าเนินการออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี ต้องสอดคล้องและเป็นไป
ตามแนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ของประกาศกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ... โดยมอบเลขานุการปรับแก้ไข และส่งให้
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบก่อนเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
  คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  
๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔  การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ และ 
การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. .... และที่ประชุมมีมติ เห็นชอบร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. .... และมอบฝ่ายเลขานุการ
ปรับแก้ไขตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกรรมการแล้วส่งให้กรรมการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ 
ข้อบังคับ  และระเบียบของมหาวิทยาลัยเสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  ๑. กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ออกประกาศเรื่อง แนวทาง            
การด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากระบบการจัดการศึกษาต้องปรับตัว
ให้รวดเร็วสอดคล้องกับสถานการณ์โลก ต้องการให้คนวัยท างานพัฒนาตนเองในมหาวิทยาลัยตลอดเวลา 
(Upskill/Reskill) เด็กรุ่นใหม่จะมีจ านวนน้อยลง และกลายเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือเรียนรู้ตามความ
ต้องการของตนเอง เช่น การเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษ มีการวัดผลและเก็บเป็นหน่วยกิตไว้ในธนาคารหน่วยกิต 
อีกระยะหนึ่งจึงน ามาเทียบวุฒิบัตร ทั้งนี้ เพ่ือสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือให้คนพัฒนาทักษะตลอดเวลา
โดยเฉพาะเรื่องดิจิทัลซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จึงผลักดันให้ มีการ
ด าเนินการระบบคลังหน่วยกิตในมหาวิทยาลัย เมื่อออกประกาศ มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์ 
วิธีการสอนและหลักสูตร ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องมีหลักสูตรและวิธีการเก็บหน่วยกิตและออกเป็นข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยฯ  
  ๒. มหาวิทยาลัยต้องพลิกโฉมเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกคนต้องเปลี่ยน
แนวคิด หลักสูตรที่มีสามารถเทียบเข้าระบบคลังหน่วยกิตได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการออกข้อบังคับตาม
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทั้งนี้ หลักสูตรที่เข้าระบบคลังหน่วยกิตต้องด าเนินการตามเกณฑ์ และแจ้ง
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ รับทราบ มหาวิทยาลัยต้องวางแผนระบบสารสนเทศให้ดี เนื่องจากมีความส าคัญมาก 
เมื่อผู้เรียนเข้ารับการอบรมแล้วเก็บหน่วยกิตสะสมและเทียบโอน ซึ่งการเทียบโอนมี ๒ แบบ คือ ๑) ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ๒) ผลลัพธ์การเรียน  
 
 

๓. ควรก าหนด… 
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  ๓. ควรก าหนดมาตรฐาน ๑ หน่วยกิตว่ากี่ชั่วโมง เช่น ๑๕ ชั่วโมง รวมทั้งการศึกษาค้นคว้า 
การบรรยาย มหาวิทยาลัยควรวางมาตรฐานคลังหน่วยกิตที่ชัดเจน ระบบสารสนเทศ และมาตรฐานการเทียบ
โอนหน่วยกิตให้ดี 
  มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย              
การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564 
 
 5.10 พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง  
แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง 
  ตามที่  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  ในการประชุมครั้ งที่ พิ เศษ (๕ )/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาล
ปกครอง และในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งเลขานุการ
แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง ดังนี้ 
  ๑. นายปราโมทย์   โชติมงคล  ประธานกรรมการ 
   (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)  
  ๒. รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง  รองประธานกรรมการ 
   (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)  
  ๓. นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล  กรรมการ 
   (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)  
  ๔. นายโอภาส    เขียววิชัย กรรมการ 
   (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  ๕. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง  กรรมการ 
   (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)  
  ๖. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์) 
  ๗. นายศุภธี    โตสกุล   กรรมการ 
   (นิติกร) 
  ๘. นางสาวปรารถนา อนุวงศ ์   เลขานุการ  (แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง) 
   (นิติกร) 
  ๙. นายวัชระ  รักษาพล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   (เจ้าหน้าที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)  
  เนื่องจาก นายปราโมทย์  โชติมงคล  ประธานกรรมการ ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิก่อนครบวาระ ท าให้ต าแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการในศาลปกครองว่างลง 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการในคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาลปกครองเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาแต่งตั้งประธาน
กรรมการ ในคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง จากองค์ประกอบของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีอยู่ (รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง, นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล, รองศาสตราจารย์            
วรวุฒิ เทพทอง) ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

กรรมการสภา... 
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 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  ๑. ให้ยุบคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง โดยรวมกับคณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีหน้าที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ การพิจารณาคดี
ปกครองของ หากยังมีเรื่องที่ค้างพิจารณาอยู่ให้คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัย รับด าเนินการพิจารณาต่อไป  
  ๒. เสนอให้แต่งตั้งนายพีระศักดิ์ ศรีสุพล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
กรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย จ านวน ๑ คน  
  ๓. ให้ เพ่ิมเติมหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการจัดท าค าฟ้องและด าเนินคดีให้ครอบคลุมทุกคดี โดยมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการ
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ฉบับใหม่และเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามค าสั่งฯ ต่อไป 
   ๔. มอบอธิการบดีแต่งตั้ งนางสาวปรารถนา อนุวงศ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพ่ิมเติม                      
ในคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  มติสภามหาวิทยาลัย   
   1. เห็นชอบให้ยุบคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง โดยรวมกับ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย  
   2. เห็นชอบแต่งตั้งนายพีระศักดิ์ ศรีสุพล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
กรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย  
   3. ให้ เพ่ิมเติมหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบั งคับ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการจัดท าค าฟ้องและด าเนินคดีให้ครอบคลุมทุกคดี โดยมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการ
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ฉบับใหม่และเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามค าสั่งฯ ต่อไป  
   4. มอบอธิการบดีแต่งตั้ งนางสาวปรารถนา อนุวงศ์  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพ่ิมเติม                      
ในคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  

5 .11 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              
การอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร        
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ครบก าหนดเวลาในการปรับปรุงรอบ 5 ปี 
สมควรแก่การปรับปรุงแก้ไข เพ่ือใช้เปิดการเรียนการสอนใน ปีการศึกษา 256๕ คณะจึงปรับปรุงหลักสูตร   
ให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 
 
 

 หลักสูตร… 
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  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) มีการจัดกลุ่มรายวิชาเลือกส าหรับอุตสาหกรรมอาหารและส าหรับผู้ประกอบการ     
มุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 
(วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตร  
 2. คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 8/256๔  
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม 256๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 3. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/2564  เมื่อวันที่ ๓ กันยายน 2564 พิจารณาให้
ความเห็นชอบเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 4. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๙/2564  
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน 2564 พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  ๑. หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร ได้จัดการเรียนการสอนมาแล้วในรอบที่ผ่านมา บัณฑิตส าเร็จการศึกษาแล้วได้งานท าที่ ใดบ้างและ
ผลการประเมินที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 
  ๒. ในปีที่ผ่านมาบัณฑิตมีงานท าร้อยละ ๙๐ ส่วนใหญ่ท างานในพ้ืนที่  เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ และสหกิจศึกษา จ านวน ๒ คน ส าหรับผลการประเมินคุณภาพย้อนหลัง ๓ ปี
ผลคะแนนรวมเพ่ิมข้ึนอยู่ในเกณฑ์ดี ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารสรุปสาระส าคัญของหลักสูตร 
  ๓. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นส่วนหนึ่งในการพลิกโฉมของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นต้องด าเนินการให้ดีที่สุด สร้างชื่อเสียงของสาขาวิชาให้ได้ 
  ๔. ควรมีรายวิชาที่ เปิดการเรียนการสอน เช่น การตรวจคุณภาพอาหาร คุณภาพน้ า            
ที่เป็นสารอันตรายต่อร่างกาย นักศึกษาสามารถหาฐานในการปฏิบัติงานได้อีก เช่น สาธารณสุขจังหวัด และ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และการพัฒนาอาหารท้องถิ่นที่มีลักษณะเด่นของพ้ืนที่ รายวิชาพัฒนาอาหารใน
ท้องถิ่นและพัฒนาไปสู่ตลาดโลก 
  ๕. เอกสารหลักสูตร หน้า ๑๗ วิชาเลือก ๑๕ หน่วยกิต ผู้ร่างต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าเลือก
อย่างไร เช่น เลือกข้ามกลุ่ม จึงเสนอให้ตรวจสอบและเพ่ิมเติมเพ่ือให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าใจตรงกัน  
ส าหรับปัญหาพิเศษ อยู่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแต่ไม่มีการเตรียมฝึกประสบการณ์ เมื่อไม่มีการเตรียมฝึก
ประสบการณ์ใช้ปัญหาพิเศษ ซึ่งเป็นงานวิจัยมิได้เป็นการปฐมนิเทศ ควรด าเนินการให้เชื่อมโยงให้ได้ว่า ปัญหา
พิเศษกล่าวถึงการเตรียมฝึกประสบการณ์ด้วย 
  ๖. แนวโน้มการออกแบบหลักสูตร ควรมีการเรียนวิชาเอก วิชาโท ๑๕ หน่วยกิต และเรียน
ข้ามเอกอ่ืน หรือหลักสูตรเอกคู่ เพ่ือเพ่ิมทักษะให้นักศึกษาและมีโอกาสหางานในตลาดแรงงาน 
 
 
 

๗. แผนการศึกษา… 



- 41 - 
 

  ๗. แผนการศึกษา แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และแผนสหกิจศึกษา มีหมายเหตุ “ขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร” เห็นว่านักศึกษาควรเป็นผู้เลือกว่ามีความต้องการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ไม่ควรให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา จึงเสนอให้ตัด 
“หมายเหตุ” ออก 
  ๘. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พบว่า มีการด าเนินการไม่เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการฯ เช่น วิชาเลือกไม่ควรเกิน ๒ เท่า หรือแก้ไขไม่ครบถ้วน เสนอให้ฝ่าย
วิชาการมหาวิทยาลัยด าเนินการกลั่นกรอง เพ่ือให้ทุกหลักสูตรปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
  9. การน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป จะปรับการน าเสนอให้สอดคล้องกับ
นโยบายพัฒนาวิชาการฯ 
  มติสภามหาวิทยาลัย  อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมอบมหาวิทยาลัย
รับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับแก้ไขหลักสูตรก่อนด าเนินการต่อไป 
 
 5.12 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบการขอถอนวาระที่  5.12  พิจารณาอนุมัติหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 
 5.13 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบการขอถอนวาระที่  5.13 พิจารณาอนุมัติหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 5.14 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบการขอถอนวาระท่ี 5.14 พิจารณาอนุมัติหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ-ทักท้วง 
  - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเพื่อทราบ  
 7.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนกรกฎาคม 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… 
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         กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปดังนี้ 
  1. งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 

รวม 
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) 

สินทรัพย์    
 สินทรัพย์หมุนเวียน 11,762,505.89  1,129,414,869.28  1,141,177,375.17  
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,076,961,404.09  211,215,855.69  1,288,177,259.78  
 รวมสินทรัพย์ 1,088,723,909.98  1,340,630,724.97  2,429,354,634.95  
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ    
   หนี้สินหมุนเวียน 14,850,203.65  94,707,034.22  109,557,237.87  
   หนี้สินไม่หมุนเวียน  -    2,694,048.00  2,694,048.00  

รวมหนี้สิน 14,850,203.65  97,401,082.22  112,251,285.87  
ส่วนของเจ้าของ    
   ทุน 191,707,495.93  801,315,386.40  993,022,882.33  
   รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 882,166,210.40  441,914,256.35  1,324,080,466.75  

รวมส่วนของเจ้าของ 1,073,873,706.33  1,243,229,642.75  2,317,103,349.08  
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 1,088,723,909.98  1,340,630,724.97  2,429,354,634.95  

 
  2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

รายการ งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) รวม 
รายได้ 418,053,189.67  169,166,731.40  587,219,921.07  
ค่าใช้จ่าย 450,477,411.05  93,125,289.19  543,602,700.24  
รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (32,424,221.38) 76,041,442.21  43,617,220.83 

 
 ดังรายละเอียดในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
  มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 7.2 รับทราบรายงานประจ าปี พ.ศ. 256๓ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง จัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 
24 ธันวาคม 2553 ก าหนดให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ด าเนินการรวบรวมผลการด า เนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย และจัดท ารายงานประจ าปีของสภามหาวิทยาลัย นั้น 
 
 

ส านักงาน… 
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 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยจ าแนก ดังนี้ 
 1. การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 2. การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัย มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 3. การอนุมัติปริญญาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิตและปริญญา 
ดุษฎีบัณฑิต ปี พ.ศ. ๒๕๖3   
 4. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งโดยสภามหาวิทยาลัย 
 5. ประมวลภาพการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2563 
 6. ประมวลภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖3  
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบรายงานประจ าป ีพ.ศ. 256๓  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี พ.ศ. 256๓ 
 มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานประจ าปี พ.ศ. 256๓ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 8.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2564 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมทราบว่า ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 15 ตุลาคม 2564  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยยังคงก าหนดให้จัดการประชุมผ่าน                
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 
10/2564 วันที่  15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านั กงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
เลิกประชุมเวลา 17.20 น. 
 
 
 
(นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม)   (นางสาววาสนา  วงษ์สังข์)     (นายวัชระ  รักษาพล) 
       ผู้ช่วยเลขานุการ        ผู้ช่วยเลขานุการ        ผู้ช่วยเลขานุการ  
  ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
  
 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์) 
     เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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