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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 3/2565 

(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

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

 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม 
1. นายวิชัย ศรีขวัญ    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานที่ประชุม 
2. นายขจร จิตสุขุมมงคล    อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. นางดวงสมร วรฤทธิ์    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนัยา บาร์นท์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ 
7. นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์   ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปญัญาวงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
10. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
11. นายศุภธี โตสกุล     หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ      ผู้ชว่ยเลขานุการ 
12. นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นายวัชระ รักษาพล    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาววาสนา วงษ์สังข์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3. นายภูธร ภูมะธน    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
9. อาจารย์สามารถ พยอมหอม   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
10. อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
 
กรรมการทีไ่ม่มาประชุม 
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
      (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์   ผู้ช่วยอธิการบดี 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นนัทนา แจ้งสว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี 
5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ อภิชาติ อาวจ าปา  ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปนิดา เนื่องพนอม  ผู้อ านวยการส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 
7. นางวลัยภรณ์ เกตุยา    หัวหน้างานบริการการศึกษา  
8. นางสาวทัศนีย์ บวรศุภการกุล   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
9. นางสาวอรวรรณ ฉ่ าแสง   นักตรวจสอบภายใน    
 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  
 
  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า กรรมการครบองค์ประชุมแล้ว  
จึงได้กล่าวเปิดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 18 มีนาคม 2565 และ
ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
  นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์ ที่ได้รับการสรรหา
และแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  และมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ดังนี้ 
  1. การประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้  ยังไม่มีการแต่งตั้ งผู้ท าหน้าที่ เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดี จึงได้มอบหมายให้หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการ 
  2. ในภาคเช้าของวันนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหาร
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างความเข้าใจแนวคิดในการท างานของสภามหาวิทยาลัยในเบื้องต้น  
  3. เมื่อเข้าสู่วาระการประชุมจะขออนุญาตน าวาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขึ้นมาพิจารณาเป็นล าดับแรกก่อน เพ่ือให้มีผู้ท าหน้าหน้าที่รองอธิการบดี 
  มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 
   ก่อนการพิจารณาวาระที่  5.1 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้ขอออกจากห้องประชุม                           
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 5.1 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  รักษาราชการแทนอธิการบดี น าเสนอ พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี ดังนี้ 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 (การประชุมลับ) มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา 
บาร์นท์ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และแต่งตั้งเป็น
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                   
ที่ 3/2565 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี นั้น  

  เพ่ือให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ             
มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๓๒ ที่ก าหนด               
“ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีโดยค าแนะน าของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙”                
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน 5 คน ดังนี้ 
  รองอธิการบดี คนที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์   
  รองอธิการบดี คนที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
  รองอธิการบดี คนที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร 
  รองอธิการบดี คนที่ 4 อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ 
  รองอธิการบดี คนที่ 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ  อาวจ าปา 

  รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่เสนอแต่งตั้ง ตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ค าแนะน าแก่ผู้ด ารงต าแหน่งรักษาราชการ
แทนอธิการบดีเกี่ยวกับหลักการแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยการแบ่งงานรองอธิการบดี
เป็นฝ่ายต่าง ๆ ให้ยึดหลักพันธกิจของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ทั้งนี้               
อาจปรับหรือควบรวมบางพันธกิจให้อยู่ฝ่ายเดียวกัน ส าหรับพันธกิจที่ไม่สอดคล้องด้านใดให้อยู่ในฝ่ายการจัดการ 
รวมทั้งฝ่ายใดทีม่ีภารกิจส าคัญมาก อธิการบดี สามารถแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีขึ้นมาท าหน้าที่ร่วมกันได้    
  2. การเสนอแต่งตั้งรองอธิการบดี จากการพิจารณาคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  แต่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับที่มาของ                
การแต่งตั้งรองอธิการบดี ดังนี้ 
   1) รองอธิการบดี ที่มาจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด ารงต าแหน่ง  
คณบดีมา 1 ปี ซึ่งก่อนการด ารงต าแหน่งได้แสดงวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะต่อสภามหาวิทยาลัย                  
เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงต าแหน่งรองอธิการบดี จึงส่งผลให้การด าเนินงานคณะไม่ต่อเนื่อง และในอนาคตต้อง
ด าเนินการสรรหาคณบดีใหม่  
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   2) รองอธิการบดี จ านวน 2 ท่าน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์
ประจ า และ 1 ท่าน เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งก่อนหน้านี้บุคคลทั้งสองกลุ่ม
ได้แสดงให้ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับรู้ว่าอาสามาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือสะท้อน
ความคิดเห็นและเป็นตัวแทนบุคลากร เช่นเดียวกับกรรมการสรรหาอธิการบดี เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็น                    
รองอธิการบดี จึงท าให้เกิดค าถามจากประชาคมว่าได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาหรือไม่ ซึ่งการ
แต่งตั้งรองอธิการบดีดังกล่าว แม้ไม่ขัดหลักกฎหมายแต่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรโดยตรง ในอนาคต
ต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มาจากตัวแทนบุคลากร บุคคลที่อาสาเข้ามาท าหน้าที่จะถูกมองว่า             
จะใช้ต าแหน่งเพ่ือประโยชน์หรือไม่ ซึ่งบุคลากรส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยจึงไม่อยากเข้ามามีส่วนร่วมกับ
กระบวนการเหล่านี้ เห็นได้จากการหยั่งเสียงเพ่ือสรรหาบุคคลเป็นผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม                   
ผู้มีสิทธิหยั่งเสียง 563 คน มาใช้สิทธิ 274 คน คิดเป็นร้อยละ 48.67 ลดลงจากการหยั่งเสียงเพ่ือสรรหาบุคคล
เช่น อธิการบดี ที่มีผู้มาใช้สิทธิ 489 คน คิดเป็นร้อยละ 87.01 ท าให้เห็นถึงการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งโดยเลือก
จากผู้สนับสนุน ทั้งนี้ไม่ขัดกับหลักกฎหมายแต่สังคมภายในและภายนอกมองว่าใช้เวทีสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์กัน  
  ดังนั้น จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยแก้ปัญหาในเชิงระบบ โดยแก้ไขข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนผู้บริหาร กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือให้มีวิธีการหรือแนวทางต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตามหลักยุติธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
  2. รายชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี บางท่านยังไม่มีประสบการณ์บริหารงาน
มหาวิทยาลัย และประเด็นรองอธิการบดี ล าดับที่ 3 – ล าดับที่ 5 มาจากหน่วยงานเดียวกันทั้ง 3 ท่าน จึงเห็นว่า
ควรมีการกระจายอ านาจการบริหารงาน 
  3. จากประวัติผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดเีป็นบุคคลที่มีความสามารถ 
ในภาพรวมการบริหารงานของมหาวิทยาลัยต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในและภายนอกคณะ                   
ดังนั้น ควรคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากคณะอ่ืน ๆ มาช่วย จะท าให้งานของ
มหาวิทยาลัยด าเนินการไปได้ด้วยดี สามารถช่วยผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยได้ หากด าเนินการเสนอแต่งตั้ง
รองอธิการบดีในลักษณะดังกล่าวนี้ อาจเกิดปัญหาความร่วมมือในอนาคตได้ 
  4. การกระจายการบริหารงาน จะสร้างความร่วมมือ เมื่อด าเนินการแล้วเกิดปัญหาจะต้องปรับ
ทีมบริหารงานใหม่ การตัดสินใจต้องมองในระยะยาว และควรต้องแก้ไขข้อบังคับฯ เกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหาร  
ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ส าหรับการแต่งตั้งผู้บริหารที่มาจากคณะ 
อ่ืน ๆ ทีย่ังขาด เช่น คณะครุศาสตร์ สามารถแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีได้ เพ่ือประสานความร่วมมือในการท างาน 
ของคณะและมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจน 
  5. การแต่งตั้งรองอธิการบดี ยึดงานเป็นหลักและเลือกบุคคลมาท าหน้าที่ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์
และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยรองอธิการบดีที่เสนอแต่งตั้งมาจากคณะ
วิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมีประสบการณ ์ดังนี้ 
  รองอธิการบดี คนที่ 1 มีประสบการณ์ในการบริหารงานมหาวิทยาลัย  เนื่องจากเคยด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดี รับผิดชอบงานวิชาการ 
  รองอธิการบดี คนที่ 2 มีประสบการณ์ท างานด้านวิชาการและมีผลงาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมี
เป้าหมายของงานวิชาการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนรวมถึงงานวิจัยที่จะเผยแพร่สู่นานาชาติ จึงต้องการ
บุคคลด้านวิชาการ  
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  รองอธิการบดี คนที่ 3 มีประสบการณ์งานกิจการนักศึกษาและดูแลนักศึกษามาเป็นเวลากว่า 
10 ปี ประกอบกับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย พบปัญหานักศึกษาพ้นสภาพ ปัญหาอาจารย์ที่ปรึกษา 
จึงเห็นว่าจะสามารถมาช่วยด าเนินงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้  
  รองอธิการบดี คนที่  4 มีประสบการณ์ งานด้านวิเทศสัมพันธ์ จึงได้เสนอให้รับผิดชอบ                
งานด้านวิเทศสัมพันธ์และงานแผน 
  รองอธิการบดี คนที่ 5 มีประสบการณ์ท างานด้านกฎหมายกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ                
มีความเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมาย ซึ่งบุคคลที่รับผิดชอบงานสภามหาวิทยาลัย จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรอบคอบ 
เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมาย จึงจะสามารถช่วยให้งานสภามหาวิทยาลัยด าเนินการเรียบร้อยไปได้ด้วยดี  
  ทั้ งนี้  ขอรับข้อสั งเกตและเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และขอโอกาสให้                   
รองอธิการบดีได้ปฏิบัติงานและรับการประเมนิ หากประเมินแล้วงานไม่ก้าวหน้าจะขอปรับอีกครั้ง 
  6. ประเด็นอาจารย์บางท่านเกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาอธิการบดี จะเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
หรือไม่ เนื่องจากเป็นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
  7. การเลือกกรรมการสรรหาอธิการบดีมาเป็นรองอธิการบดี มิได้มีผลประโยชน์ร่วมกันแต่อย่าง
ใดทั้งสิ้น นอกจากนี้ ได้ด าเนินการแต่งตั้งบุคคลเพ่ิมเติมจากคณะอ่ืน ๆ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งมา
จากคณะครศุาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
  8. แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ได้กล่าวถึงหลักการการสรรหา
ผู้บริหาร ซึ่งต้องแปลความและอภิปรายพอสมควร จึงเห็นว่าการเสนอแต่งตั้งรองอธิการบดีผู้เสนอยืนยันแต่งตั้ง 
และรับความเห็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย น าไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้อง
รับผิดชอบต่อไปในอนาคต  
  9. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดี และมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งเรื่องของการประเมินผลงาน การปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหา
อธิการบดี  

มติสภามหาวิทยาลัย   
1. เห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามท่ีอธิการบดีเสนอ ดังนี้ 

 (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์   
 (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
 (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร 
 (4) อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ 

 (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ  อาวจ าปา 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 
2. มอบรักษาราชการแทนอธิการบดีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

น าไปสู่การปฏิบัติต่อไปด้วย  
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 1.2 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม 

   1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
เดือนมีนาคม 2565 
    รักษาราชการแทนอธิการบดี น าเสนอ รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของ
มหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม 2565 ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
  วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีได้รับรางวัลเพชรรัตนโกสินทร์ ในโครงการโล่ประทานเพชรแห่งแผ่นดิน เพชรรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๑ 
“เพชรงามล้ าค่าอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน” สาขาเพชรผู้สอนเกียรติคุณด้านวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและการพัฒนาครู 
  วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ บัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  วันที่ 24 มีนาคม – 4 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และ
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ 
  วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
    - พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยตามภารกิจการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและชุมชนอ่ืน 
ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง “เครือข่ายสถาบันวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ” 
    - พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงภายใต้ความร่วมมือที่จะร่วมกันด าเนินงาน
สนับสนุนการพัฒนาระบบการวิจัย สนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศสู่การพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนอื่นร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับสถาบันและระดับ
เครือข่ายให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และการยกระดับพัฒนากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและชุมชนอ่ืน  
  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระหว่าง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
(กทปส.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
  วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕   
    - สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและ
สารสนเทศ (Electrical Engineering/Electronics,Computer,Telecommunications, andInformation 
Technology Association) / ECTI Association ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดงาน
การประชุมวิชาการงานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 14  ECTI-CARD 2022  
    - เสวนาวิชาการเรื่อง “เทคโนโลยีสู่ชุมชนแห่งนวัตกร” 
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  วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จัดโครงการการบูรณาการวิทยากรค านวณในการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  สถาบัน เทคโนโลยี               
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ในรูปแบบออนไลน์ 
  วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ศูนย์ภาษา จัดกิจกรรมงานเทศกาลภาษานานาชาติ
ส าหรับนักเรียนมัธยมปลายในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น 
  วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ศูนย์ภาษา ร่วมมือกับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบ  
Thepsatri Rajabhat University English Proficiency Test (TRU-EPT) 
  ระหว่างวันที่ 5 - 6 และ 12 - 13 มีนาคม ๒๕65 ศูนย์ภาษา จัดอบรมเตรียมความ
พร้อมการสอบ TOEIC และ TRU-EPT ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรูปแบบออนไลน์ 
  วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕  
    - ศูนย์ภาษา จัดกิจกรรมงานเทศกาลภาษานานาชาติส าหรับนักศึกษาใน
รูปแบบออนไลน์  
    - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดอบรมให้กับนักศึกษา เรื่อง              
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของนักศึกษา 
  ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 8 เมษายน 65 ศูนย์ภาษา ด าเนินการจัดสอบ Thepsatri 
Rajabhat University English Proficiency Test (TRU-EPT) ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4     
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ตรวจเยี่ยม
และติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในรูปแบบการตรวจเยี่ยมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
องคมนตรี ได้มีข้อสังเกตและค าแนะน าจากการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สรุปได้ดังนี้ 
  ๑) องคมนตรีให้ค าแนะน าแก่คณะครุศาสตร์ และคณะร่วมผลิตครูเพ่ิมเติมว่า ในการ
ก าหนดสมรรถนะซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) นั้น 
ในส่วนของเจตคติของบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ นอกจากเจตคติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูแล้วยังต้องเพ่ิม
ประเด็น “ทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ไปอย่างเข้มข้นด้วย และบ่มเพาะ
นักศึกษาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือถ่ายทอดไปสู่นักเรียนได้อย่างเป็นระบบ 
  ๒) พบว่าคณบดีคณะอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้ความส าคัญกับการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) เพ่ือการวางแผนพัฒนาหลักสูตรรองรับการแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงหลังสถานการณ์  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด ๑๙) ทั้งนี้ องคมนตรีได้ให้
ค าแนะน าเพ่ิมเติมในกระบวนการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์  เพ่ือวางแผนการด าเนินการให้รัดกุมรอบด้าน
และน าไปสู่การปฏิบัติได้จริงมากข้ึน 
  ๓) จากการพูดคุยกับกลุ่มผู้น านักศึกษาพบว่านักศึกษามีทัศนคติที่ดีและมีความเชื่อมั่น
ในโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 
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    กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. ข้อสั งเกตและค าแนะน าจากการตรวจเยี่ ยมมหาวิทยาลัยขององคมนตรี                
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 มีหลายเรื่องที่ต้องมาด าเนินการต่อ ในโอกาสต่อไปควรเสนอเรื่องดังกล่าวเป็น
วาระเชิงนโยบาย 
  2. เห็นด้วยกับการน าข้อเสนอแนะขององคมนตรีมาด าเนินการต่อ และเป็นนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน เนื่องจาก วิศวกรสังคม เป็นพระบรมราโชบายของในหลวง มหาวิทยาลัยจะต้อง
ด าเนินการท าให้ยั่งยืนให้ได้ กระบวนการวิศวกรสังคมต้องสร้างให้ติดตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ไปตลอดชีพ นอกจากนี้ รายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วขอให้รายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยทราบด้วย  
  3. การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบายได้ประกาศไว้ในนโยบาย
และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแล้ว ดังนั้น อธิการบดีจะต้องน ายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฉบับเดิมมา
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 - 2570 
และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดีที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย มาผนวกกันและด าเนินการ 
ทั้งนี้ จะมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน 2 คณะ คือ คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการ
พัฒนามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย องคมนตรีจะ
ติดตามการด าเนินงานตามพระบรมราโชบายและวิศวกรสังคม นอกจากนี้ การน าหลักปรัชญา “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งอยู่ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เกี่ยวข้องกับวิศวกรสังคมเนื่องจาก
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 
  มติสภามหาวิทยาลัย  
  1. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม ๒๕๖๕  
  2. มอบมหาวิทยาลัยน าสรุปข้อสังเกตและค าแนะน าของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 
องคมนตรี ที่ได้จากการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 มาด าเนินการ
ต่อทั้งในเรื่องวิศวกรสังคมและพระบรมราโชบาย และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นวาระพิจารณาเชิงนโยบายต่อไป  
 
  1.3 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม  
     หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 18 มีนาคม 2565               
มีวาระเพ่ิมเติม 1 เรื่อง คือ วาระที่ 5.20 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และขอถอนวาระ 3 เรื่อง ดังนี้ 
   วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  
   วาระที่ 7.6 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 
   วาระที่ 7.7 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
มกราคม พ.ศ. 2565  
   โดยให้มหาวิทยาลัยน าวาระที่ 7.6 และ 7.7 ไปเสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ก่อน 
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   มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบการขอถอนวาระ 3 เรื่อง ดังนี้ 
  วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี  
  วาระที่ 7.6 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 
  วาระที่ 7.7 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
มกราคม พ.ศ. 2565  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2565                 
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ครั้งที่ 2/2565 (การประชุม            
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย                            
ให้มหาวิทยาลัยทราบ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 และได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี โดยจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                  
ทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 แล้วนั้น  
  ในการนี้ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  2/2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2565                          
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
  มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 
2/2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2565 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง       
รับทราบแล้วนั้น ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                  
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2565 – 
ครั้งที่ 2/2565 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้       
  1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 3 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 3 เรื่อง 
  2. หมวดการจัดการศึกษา จ านวน 8 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 3 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 5 เรื่อง 
  3. หมวดงบประมาณและการเงิน จ านวน 4 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 4 เรื่อง   
  4. หมวดการบริหารงานบุคคล จ านวน 6 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 6 เรื่อง  
  5. หมวดอื่น ๆ จ านวน 4 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 4 เรื่อง 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม และใน
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
  มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2565 – ครั้งที่ 2/2565 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย  
 4.1 คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 
๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีมติ มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบอ านาจหน้าที่ทับซ้อนของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งคณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั้น 
  คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วสรุปได้ว่า  
คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามที่กฎหมายก าหนด และคณะกรรมการตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง    
เพ่ือเป็นกลไกกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 17 ชุด สรุปดังนี้ 
  ๑) คณะกรรมการตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่  
   กลุ่มที ่๑ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    (๑) สภาวิชาการ  
    (๒) สภาคณาจารย์และข้าราชการ  
    (๓) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย    
    (๔) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย   
   กลุ่มที ่๒ คณะกรรมการตามกฎ ก.พ.อ.  
    ๑) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
    ๒) คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
    ๓) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   กลุ่มที่ ๓ คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑ 
และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
    ๑) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
    ๒) คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
    ๓) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 
  ๒) คณะกรรมการตามที่สภามหาวิทยาลัยแตง่ตั้ง ได้แก่ 
   กลุ่มที ่๔ คณะกรรมการที่เป็นกลไกกลั่นกรองก่อนเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย 
    ๑) คณะกรรมการนโยบายการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  
    ๒) คณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
    ๓) คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
    ๔) คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  
    ๕) คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม  
    ๖) คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย  
    ๗) คณะกรรมการเพือ่พิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง 
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  คณะกรรมการบางคณะสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งก่อน ต่อมาได้มีกฎหมายพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่น คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ซึ่งมีการทับซ้อนกัน หลักการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18(14) “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอัน
อยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” เพ่ือเป็นกลไกของสภามหาวิทยาลัย แต่บางเรื่องเป็นเรื่องบริหาร
จัดการควรมอบให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยไปด าเนินการ เช่น คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นควรเป็นอ านาจของมหาวิทยาลัย บริหารตามหลักกฎ 
ระเบียบ สภามหาวิทยาลัยควรท าหน้าที่ก าหนดกรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์ให้คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลฯ และให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ และเห็นว่ายังมีบาง
เรื่องที่ทับซ้อนอยู่พอสมควร เช่น คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
และคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงจ าเป็นที่จะต้องหารือในรายละเอียดกับ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยให้ประธานกรรมการแต่ละชุดมาประชุมหารือและตกลงร่วมกัน 
  ดังนั้น จึงเสนอท่ีประชุมว่า เห็นควรให้จัดประชุม Retreat ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กับอธิการบดี เพ่ือทบทวนอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จัดระบบใหม่ 
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่สอดคล้องตรงกัน          
     
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. เห็นด้วยให้มีการจัดประชุม Retreat เพ่ือหารืออ านาจหน้าที่เพ่ือมิให้ทับซ้อน เมื่อจัดประชุม
จะเห็นภาพการท างานของคณะกรรมการแต่ละชุด ภาพรวมการท างานของมหาวิทยาลัย การท างานของ
คณะกรรมการจะน าไปสู่เป้าหมายทิศทางเดียวกัน มีข้อมูลเดียวกันและใช้ร่วมกันได้ เพ่ือให้การท างานรอบคอบ 
ชัดเจน รวมทั้งการประชุมนี้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่ การด าเนินงานจะได้ไปในทิศทางเดียวกัน  
  2. เห็นด้วยกับการจัดประชุม Retreat เนื่องจากการไหลเวียนข้อมูลเกิดปัญหา เช่น ความเสี่ยง 
อาจมีแนวคิดที่ไม่สอดคล้องกับคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ  วิจัย และนวัตกรรม อาจต้องมีการหารือ
ร่วมกันเพ่ือให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ และมิให้วิเคราะห์ข้อมูลผิดพลาด ท าให้การพัฒนาถูกทิศทาง  
  3. การประชุมหารือเห็นควรให้ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมด้วย  
เพ่ือเชื่อมโยงกิจกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย เนื่องจากกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเริ่มมีบทบาทตั้งแต่
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีความส าคัญมาก กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนมีส่วนขับเคลื่อนและมี
บทบาท 
  4. แนวคิดการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัยมาจากการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือต้องการให้เกิดการมีส่วนร่วมจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทน
ผู้บริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ มาให้ข้อเสนอแนะและกลั่นกรองงานของ
มหาวิทยาลัย จะสังเกตได้ว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านจะมีส่วนร่วมในคณะกรรมการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  
 มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้มีการจัดประชุม  Retreat เพ่ือทบทวนอ านาจหน้าที่              
การเชื่อมโยงข้อมูลของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพ่ือให้การขับเคลื่อนการท าหน้าที่                   
ที่เป็นกลไกของสภามหาวิทยาลัย มีความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และพัฒนาไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 5.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบการขอถอนวาระท่ี 5.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
 5.3 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
   1. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 
    ผู้อ านวยการส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา น าเสนอ ด้วย ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2562) ภาคพิเศษ จ านวน 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562  
โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญามหาบัณฑิต  
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้  

  1) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 
  2) กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา 
และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 และ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 
  3) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตาม
เกณฑข์องหลักสูตร และเสนอการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพ่ือให้ความเห็นชอบ
การให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ภาคพิเศษ จ านวน 3 คน ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 

  4) สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 พิจารณาให้
ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ภาคพิเศษ จ านวน 3 คน 

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต                  
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จ านวน 3 คน ดังรายละเอียดประกอบการประชุม และในระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 

 1. การเผยแพร่ผลงานวิจัยควรเขียนในรูปแบบบรรณานุกรม และใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
นอกจากนี้ เอกสารหน้า 1 นอกจากกล่าวถึงเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาแล้ว ขอให้น าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ระบุไว้ด้วย เช่น การเรียนครบหน่วยกิต การสอบวิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่
ผลงานวิจัย  

 2. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา               
มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การจัดอบรมภาษาอังกฤษ และจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
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 3. นักศึกษารายนางสาวภรณ์สุดา โสมเขียว จัดท าสารนิพนธ์ซึ่งจะต้องเผยแพร่ผลงานด้วย             
หากมีการเผยแพร่ผลงานต้องเผยแพร่ในเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565 ดังนั้น เสนอให้แนบหนังสือที่
หน่วยงานตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นเอกสารประกอบด้วย และควรติดตามวารสารฉบับจริงเก็บไว้เป็น
หลักฐานด้วย เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การเผยแพร่ผลงาน แผน ข ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรได้ก าหนดการ
เผยแพร่ให้สามารถสืบค้นได้  

 
   2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
   หัวหน้างานบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา น าเสนอ ด้วย ภาคการศึกษาที่ 2              
ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ได้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 
537 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 516 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 21 คน 
โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่าง ๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนมกราคม 
2564 ดังนี้        

 1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการ
ประชุม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 

 2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2565 

 3) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2565 

 4) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา  
ในการประชุม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 

 5) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ             
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 

 6) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ             
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรีย นของนักศึกษา            
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 23 – 25, 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ 1 มีนาคม 2565 

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 พิจารณา
ให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 537 คน รายละเอียด
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

1. คณะครุศาสตร ์    
 1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  1.1.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 55 - 55 
  1.1.2 สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนวและพลศึกษา  37 - 37 
  1.1.3 สาขาวิชาพลศึกษา 46 - 46 

รวมทั้งหลักสูตร 138 - 138 
รวมทั้งสิ้น 138 - 138 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    
 2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  2.1.1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา 23 - 23 
  2.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 52 - 52 
  2.1.3 สาขาวิชาภาษาไทย 52 - 52 
  2.1.4 สาขาวิชาสังคมศึกษา 21 - 21 

รวมทั้งหลักสูตร 148 - 148 
 2.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 2.2.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 3 2 5 

รวมทั้งหลักสูตร 3 2 5 
 2.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 2.3.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - 5 5 

รวมทั้งหลักสูตร - 5 5 
รวมทั้งสิ้น 151 7 158 

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาเคมี 12 - 12 
  3.1.2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 50 - 50 
  3.1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 46 - 46 

รวมทั้งหลักสูตร 108 - 108 
รวมทั้งสิ้น 108 - 108 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

4. คณะวิทยาการจัดการ  
 4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  4.1.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 14 - 14 
  4.1.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 1 - 1 
  4.1.3 สาขาวิชาการจัดการ - 2 2 

รวมทั้งหลักสูตร 15 2 17 
 4.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
 4.2.1 สาขาวิชาการบัญชี 43 6 49 

รวมทั้งหลักสูตร 43 6 49 
รวมทั้งสิ้น 58 8 66 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต     
  5.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 37 - 37 

รวมทั้งหลักสูตร 37 - 37 
 5.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  5.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 2 - 2 
รวมทั้งสิ้น 39 - 39 

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 6.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  6.1.1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา  
  (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

8 - 8 

  6.1.2 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (วิศวกรรมไฟฟ้า) 7 - 7 
รวมทั้งหลักสูตร 15 - 15 

 6.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  6.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

5 4 9 

  6.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   (เทคโนโลยีเครื่องกล) 

2 2 4 

รวมทั้งหลักสูตร 7 6 13 
รวมทั้งสิ้น 22 6 28 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 516 21 537 
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  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี  จ านวน 537 คน (เอกสารแยกเล่ม             
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. สภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษากับการอนุมัติให้ปริญญา 
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่อนุมัติให้ปริญญา และสภาวิชาการมีหน้าที่อนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งในแต่ละคณะ
ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ซึ่งเป็นวันที่ใกล้เคียงกัน เมื่อเสนอผลการส าเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการ วันที่ 
4 มีนาคม 2565 วันที่ส าเร็จการศึกษาจะย้อนไปวันที่อนุมัติผลการศึกษาของแต่ละคณะหรือวันที่สภาวิชาการ
อนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา  
 2. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2564 ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยข้อบังคับดังกล่าวฯ จะใช้กับนักศึกษาปี
การศึกษา 2564 การเสนออนุมัติให้ปริญญาในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕1 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้รับทราบปัญหาจากนักศึกษา
เกี่ยวกับเอกสารวันที่ส าเร็จการศึกษากับวันอนุมัติให้ปริญญาไม่ตรงกัน จึงได้ด าเนินการปรับแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ก าหนดให้ “ข้อ 3 วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ส าเร็จ
การศึกษา”และเห็นว่าข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕1 กับข้อบังคับฯ 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 มีความต่างกันมาก มหาวิทยาลัยจะต้องไปด าเนินการ
ทบทวนและปรับแก้ไขใหม่ 
 3. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕1 ปรับแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ก าหนดให้วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาเป็นวันที่ส าเร็จการศึกษา 
โดยบังคับใช้จนกว่านักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา ประกอบกับข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2564 บังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้ครอบคลุมและประโยชน์ของนักศึกษา
ควรปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕1 โดยแก้ไขใน ข้อ 3  
  4. การส าเร็จการศึกษา และการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา เป็นคนละเรื่องกัน ซึ่งการส าเร็จ
การศึกษาจะเกี่ยวข้องกับการสมัครสอบครูผู้ช่วยในเดือนมีนาคม มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งด าเนินการเพ่ือให้
นักศึกษาน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
  5. มหาวิทยาลัยมีปัญหาในเรื่องใดให้สรุปรายการและน าเสนอฝ่ายกฎหมายช่วยตรวจสอบ
เพ่ือใหด้ าเนินการถูกต้องตามหลักสากลและมิให้นักศึกษาเสียโอกาส 
  6. ในปี 2565 ยังไม่มีการสอบบรรจุรับราชการครู เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 แต่ปี
การศึกษาก่อน ๆ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเร่งรัดให้อนุมัติผลการศึกษาโดยเร็ว กระบวนการของนักศึกษาสาย
ครูจะยื่นขอใบประกอบวิชาชีพต่อคุรุสภาหลังจากส าเร็จการศึกษาซึ่งจะใช้เวลาพอสมควร หากเสนอปรับให้
วันที่ส าเร็จการศึกษาเป็นวันที่สภาวิชาการอนุมัติ จะเป็นผลดีกับนักศึกษา 
  มติสภามหาวิทยาลัย  

1. อนุมัติ ให้ปริญญามหาบัณฑิต  แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร                  
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จ านวน 3 คน 

2. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  นักศึกษาภาคปกติ 
จ านวน 516 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 21 คน รวม 537 คน 
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 5.4 พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  รักษาราชการแทนอธิการบดี น าเสนอ คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม ดังนี้ 
  ๑. ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ครบวาระในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
  ๒. สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมตาม
ค าสั่งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธาน
กรรมการ 
  ๓. คณะกรรมการสรรหาผู้ อ านวยการส านั กศิลปะและวัฒนธรรม ได้ด าเนินการ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก 
ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ 
  ๔ . รายชื่ อผู้ ที่ ได้ รับการคัด เลื อกสมควรด ารงต าแหน่ งผู้ อ านวยการส านั กศิ ลปะ 
และวัฒนธรรม โดยเรียงล าดับตามตัวอักษรตัวหน้าของชื่อที่ได้รับการคัดเลือก จ านวน ๒ คน ดังนี้ 
 ล าดับที่ ๑ อาจารย์ณฤทธิ์  ประจงแต่ง 
 ล าดับที่ ๒ อาจารย์ปัญญ์ชลี  เต่าทอง 
  ๕. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ต้องเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาหาวิทยาลัย 
คนละไม่เกิน ๗ นาที 
  ๖. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคลจ านวน ๑ คน เพ่ือด าเนินการแต่งตั้ง 
เป็นผู้อ านวยการ 
  ๗. วิธีการลงคะแนนลับนับแบบเปิดเผย และจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการโดยล าดับดังนี้ 
   1. รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ตามล าดับ ดังนี้ 
     ล าดับที่ 1 อาจารย์ณฤทธิ์ ประจงแต่ง 
     ล าดับที่ 2 อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง 
     โดยใช้เวลาคนละไม่เกิน 7 นาที  
   2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลจากรายชื่อที่เสนอจ านวนหนึ่งคน เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งเป็น
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม โดยลงคะแนนลับและนับเปิดเผย และจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ตามแนวทางของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  (1)  การลงคะแนนด าเนินการหลังจากเสร็จสิ้นการน าเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์             
การพัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรมของบุคคลทั้งสองราย 
 (2)  ด าเนินการลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับและนับเปิดเผย โดยใช้ระบบการส ารวจความเห็นทาง
ออนไลน์ ด้วยการใช้ Google form ตามข้อ 13(2) ของประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  
 (3)  ก าหนดบุคคลท าหน้าที่ควบคุมระบบการประชุม  
 (4) มอบหมายบุคคลท าหน้าที่ส่ง Link ลงคะแนนเสียงคัดเลือกผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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 (5) มอบหมายกรรมการสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ผู้ควบคุมการลงคะแนนของกรรมการ 
รายงานจ านวนผู้ลงคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนน 
 (6) ก าหนดจ านวนคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม 
 
 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าห้องประชุมเพ่ือน าเสนอวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรม ต่อสภามหาวิทยาลัย โดยใช้เวลาคนละไม่เกิน 7 นาที เรียง
ตามล าดับตัวอักษร ดังนี้ 
  ล าดับที่ 1 อาจารย์ณฤทธิ์ ประจงแต่ง 
  ล าดับที่ 2 อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง 
  
 เมื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งสองคนได้
น าเสนอ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรม ต่อสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วตาม
เวลาที่ก าหนด  สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการด าเนินการคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม โดยวิธีลับและนับเปิดเผย ดังนี้ 
 1. หลังจากเสร็จสิ้นการน าเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ของบุคคลทั้งสองราย ก าหนดให้ลงคะแนนโดยวิธีลับและนับเปิดเผย โดยใช้ระบบการส ารวจความเห็น
ทางออนไลน์ ด้วยการใช้ Google form ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง 
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ข้อ 13(2)               
“หากเป็นการลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีการที่สามารถทราบจ านวนของผู้ลงคะแนนและผลรวมของการลงคะแนน 
โดยไม่สามารถระบุตัวของผู้ลงคะแนนได้เป็นการทั่วไป เช่น การใช้ระบบการส ารวจความเห็นทางออนไล น์  
เป็นต้น”  
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ส่ง Link ลงคะแนนเสียงคัดเลือกผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเพ่ือทดสอบระบบ โดยระบบดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวของผู้
ลงคะแนนได้ ซึ่งฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดท าระบบลงคะแนนเสียงคั ดเลือก
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส ารองไว้ จ านวน 3 ครั้ง   
 2. ก าหนดให้ อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ 
ท าหน้าที่ผู้ควบคุมการลงคะแนนของกรรมการ รายงานจ านวนผู้ลงคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนน  
 3. ก าหนดให้นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ                  
ท าหน้าที่ผู้ควบคุมระบบการประชุม ควบคุมการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และด าเนินการส่ง Link 
ลงคะแนนเสียงคัดเลือกผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
     “ข้อ ๑๑ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามข้อ ๑๐ จ านวนหนึ่งคน                 
เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการ โดยลงคะแนนลับและนับเปิดเผย และจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม 
     ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม             
ให้ด าเนินการลงคะแนนลับและนับเปิดเผยใหม่ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนในครั้งก่อนในล าดับที่หนึ่งและล าดับที่สอง 
จนกว่าจะได้ผู้ที่ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม” 
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  การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้  เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่มาประชุม จ านวน 20 คน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม จ านวน 10 คน 
กรรมการที่ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 10 คน จ านวนกึ่งหนึ่ งของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่มาประชุม คือ 10 คน ดังนั้น ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรมจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 10 เสียง ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม  
  กรณี ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม
ได้คะแนนเสียง 10 คะแนนเท่ากัน ค าว่าไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง คือ ไม่น้อยกว่า 10 คะแนน ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยได้พิจารณากรณีเกิดปัญหา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ 12 “ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้...”  
  นายกสภามหาวิทยาลัยได้วินิจฉัยว่า การลงคะแนน พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมให้สภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติตาม ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง “ให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามข้อ ๑๐ จ านวนหนึ่งคน เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการ               
โดยลงคะแนนลับและนับเปิดเผย และจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่มาประชุม…”  
  ในอนาคตต่อไป จะต้องด าเนินการปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ให้ชัดเจนเกี่ยวกับ
การลงคะแนน 
  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบการวินิจฉัยชี้ขาดการด าเนินการคัดเลือกผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม หลังจากนั้น ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ด าเนินการส่ง Link 
ลงคะแนนเสียงคัดเลือกผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม 
ด าเนินการลงคะแนนเสียงคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม โดยวิธีลับ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการ ใช้ Google form   
   กรรมการคะแนนที่ได้รับการแต่งตั้งควบคุมการลงคะแนน รายงานจ านวนผู้ลงคะแนน และแจ้ง
ผลการลงคะแนน เลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม จากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่มาประชุม จ านวน 20 คน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวน 20 คน สรุปผลการลงคะแนนเสียง
ลับ ดังนี้ 
   (1) อาจารย์ณฤทธิ์ ประจงแต่ง   ได้รับคะแนนเสียง 13 คะแนน 
   (2) อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง   ได้รับคะแนนเสียง 6 คะแนน 
   (3) งดออกเสียง     จ านวน 1 เสียง 
 
 สรุปผู้ที่ได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม คือ 
อาจารย์ณฤทธิ์ ประจงแต่ง  
 
 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายผู้ช่วยเลขานุการจัดพิมพ์ข้อมูลผลการลงคะแนนเลือก 
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมกับให้กรรมการคะแนนที่ได้รับการแต่งตั้งลงนามก ากับเอกสารทุก
แผ่นเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน  
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   รักษาราชการแทนอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมเสร็จสิ้นแล้ว ผู ้ที ่ได ้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ                           
สภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม คือ อาจารย์ณฤทธิ์  ประจงแต่ง  โดยได้ รับคะแนนเสียง 13 คะแนน                  
จากคะแนนเสียงทั้งหมด 20 คะแนน 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้ ง อาจารย์ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป 
 
 5.5 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) คณะวิทยาการ
จัดการ 
   ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี น าเสนอ ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖4) คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรผ่านการพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตร จากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้วเมื่อวันที่ 
26 มิถุนายน 2564 โดยหลักสูตรดังกล่าว มีอาจารย์ภานุพันธ์ เพ่ิมเปี่ยม เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร นั้น 
  เนื่องจาก อาจารย์ภานุพันธ์ เพ่ิมเปี่ยม ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สาย
วิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4)  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  คณะ
วิทยาการจัดการ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. นายภานุพันธ์ เพ่ิมเปี่ยม 
    (อาจารย์) 

1. นายจ าลอง เขตจ านันต์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

 เปลี่ยนแปลง 
(ย้ายล าดับ) 

2. นายจ าลอง เขตจ านันต์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

2. นางสาวเขมิกา สงวนพวก 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 
(ย้ายล าดับ) 

3. นางสาวเขมิกา สงวนพวก 
    (อาจารย์) 

3. นางนุชจรา บุญถนอม 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 
(ทดแทน) 
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  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

 (เดิม) 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นายภานุพันธ์ เพ่ิมเปี่ยม 
    (อาจารย์) 

1. นายจ าลอง เขตจ านันต์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

 เปลี่ยนแปลง 
(ย้ายล าดับ) 

2. นายจ าลอง เขตจ านันต์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

2. นางสาวเขมิกา สงวนพวก 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 
(ย้ายล าดับ) 

3. นางสาวเขมิกา สงวนพวก 
    (อาจารย์) 

3. นางนุชจรา บุญถนอม 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 
(ทดแทน) 

 
 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565     
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมือ่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 
มีมติเห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) ทั้งนี้  ให้คณะ ด าเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องของ สมอ.08 รวมทั้งรายละเอียดผลงานทางวิขาการให้ถูกต้องก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป  
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4)  ตามท่ีเสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
 1. วาระที่ 5.5, 5.8, 5.9 และ 5.10 เป็นเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร สิ่งส าคัญจะต้องชี้แจงเหตุผลการเปลี่ยนแปลงที่ต้องย้ายล าดับ  จากการ
พิจารณาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมส าหรับอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ และ 
มีการทดแทนอาจารย์ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแสดงถึงการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า นอกจากนี้ เสนอให้มีการ
ตรวจสอบว่าการระบุเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรยังมีความจ าเป็นหรือไม่ การพิมพ์และรูปแบบต้องระบุตัวเลข 13 หลักหรือไม่ เนื่องจากเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคล  
 2. วาระที่ 5.8 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะเกษียณอายุ
ราชการในปี 2567 ถือเป็นการเตรียมความพร้อมแต่เห็นว่านานเกินไปและการเพ่ิมเติมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจท าให้เสียศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงเมื่อมีอาจารย์ลาออก ควรรายงานด้วย
ว่าเมื่ออาจารย์ลาออกแล้วความรับผิดชอบในการเรียนการสอน จะด าเนินการอย่างไร นอกจากนี้ ควรระบุ
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนซึ่งตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ต้องแนบผลงานทางวิชาการของอาจารย์           
ทุกคน เพ่ือความสมบูรณ์ในการเสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมทั้ง 4 หลักสูตร  
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 3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ส่วนใหญ่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรส าเร็จการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ระหว่างนี้ยังมิได้มีการพัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 
ประกอบกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะต้องมีการเตรียมปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2565 – 2566 
คณะจึงได้เพ่ิมเติมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 1 คน เพ่ือเสริมความเข้มแข็งของหลักสูตรและการ
พัฒนานักศึกษา 
 4. หลายมหาวิทยาลัย ควบรวมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยใช้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ านวน 3 คน ส าหรับอาจารย์ที่เหลือใช้ศักยภาพของอาจารย์เปิดสอนในระดับปริญญาโท โดยใช้
ศักยภาพให้เต็มก าลังความสามารถเพ่ือเปิดหลักสูตรใหม่  
 5. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เกี่ยวข้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร คน และแผน ดังนั้น จึงเสนอให้คณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม พิจารณาวางแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร   
 มติสภามหาวิทยาลัย  มอบมหาวิทยาลัยน าวาระที่ 5.5 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) คณะวิทยาการจัดการ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ 
วิจัย และนวัตกรรม เพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
  5.6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเงื่อนไขของรายวิชา บช 3005211 การบัญชีส่วนราชการ 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕59) คณะวิทยาการจัดการ 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 
2559 มีมติอนุมัติหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕59) คณะวิทยาการจัดการ โดยหลักสูตร
ดังกล่าวผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร จากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้วเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นั้น 
  มหาวิทยาลัย โดยสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ได้ตรวจสอบพบว่า เงื่อนไข   
ของรายวิชา บช 3005211 การบัญชีส่วนราชการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕59) 
เกิดความผิดพลาด จึงขอแก้ไขดังนี้ 

เดิม แก้ไขใหม่ 
บช 3005211 การบัญชีส่วนราชการ  3(3-0-6) 

AC 3005211   Official  Accounting 
                 ระบบบัญชีส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง  
และส่วนภูมิภาค  การขอเงินประจ างวด  การลงบัญชี 
ระบบราชการ ตลอดจนการท างบเดือน 
เงื่อนไขของรายวิชา  :  ต้องสอบผ่าน บช 3005103 
หลักการบัญชี 

บช 3005211 การบัญชีส่วนราชการ   3(3-0-6) 

AC 3005211   Official  Accounting 
           ระบบบัญชีส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง    
และส่วนภูมิภาค  การขอเงินประจ างวด  การลงบัญชี 
ระบบราชการ  ตลอดจนการท างบเดือน 
เงื่อนไขของรายวิชา  :  ต้องสอบผ่าน บช 3005101 
การบัญชี 1 

 
ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565     
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 
มีมติเห็นชอบการขอแก้ไขการก าหนดเงื่อนไขของรายวิชา บช 3005211 การบัญชีส่วนราชการ หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕59)  
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  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเงื่อนไขของรายวิชา        
บช 3005211 การบัญชีส่วนราชการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕59) จากเดิม    
“ต้องสอบผ่าน บช 3005103 หลักการบัญชี”  แก้ไขเป็น “ต้องสอบผ่าน บช 3005101 การบัญชี 1”
ตามท่ีเสนอ  
  มติสภามหาวิทยาลัย  อนุมัติการแก้ไขเงื่อนไขของรายวิชา บช 3005211 การบัญชีส่วน
ราชการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕59) จากเดิม “ต้องสอบผ่าน บช 3005103 
หลักการบัญชี” แก้ไขเป็น “ต้องสอบผ่าน บช 3005101 การบัญชี 1” 
 
 5.7 พิจารณาการขอเพิ่มค าอธิบายรายวิชา ทท 3013105 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม หลักสูตร   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ ยวและธุรกิจบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . ๒๕64)  
คณะวิทยาการจัดการ 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 
2564 มีมติอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ (หลักสูตรปรับปรุง      
พ.ศ. ๒๕64) คณะวิทยาการจัดการ โดยหลักสูตรดังกล่าวผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร           
จากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม    
2564 นั้น 
  มหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาการจัดการ ได้ตรวจสอบพบว่า ในเล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ขาดค าอธิบายรายวิชา ทท 3013105      
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ๓(๓-0-6) จึงขอเพิ่มค าอธิบายรายวิชา ทท 3013105 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ๓
(๓-0-6) ในภาคผนวก ข ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน ดังนี้ 

  กลุ่มรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
  ทท 3013105  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม   ๓(๓-0-6) 
  TH 3013105  (Cross-cultural Communication)  
  ทฤษฎีของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม อภิปรายเกี่ ยวกับสังคม การปกครอง วัฒนธรรม    
ความเป็นอยู่ และปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านการท่องเที่ยวจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม เสนอแนววิธีแก้ปัญหา
โดยอาศัยความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ         
ด้านการท่องเที่ยว  
  เรื่องนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้ง
ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 4 
มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบการขอเพ่ิมค าอธิบายรายวิชา ทท 3013105 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕64) 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นขอบการขอเพ่ิมค าอธิบาย
รายวิชา ทท 3013105 ในภาคผนวก ข ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕64)             
ตามท่ีเสนอ  
  มติสภามหาวิทยาลัย  เห็ นชอบการขอเพ่ิมค าอธิบายรายวิชา ทท  3013105                  
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ในภาคผนวก ข ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕64)             
คณะวิทยาการจัดการ 
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 5.8 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มติสภามหาวิทยาลัย  มอบมหาวิทยาลัยน าวาระที่ 5.8 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
  
 5.9 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มติสภามหาวิทยาลัย  มอบมหาวิทยาลัยน าวาระที่ 5.9 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่ ว ไป  (๔  ปี ) (ห ลั กสู ต รป รั บ ป รุ ง  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ 2) คณ ะวิท ยาศ าสตร์ แ ล ะ เท ค โน โลยี  เส น อต่ อ
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 5.10 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า

หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มติสภามหาวิทยาลัย  มอบมหาวิทยาลัยน าวาระที่  5.10 พิจารณาอนุมัติการขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป  

  
 5.11 พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (๑ ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
(1 ตุลาคม ๒๕๖3 – 30 กันยายน ๒๕64) ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับส านัก สถาบัน ประกอบด้วย 

๑. มหาวิทยาลัย  
๒. ระดับคณะ 6 คณะ ประกอบด้วย  

๒.๑  คณะครุศาสตร์  
๒.๒  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒.๓  คณะวิทยาการจัดการ 
๒.๔  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒.๕  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.๖  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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๓. ระดับส านัก/สถาบัน ประกอบด้วย 
๓.๑  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓.๒  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
๓.๓  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.4  ส านักงานอธิการบดี 

ตามกรอบแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  
ที่ผ่านสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีประเด็นการติดตามฯ ๔ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร 
ส่วนที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย คณะ และ

ส านัก/สถาบัน   
ส่วนที่ 3 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และคณะ /พันธกิจเฉพาะ

ของส านัก และสถาบัน 
ส่วนที่ 4 ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี คณบดี และ

ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 

  ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔ (๑ ตุลาคม ๒๕6๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)   
 

หน่วยงาน 

ระดับผลการประเมิน รวมคะแนน 
ประเมิน 

ทั้ง ๓ ส่วน 

ผลการประเมินส่วนที่ ๔  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การบริหารงาน และ

คุณลักษณะของ
อธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการส านัก 

และผู้อ านวยการสถาบัน 

ส่วนที่ ๑ 
ด้านการพัฒนา

องค์กร 

ส่วนที่ 2 
ด้านผลสัมฤทธิ์ในการ

ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ

การมหาวทิยาลยั/
คณะ/ส านัก/สถาบัน 

ส่วนที่  ๓ 
ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติตามพันธกิจ
หลักของมหาวทิยาลัย 
คณะ/ พันธกิจเฉพาะ
ของส านัก สถาบัน 

มหาวิทยาลยั 4.88 
(ดีมาก) 

3.93 
(ดี) 

4.19 
(ดี) 

4.27 
(ด)ี 

4.10 
(ดี) 

คณะครุศาสตร ์ 3.86 
(ดี) 

4.64 
(ดีมาก) 

4.30 
(ดี) 

4.31 
(ดี) 

4.50 
(ดี) 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

4.77 
(ดีมาก) 

4.99 
(ดีมาก) 

4.42 
(ดี) 

4.72 
(ดีมาก) 

4.42 
(ดี) 

คณะวิทยาการจัดการ 4.56 
(ดีมาก) 

4.35 
(ดี) 

3.74 
(ดี) 

4.17 
(ดี) 

4.53 
(ดีมาก) 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

3.78 
(ดี) 

4.26 
(ดี) 

3.79 
(ดี) 

3.96 
(ดี) 

4.66 
(ดีมาก) 

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.25 
(ปานกลาง) 

4.30 
(ดี) 

3.59 
(ดี) 

3.77 
(ดี) 

3.70 
(ดี) 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

4.20 
(ดี) 

3.75 
(ดี) 

3.72 
(ดี) 

3.85 
(ดี) 

4.43 
(ดี) 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.84 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

4.92 
(ดีมาก) 

4.93 
(ดีมาก) 

4.81 
(ดีมาก) 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3.50 
(ปานกลาง) 

5.00 
(ดีมาก) 

4.24 
(ดี) 

4.34 
(ดี) 

4.82 
(ดีมาก) 
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หน่วยงาน 

ระดับผลการประเมิน รวมคะแนน 
ประเมิน 

ทั้ง ๓ ส่วน 

ผลการประเมินส่วนที่ ๔  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การบริหารงาน และ

คุณลักษณะของ
อธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการส านัก 

และผู้อ านวยการสถาบัน 

ส่วนที่ ๑ 
ด้านการพัฒนา

องค์กร 

ส่วนที่ 2 
ด้านผลสัมฤทธิ์ในการ

ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ

การมหาวทิยาลยั/
คณะ/ส านัก/สถาบัน 

ส่วนที่  ๓ 
ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติตามพันธกิจ
หลักของมหาวทิยาลัย 
คณะ/ พันธกิจเฉพาะ
ของส านัก สถาบัน 

สถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 

4.19 
(ดี) 

5.00 
(ดีมาก) 

4.33 
(ดี) 

4.54 
(ดีมาก) 

4.57 
(ดีมาก) 

ส านักงานอธิการบด ี 4.03 
(ดี) 

3.96 
(ดี) 

3.87 
(ดี) 

3.95 
(ดี) 

4.33 
(ดี) 

 

จากผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ        
ในภาพรวม ดังนี้ 

 ส่วนที่ ๑ ด้านการพัฒนาองค์กร 
๑. มหาวิทยาลัยได้น ามติ ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตของกรรมการที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา

ด าเนินการ ทุกเรื่อง มีการด าเนินงานแล้วเสร็จถึงร้อยละ 94.98  ส าหรับเรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เป็น
เรื่องท่ีมีความส าคัญ มหาวิทยาลัยต้องก ากับสนับสนุนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  

๒. ในช่วงวาระการบริหารงาน ได้สร้างความม่ันคงในวิชาชีพให้กับบุคลากร   
๓. ไม่พบความขัดแย้งภายในองค์กร  บุคลากรมีต าแหน่งสู งขึ้นทั้ งสายวิชาการและ             

สายสนับสนุน  โดยเฉพาะสายสนับสนุนได้มีการให้ความรู้และมีผลลัพธ์ในการด าเนินการดีมาก เมื่อเทียบกับ
อดีตที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในการประเมินปีต่อไปควรระบุข้อมูลในเชิงปริมาณด้วย จะท าให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

ส่วนที่ ๒ ด้านผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 
๑. มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก การบริหารงบประมาณอยู่ในระดับ

ดี แต่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดได้เพียง ร้อยละ 53.73 มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ หาสาเหตุที่ การด าเนินงานไม่
บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงาน  

๒. ควรศึกษา วิเคราะห์แต่ละยุทธศาสตร์ให้รอบคอบและให้ความส าคัญของการก าหนด
ตัวชี้วัด โครงการและกิจกรรมให้มีความสอดคล้องส่งผลต่อกันให้มากขึ้น เพ่ือให้การบรรลุเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. มหาวิทยาลัยควรมีคณะกรรมการก ากับ ดูแลและพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือติดตาม
ผลการด าเนินงานและสามารถปรับเปลี่ยน แก้ปัญหาได้ตามความจ าเป็นและในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง   
อย่างรวดเร็ว  

ส่วนที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย  
๑. ด้านการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
     ควรพัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้มากข้ึน โดยการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการ

วิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้เป็นประโยชน์และเอ้ือต่อการวิจัย  
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๒. ด้านการบริการวิชาการ 
     ๒.๑ ควรจัดท าโครงการการบริการทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้นและให้

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยการบูรณาการการวิจัย การบริการทางวิชาการ โดยร่วมมือกับ
เครือข่ายในท้องถิ่นอย่างจริงจัง 

     ๒.๒ ควรหาช่องทางการได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งด้านการวิจัย และการบริการทาง
วิชาการจากหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น เพ่ือเป็นการหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมี
งบประมาณลดลงตามจ านวนนักศึกษา  

๓. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
   ๓.๑ มหาวิทยาลัยมีผลการน าโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปใช้

ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพียงร้อยละ 53.85  ควรทบทวนการวางระบบการด าเนินโครงการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นให้มากยิ่งข้ึน 

   ๓.๒ หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ควรเร่งหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จากหน่วยงานภายนอก ซึ่งปัจจุบันได้เพียงร้อยละ 6.46       

    ๓.๓ ควรวางระบบและกลไกเพ่ือให้หน่วยงานอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัย ได้ใช้เป็นแนวทาง         
ในการขับเคลื่อนงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการหางบประมาณจากภายนอกเพ่ือสนับสนุน
กลไกดังกล่าวทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  

๔. ด้านผลิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  
๔.๑ จากผลการด าเนินงาน จ านวนนักศึกษาสายครูที่ส าเร็จการศึกษาต่อจ านวนที่รับเข้า       

คิดเป็นร้อยละ 79.75 ได้คะแนน 3.00 อยู่ในระดับปานกลาง มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับการหาทาง
ท าให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาให้มากขึ้น ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานของการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  

๔.๒ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับ
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา โดยเฉพาะโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีสังกัดหน่วยงานภายนอกทุกสังกัด 

๕. ด้านผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
โอกาสการเรียนรู้  

๕.๑ ด้านนักศึกษา  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับปีที่รับเข้า ประมาณ  
ร้อยละ 64 ถือว่ายังเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ า จึงควรหาสาเหตุที่นักศึกษาออกกลางคัน โดยเฉพาะนักศึกษาที่มี
สถานภาพอยู่ปีสุดท้ายของหลักสูตร แต่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ และทุกหลักสูตรควรจัดท า
ข้อมูลจ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกับจ านวนนักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตรประกอบด้วย 

    ๕.๒ ด้านอาจารย์  ควรน าผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมมาต่อยอดพัฒนาและด าเนินการ    
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  และควรใช้กลไกในการท าข้อตกลงแต่ละระดับ เป็น
เครื่องมือในการด าเนินงานด้วย 

     ๕.๓ ด้านหลักสูตร  ควรมีการพัฒนาหลักสูตรในเชิงบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น หรือใช้ทรัพยากร ในท้องถิ่นเป็นฐาน ในการพัฒนาหลักสูตร เช่น วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง แพทย์
แผนไทย เภสัชกรรมไทย เป็นต้น  
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๖. ด้านสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจ  
    ด้านการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาครู ซึ่งมีผลงาน 26 โครงการ จาก 122 โครงการ คิด

เป็นร้อยละ 21.31 หากเพ่ิมผลการด าเนินการด้านนี้ให้มากขึ้นจะเป็นผลดีในระยะยาวต่อมหาวิทยาลัย ทั้ง
เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นไปตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 8 (5) เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของวิชาชีพครู รวมถึง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ดังนั้น 
มหาวิทยาลัย ควรวางแผนการพัฒนาผลงานด้านการพัฒนาครู ที่สืบเนื่องจากเครือข่ายความร่วมมือภายนอก
เพ่ิมข้ึน ต่อไป  

๗. ด้านบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  
     มหาวิทยาลัยควรเร่งปรับปรุงโดยด่วน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย คือ  
     (1) การก าหนดกลยุทธ์ในการก ากับสนับสนุนให้บุคลากรที่ได้รับงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยไปพัฒนาตนเอง สามารถน าความรู้ที่ได้ มาสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยให้มากข้ึน  
     (2) การก ากับติดตามให้การด าเนินงาน สามารถบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ได้อย่าง

สอดคล้องสัมพันธ์กับผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยอาจทบทวนตั้งแต่การก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดของ
ยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม จัดสรรงบประมาณแก่โครงการที่ตรงกับเป้าหมายตัวชี้วัดจริง และก าหนดมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือเร่งรัดการด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  

การสอบทานเป็นกรณีพิเศษ การพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๑. ปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนได้รับงบประมาณ 11 ล้าน เพ่ือไปด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีจ านวน 50 โครงการ โดยได้ด าเนินงานเสร็จสิ้นไป 38 โครงการคิดเป็นร้อยละ 
73.07 ทั้งนี้ ที่ด าเนินได้ไม่ทั้งหมดอาจเป็นเพราะสถานการณ์ไวรัสระบาด โรงเรียนควรเตรียมความพร้อมเมื่อ
เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ โดยให้ความส าคัญและวิเคราะห์โครงการกิจกรรมก่อนจะบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ 

๒. สิ่งที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตได้แก่บุคลากรในโรงเรียน โรงเรียนจึง
ควรหาทางที่จะดึงดูดให้บุคลากรอยู่โรงเรียนได้นาน ๆ ด้วยการพิจารณาความก้าวหน้าในอาชีพ ความมั่นคงและ           
ขวัญก าลังสวัสดิการให้กับครู  

๓. โรงเรียนควรร่วมมือกับคณะต่าง ๆ และหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้นโดยเฉพาะคณะครุศาสตร์
เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ การสร้างสื่อออนไลน์ 

๔. ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล  

๕. มหาวิทยาลัยควรให้อ านาจในการบริหารจัดการให้กับผู้บริหารโรงเรียนสาธิตให้มากขึ้น  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความรวดเร็วและลดขั้นในการด าเนินงาน  

๖. ควรก าหนดโครงสร้างการบริหารองค์กรให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารบุคคล  
๗. เนื่องจากโรงเรียนสาธิตเป็นหน่วยงานระดับภาควิชา สังกัดคณะครุศาสตร์ และมีบทบาท

หน้าที่เป็นแหล่งสาธิตนวัตกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเป็นสถานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ดังนั้น จึงควรพิจารณาทบทวนรูปแบบการ
บริหารและบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนสาธิตให้ถูกต้องและเหมาะสม  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี       
จึงขอเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64   (1 ตุลาคม ๒๕๖3 – 30 กันยายน ๒๕64) พร้อมความเห็น ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
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    กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
1. การด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ หรือตัวชี้ วัด อ่ืนที่

มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการ มหาวิทยาลัยอาจน าวิธีการจัดท าข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้อง       
มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้การด าเนินงานแล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนด 

2 มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับบุคลากรสายวิชาการ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

3. การติดตาม ตรวจสอบของรัฐบาลจะเน้นการประเมินนโยบายที่มาจากหน่วยงานส่วนกลาง
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงหรือการบูรณาการงานร่วมกัน ซึ่งรูปแบบและเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ลักษณะนี้ อาจน ามาปรับใช้ได้ในอนาคต  

4. จากการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏขององคมนตรี (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)    
ได้กล่าวถึง OKR (Objective Key Results) วิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลความส าเร็จ หมายถึงว่ามหาวิทยาลัย   
จะก าหนด objective หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการท าให้ส าเร็จ และ (key result) แต่ละองค์กรภายในมหาวิทยาลัย 
จะด าเนินการอย่างไรให้ส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง ซึ่งวิธีการนี้อาจน ามาเป็นแนวคิดส าหรับการประเมินได้     
ในอนาคต 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (1 ตุลาคม ๒๕๖3 – 30 กันยายน ๒๕64) และ 
มอบคณะกรรมการฯ รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปประกอบการ
พิจารณาปรับรูปแบบการประเมินต่อไป 
 
 5.12 พิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา            
ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2564 
  รักษาราชการแทนอธิการบดี น าเสนอ อนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้              
จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจ าภาคการศึกษาที ่2/2564 ดังนี้ 
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ที่เข้าศึกษาประจ า 
ภาคการศึกษาที่ 2/2564 โดยรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี จ านวน 68 คน มีรายรับ 
1,075,500 บาท และนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 18 คน มีรายรับ 1,620,000 บาท รวมรายรับ
ทั้งสิ้น 2,695,500 บาท ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ และ
การเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 หมวด 3 การจัดท างบประมาณและการบริหารงบประมาณ ข้อ 17 
 “ให้มหาวิทยาลัย ท าค าขอตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ในวงเงินไม่
เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณนั้น…”  
 มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน ได้ด าเนินการจัดท าสรุปผลการจัดสรรงบประมาณจาก
การรับนักศึกษาภาคพิเศษ ตามจ านวนดังกล่าว ร้อยละ 80 เป็นเงินจ านวน 2,156,400 บาท (สองล้านหนึ่ง
แสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่  1/2565 เมื่อวันที่  28 มกราคม 2565 และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565   
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  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจ าภาคการศึกษาที่ 
2/2564 จ านวน 2,156,400 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
 1. การจัดท างบประมาณเงินรายได้ต้องจัดท าเป็นงบประมาณรายปีเพ่ือให้เห็นภาพรวม              
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย การจัดสรรงบประมาณ ร้อยละ 80 เป็นไปตามหลักการของงบประมาณ แต่ในเชิง
ลึกเงินรายได้จากการรับนักศึกษาจะต้องน าไปพัฒนานักศึกษาในภาพรวม ตัวอย่างเช่น คณะวิทยาการจัดการมี
งบพัฒนานักศึกษา 7,200 บาท การรับนักศึกษามีแผนการรับทั้งปี มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการประมาณ
การรายปีในแต่ละคณะโดยใช้เงินรายได้ร้อยละ 80 ทั้งนี้ สามารถของบประมาณเพ่ิมเติมได้จากเงินที่เก็บไว้ 
ร้อยละ 20 มาใช้ด าเนินการ จะแสดงให้เห็นถึงการจัดสรรงบประมาณและภาพรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ ขอเสนอให้เป็นนโยบายสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเพ่ือพัฒนานักศึกษา และ         
การของบประมาณต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องกับแผนพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยด้วย  
 2. การรับนักศึกษาภาคพิเศษและภาคปกติ โดยปกติจะมีแผนการรับที่ชัดเจน หาก
มหาวิทยาลัยด าเนินการในลักษณะดังกล่าวจะกระทบกับการวางแผนของมหาวิทยาลัย ท าให้เกิดปัญหาและ
ต้องแก้ไขต่อไป และต้องมีการประเมินว่าจะจัดสรรงบประมาณร้อยละเท่าใดตามแผนการรับนักศึกษา ตาม
หลักงบประมาณ 
 3. ประเด็นส าคัญเงินรายได้ที่ได้จากการเปิดรับนักศึกษา ควรคืนก าไรให้แก่นักศึกษา  การใช้
จ่ายงบประมาณเพ่ือพัฒนานักศึกษา กิจกรรมการพัฒนานักศึกษามีจ านวนที่น้อยมาก ดังนั้น จึงควรเป็น
นโยบายสภามหาวิทยาลัยที่ต้องเข้มงวดให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการใช้จ่ายงบประมาณ
ในการพัฒนานักศึกษา 
 4. การจัดท างบประมาณเงินรายได้รายปี คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ                 
ได้ด าเนินการแล้ว โดยในรายละเอียดมิได้สรุปงบประมาณในภาพรวมไว้ เรื่องดังกล่าวเป็นงบประมาณเงิน
รายได้ที่ขอเพ่ิมเติมจากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สภามหาวิทยาลัย
สามารถอนุมัติงบประมาณได้ และขอรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการต่อไป 

มติสภามหาวิทยาลัย   
1. อนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ  

ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2564 จ านวน 2,156,400 บาท (สองล้านหนึ่งแสน  
ห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

2. มอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย             
เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการก าหนดงบประมาณส าหรับการพัฒนานักศึกษาต่อไป 
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 5.13 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี...) พ.ศ. .... 
  ผู้ช่วยเลขานุการ น าเสนอ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้มาตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีเหตุผลในการออกข้อบังคับ ดังนี้ 
  เนื่องจากประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นองค์ประกอบหนึ่งของสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดก าหนดให้ปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไปได้จนกว่าจะได้ประธานกรรมการคนใหม่ ดังนั้น เพ่ือมิให้ สภา
มหาวิทยาลัยขาดองค์ประกอบ และเพ่ือให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 
๒๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อไปได้ และในการแต่งตั้งประธานกรรมการ               
รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
นั้น ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งในครั้งเดียวเพ่ือลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น จึงจ าเป็นต้องออกข้อบังคับนี้ 
  สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณา
ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..)              
พ.ศ. ....  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี            
ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔  
  หลังจากนั้ นฝ่ ายเลขานุการพบว่า ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น กรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันประกอบด้วยประธานกรรมการ จ านวน ๑ คน รองประธานกรรมการ จ านวน ๒ คน 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกจ านวน ๑๐ คน รวม ๑๓ คน ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการรองประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่ งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งยังไม่ครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี 
  แต่เนื่องด้วยข้อบังคับฉบับใหม่ในข้อ ๖ วรรคสองก าหนดไว้ว่า “ให้คณะกรรมการตามวรรค
หนึ่งเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหนึ่งคน เพ่ือท าหน้าที่รองประธานกรรมการ และให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการ ในกรณีที่ต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ” ซึ่งท าให้มี 
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับฉบับใหม่ รวมเพียง ๑๑ คน ประกอบด้วยประธานกรรมการ 
จ านวน ๑ คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๑ คน 

  ดังนั้น จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพ่ือพิจารณาบทเฉพาะกาล เพื่อให้กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ชุดปัจจุบัน ปฏิบัติ
หน้าที่ไปจนกว่าจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

  คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้พิจารณาประเด็นปัญหาที่พบตามที่เลขานุการได้เสนอ โดยได้
เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย  หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา เลขานุการ
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมาร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการพิจารณาร่าง
กฎฯ ในการประชุมครั้งนี้ด้วย โดยสรุปประเด็นปัญหาในข้อพิจารณา ดังนี้ 
 



- 32 - 
 

  1. ข้อเท็จจริงพบว่าต าแหน่งรองประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย จ านวน ๒ คน ที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้ง
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย มิได้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามองค์ประกอบในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และในข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งก าหนดให้มี “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๑๐ คน จากผู้ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ...”  
 คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพ่ือให้การด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย และมีความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน             
เห็นควรมีการปรับแก้ไขเพ่ิมเติมจ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในข้อ ๖ ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ จากเดิมก าหนดไว้ ๑๐ คน แก้ไขเพ่ิมเติมเป็น ๑๒ คน  
  2. การก าหนดบทเฉพาะกาล เพ่ือให้กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ชุดปัจจุบัน ปฏิบัติ
หน้าที่ไปจนกว่าจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

   คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ควรก าหนดให้มีบทเฉพาะ
กาลเพ่ือให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง โดยปรับแก้ไขเพ่ิมเติมในร่าง ข้อบังคับฯ ความดังต่อไปนี้ 
   “ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งอยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ท าหน้าที่ต่อไปจนครบวาระการด ารงต าแหน่ง โดยให้ผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งในต าแหน่งรองประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับนี้” 
  3. ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎฯ มีมติ เห็นควรให้เสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา โดยมอบเลขานุการ และกลุ่มงานวินัยและนิติการปรับแก้ไข เพ่ิมเติมตามความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  

  ในการนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่...) พ.ศ. .... 
  มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 

 
  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ให้ถอนวาระที่ 5.14 พิจารณาร่าง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และวาระที่ 5.17 พิจารณาร่าง กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เนื่องจากเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคณะกรรมการประจ าสภา
มหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงขอเลื่อนการพิจารณาไปก่อน 
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 5.15 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการด้านจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... 
  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
ด าเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... ดังนี้ 
  เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรียังไม่เคยออกข้อกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินการด้าน
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยจึงเห็นว่าควรให้มีการออกข้อกฎหมายดังกล่าวเพ่ือให้มีหลักเกณฑ์ใน
การด าเนินการการวิจัยในมนุษย์มีระบบการควบคุมและก ากับการวิจัยในมนุษย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และส่งเสริมการเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ของผู้รับการวิจัย สอดคล้องกับแนวทางการท าวิจัยในมนุษย์ ตาม
หลักจริยธรรมการวิจัยที่เป็นมาตรฐานของประเทศและสากล  ตลอดจนเป็นไปตามมาตรฐานที่ส านักงานวิจัย
แห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ก าหนด 
  การออกข้อกฎหมายดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง สรุปดังนี้ 
  1. แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒) ของส านักงาน
วิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในบทนิยาม “คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย” หมายถึง คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นในระดับสถาบัน องค์กรหน่วยงานระดับชาติ นานาชาติ 
เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาทบทวนด้านจริยธรรมการวิจัยของข้อเสนอโครงร่างการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือปกป้อง/คุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมการวิจัย 
คณะกรรมการจริยธรรมต้องมีองค์ประกอบ และวิธีการด าเนินการมาตรฐาน (Standard Operating 
Procedure : SOPs) ที่ชัดเจนสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับและแนวทางของประเทศตลอดจนแนวทางสากล
คณะกรรมการฯ อาจใช้ชื่อต่างกันออกไป เช่น คณะกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรมประจ าสถาบัน 
(Institutional Review Board, IRB) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics 
Committee, HREC) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (Research Ethics Committee/Board, REC, REB) 
คณะกรรมการจริยธรรม (Ethics Committee, EC)  
  โดยมีข้อก าหนด/แนวปฏิบัติส าหรับข้อเสนอการวิจัยในมนุษย์ที่เสนอของบประมาณจากแหล่ง
ทุน ความว่า ข้อเสนอการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ต้องผ่านการอนุมัติ/เห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยซึ่งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่นักวิจัยสังกัด  
  2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๕.๕.๕ (๖) “หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจาก            
การท าการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ ผู้ขอจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยของสถาบันที่มีการด าเนินการ”   
  3. แนวทางปฏิบัติในการด าเนินการวิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
 คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ และในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕                   
ได้พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
พ.ศ. .... และมีความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอไว้ใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ ความว่า “อัตรา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุม
กรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม” นั้น  
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 คณะกรรมการเห็นว่า ควรให้มีการปรับแก้ไข เพ่ิมเติม ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี              
ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ แยกออกจากการก าหนดไว้ในตัวข้อบังคับฯ เพราะด้วยระเบียบฯ ว่าด้วย
การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการจะสามารถเบิกจ่ายได้นั้น จะก าหนดไว้ให้เฉพาะคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งเท่านั้นที่จะสามารถจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการได้ ดั้งนั้นหากจะให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ที่แต่งตั้งโดยอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการสามารถจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการได้ 
มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการเสนอปรับแก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการต่อสภา
มหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ....   
 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. ให้ตรวจสอบค านิยาม “การวิจัยในมนุษย์” ให้สอดคล้องกับค านิยามของส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ที่ก าหนดเกี่ยวกับสุขภาพหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ และตามแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการ
วิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษย์ ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่ก าหนดค านิยามไว้ชัดเจนว่า “การวิจัยในมนุษย์” เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ              
ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ และบรรดาที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 
  2. ค านิยาม “การวิจัยในมนุษย์” ได้น าความหมายมาจาก วช. และ สกสว. คลอบคลุมทั้งด้าน
สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ การออกข้อบังคับดังกล่าวต้องการให้อาจารย์ และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยได้รับการพิจารณารับรองโครงการวิจัย โดยการสอบถาม การสัมภาษณ์ และเกี่ยวข้องกับการขอ
ต าแหน่งวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 การเสนอขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งต้องผ่าน
การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
  3. แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ได้ก าหนดค านิยามการวิจัยในมนุษย์
หรือที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ไว้ชัดเจน จึงเสนอให้ปรับแก้ไขค านิยาม “การวิจัยในมนุษย์” ในร่างข้อบังคับฯ 
บรรทัดที่ 4 จากเดิม “…และให้หมายความรวมถึงการสอบถาม การสัมภาษณ์ทางสังคมศาสตร์....” แก้ไขเป็น “…
และให้หมายความรวมถึงการศึกษาทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ....”   
 4. การวิจัยในมนุษย์ต้องผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์เพ่ือขอผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยที่มีการเผยแพร่วารสารโดยเฉพาะกลุ่ม 1 หากไม่มีการรับรอง
โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ จะไม่ได้รับการเผยแพร่ ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เสียโอกาสแก่คณาจารย์ในการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน ดังนั้น ค านิยามต้องชัดเจน เมื่อสภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับแล้ว มหาวิทยาลัยจะต้องไป
ด าเนินการออกประกาศรายละเอียดแนวปฏิบัติในการด าเนินงานวิจัยในมนุษย์ต่อไป รวมถึงขอให้มหาวิทยาลัย
ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้วย 

5. มอบมหาวิทยาลัยปรับค านิยาม “การวิจัยในมนุษย์” ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทาง
จริยธรรมการท าวิจัยที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
ด าเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2565 และมอบมหาวิทยาลัยปรับแก้ไขค านิยาม                 
“การวิจัยในมนุษย์” ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทางจริยธรรมการท าวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับมนุษย์                      
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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 5.16 พิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
  ด้วย ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี  เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 จะสิ้นสุดระยะการใช้ประกาศดังกล่าวในปี
การศึกษา 2565 นั้น  
  เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานวินัยและนิติการ ส านักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ จึงได้ด าเนินการจัดท าร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ที่เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551  ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ ว่าด้วยการ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ . 2552 ประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ อัตราและรายการที่ให้การ
อุดหนุนทางการศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับคนพิการ และประกาศสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 
เรียบร้อยแล้ว 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการ  
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
 เมื่อมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับนักศึกษาพิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม จะมีงบประมาณอุดหนุนทางการศึกษาจากกองทุนคนพิการ วิธีการด าเนินการขอเงินจากกองทุน
สภามหาวิทยาลัยจะต้องออกประกาศนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการ
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เป็นกรอบกว้าง ๆ ส่วนวิธีปฏิบัติให้มหาวิทยาลัยก าหนดแผนการรับนักศึกษา ทั้งนี้ 
เพ่ือให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วางแผนการใช้งบประมาณจากกองทุนตาม
หลักเกณฑ์ การเสนอร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... มหาวิทยาลัยควรน าเสนอข้อมูลว่า              
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาพิการจ านวนเท่าใด สถานภาพปัจจุบันของนักศึกษา                   
มีความพิการประเภทใด การใช้งบประมาณเกี่ยวกับการศึกษา นักศึกษาพิการศึกษาในสาขาวิชาใด ส าเร็จ
การศึกษาจ านวนเท่าใด การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและความช่วยเหลือทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ
เป็นอย่างไร ดังนั้น การน าเสนอครั้งต่อไปขอให้มหาวิทยาลัยเสนอข้อมูลเหล่านี้ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้
เห็นเป็นรูปธรรมด้วย ส าหรับการประชุมครั้งนี้ เสนอให้สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติได ้ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย   
 1. เห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 
 2. ในปีการศึกษาต่อไป มอบมหาวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการรับนักศึกษา
พิการ การใช้งบประมาณ สถานภาพนักศึกษาพิการ การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและความช่วยเหลือทาง
การศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาด้วย 
 
 5.18 พิจารณาการขอทราบรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ถูกฟ้องในค าพิพากษาคดีอาญาของศาล
จังหวัดลพบุรี คดีหมายเลขด าที่ อ.367/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อ.1731/2560 
  หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ น าเสนอ การขอทราบรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ถูกฟ้อง
ในค าพิพากษาคดีอาญาของศาลจังหวัดลพบุรี คดีหมายเลขด าที่ อ.367/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อ.1731/2560 

ด้วย ดร.เฉลิมชัย ผู้พัฒน์ อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้มีหนังสือถึง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 ขอทราบผลแห่งคดี กรณีอดีตผู้ทรงคุณวุฒิ สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ถูกฟ้องเป็นจ าเลย โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่า ตนเองได้สมั ครเข้ารับการ
สรรหาในต าแหน่งกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) จึงมีความประสงค์ขอทราบผลแห่ง
คดี กรณีอดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ถูกฟ้อง เพ่ือชี้แจงให้ฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสมาชิกทราบ ดังนี้ 
  1) ขอทราบผลแห่ งคดี  ด าที่  อ.2499/2560 คดีแดงที่  อ.717/2561 และคดีด าที่                               
อ.367/2559 คดีแดงที่ อ.1731/2560 (แนบเอกสารคัดถ่าย) 
  2) ขอทราบรายชื่อของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยที่ถูกฟ้องร่วมเป็นจ าเลย 
จ านวน 18 คน (แนบรายชื่อคณะกรรมการสภาที่ถูกฟ้องร่วม)  

ข้อเท็จจริง  
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา สุขเกษม โจทย์ ได้ยื่นค าฟ้องต่อศาลจังหวัดลพบุรี ความอาญา
ในคดีหมายเลขด า ที่ อ.367/2559 ระหว่าง นางนันทนา แจ้งสุวรรณ์ จ าเลยที่ 1 กับพวกรวม 18 คน ในข้อหา
หรือฐานความผิด เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบแจ้งข้อความเท็จ และหมิ่น
ประมาณ  

2. สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ได้มีมติ  
เห็นชอบแต่งตั้งให้นายศุภธี โตสกุล ต าแหน่ง นิติกร เป็นผู้ประสานคดี และมอบอ านาจให้พนักงานอัยการ
จังหวัดลพบุรี ด าเนินคดีแก้ต่างในคดีอาญา คดีหมายเลขด าที่ อ.367/2559 
  3. กลุ่มงานวินัยและนิติการ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้มีบันทึกข้อความที่ 33/2565  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 แจ้งผลแห่งคดี โดยรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบว่า คดีอาญาของศาลจังหวัด
ลพบุรี คดีหมายเลขด าที่ อ.367/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อ.1731/2560 ระหว่าง นายปรีชา สุขเกษม 
โจทก์ กับ นางนันทนา แจ้งสุวรรณ์ ที่ 1 กับพวกรวม 18 คน ศาลได้มีค าพิพากษา ดังนี้ 
 1) ศาลชั้นต้น มีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 พิพากษายกฟ้อง (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1) 
 2) ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 มีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 พิพากษายืนตาม
ศาลชั้นต้น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข  2) 
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 3) ศาลฎีกา มีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ 
ภาค 1 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข  3) 
 ทั้งนี้ คดีดังกล่าวเม่ือศาลฎีกาได้พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ภาค 1 จึงถือว่าคดีได้
สิ้นสุดลงเรียบร้อยแล้ว  

 จากการที่ ดร.เฉลิมชัย ผู้พัฒน์ อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีหนังสือแจ้ง
ความประสงค์ขอทราบ  
  1) ผลแห่งคดี ด าที่ อ.2499/2560 คดีแดงที่ อ.717/2561 และคดีด าที่ อ.367/2559   
คดีแดงที่ อ.1731/2560 (แนบเอกสารคัดถ่าย) 
  2) รายชื่อของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยที่ถูกฟ้องร่วมเป็นเป็นจ าเลย จ านวน 
18 คน (แนบรายชื่อคณะกรรมการสภาที่ถูกฟ้องร่วม)  
 มหาวิทยาลัย สั่งการมอบกลุ่มงานวินัยและนิติการ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด าเนินการ
แจ้งและส่งมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ ดร.เฉลิมชัย ผู้พัฒน์ อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม
ค าขอตามหนังสือนี้ ภายใต้อ านาจทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 กลุ่มงานวินัยและนิติการ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งผล        
แห่งคดีให้ ดร.เฉลิมชัย ผู้พัฒน์ ทราบว่า พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บัญญัติให้ “ส่วนราชการจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น” และส่งส าเนาค าพิพากษา 
คดีอาญาของศาลจังหวัดลพบุรี คดีหมายเลขด าที่ อ.367/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อ.1731/2560 ตามที่ 
ดร.เฉลิมชัย ผู้พัฒน์ อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร้องขอตาม ข้อ ๑) โดยปกปิดชื่อบุคคลอ่ืน
ออกจากส าเนาค าพิพากษา เนื่องจากต้องขอความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลก่อนตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้  
 ส าหรับ การขอทราบ ข้อ 2) รายชื่อของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยที่ถูกฟ้อง
ร่วมเป็นเป็นจ าเลย จ านวน 18 คน (แนบรายชื่อคณะกรรมการสภาที่ถูกฟ้องร่วม)  
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติไว้ว่า 
  “มาตรา 24 หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ ในความ
ควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผู้อ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของ
ข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้...” 
  ประกอบกับ 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บัญญัติไว้ว่า 
  “มาตรา 19 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระท าได้ 
  การขอความยินยอมต้องท าโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือท าโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้...”  
 เมื่อพิจารณาจากข้อกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยไม่สามารถให้รายชื่อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ถูกฟ้องร่วมเป็นจ าเลยได้ เนื่องจากต้องขอความยินยอมเป็นหนังสือ  
ของเจ้าของข้อมูลก่อนตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
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 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. รับทราบผลแห่งคดีอาญาของศาลจังหวัดลพบุรี คดีหมายเลขด าที่ อ.367/2559                  
คดีหมายเลขแดงที่ อ.1731/2560 ระหว่าง นายปรีชา สุขเกษม โจทก์ กับ นางนันทนา แจ้งสุวรรณ์ ที่ 1  
กับพวกรวม 18 คน ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ภาค 1  
  2. พิจารณาการขอทราบรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ถูกฟ้องในค าพิพากษาคดีอาญา  
ของศาลจังหวัดลพบุรี คดีหมายเลขด าที่ อ.367/2559 คดีหมายเลขแดงท่ี อ.1731/2560 
 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
 1. การขอทราบผลแห่งคดีอาญาของศาลจังหวัดลพบุรี คดีหมายเลขด าที่ อ.367/2559 คดี
หมายเลขแดงที่ อ.1731/2560  สามารถขอส าเนาค าพิพากษาจากศาลได้ โดยไม่จ าเป็นต้องขอสภา
มหาวิทยาลัย เพียงแต่มหาวิทยาลัยแจ้งผลค าพิพากษาตามหมายเลขคดี ให้เท่านั้น และเสนอให้นิติกรของ
มหาวิทยาลัยไปตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้ง เกี่ยวกับชื่อบุคคล นามสกุลบุคคล ในค าพิพากษาในคดีนี้
เข้าข่ายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 หรือไม ่
 2. กรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อมีค าพิพากษาและคดีสิ้นสุดลงแล้ว 
ให้มหาวิทยาลัยแจ้งผลให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ถูกฟ้องรับทราบด้วยว่าศาลฎีกาได้ยกฟ้องแล้ว 
 3. จากการพิจารณาเอกสารประกอบการประชุม มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแจ้งผลค า
พิพากษาให้กับอดีตผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย แล้ว ดังนั้น การเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอทราบรายชื่อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ถูกฟ้องในค าพิพากษาคดีอาญาของศาลจังหวัดลพบุรี คดีหมายเลขด าที่              
อ.367/2559 คดีหมายเลขแดงท่ี อ.1731/2560 อาจด าเนินการไม่ถูกต้อง  
 4. ในหลักปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากมิใช่เจ้าของเรื่องไม่สามารถให้ได้และ
เปิดเผยได้ และเรื่องดังกล่าวเป็นค าพิพากษาศาลฎีกามิใช่เอกสารที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
สภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยจึงมิอาจจะพิจารณาอนุญาตได้ จึงขอให้มหาวิทยาลัยถอนเรื่อง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบการขอถอนวาระที่ 5.18 พิจารณาการขอทราบรายชื่อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ถูกฟ้อง ในค าพิพากษาคดีอาญาของศาลจังหวัดลพบุรี คดีหมายเลขด าที่                        
อ.367/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อ.1731/2560 
 
 5.19 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี  
   ผู้ช่วยเลขานุการ น าเสนอ พิจารณาตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี ดังนี้ 
   ด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือที่ อว 0201.2/                 
ว 4859 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  และอธิการบดี หนังสือถึงนายกสภา
มหาวิทยาลัย  
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   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรียนว่า ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือขอให้ด าเนินการตรวจสอบประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี ทั้งนี้ เพ่ือให้
เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องน าความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา ตาม
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว 101 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องน าความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา และหนังสือส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ ว 3447 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ในการเสนอเรื่องที่ต้องน าความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา   
   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  จึงขอให้สภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาตรวจสอบประวัติบุคคลเพ่ิมเติม และแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง                 
เพ่ือประกอบการพิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไปด้วย จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
พิจารณาด าเนินการ  
   ด้วยขณะนี้ สภามหาวิทยาลัยได้เสนอเรื่องขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รายนายอ านวย จั่นเงิน เอกสารการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบเรียบร้อย และอยู่ที่กองอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และจากการประสานงานไปยังกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบประวัติบุคคลเพ่ือประกอบการน าความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ เรื่องดังกล่าว ได้รับแจ้งจาก
เจ้าหน้าที่กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทราบว่าสภามหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการตรวจสอบ
ประวัติบุคคลพร้อมกับส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้ง 10 หน่วยงาน เพ่ือยืนยันว่ารายชื่อที่ขอโปรดเกล้าฯ 
มิได้ถูกด าเนินคดี  
 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
   1. จากการตรวจสอบหนังสือเวียนส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว 101                 
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องน าความกราบบังคมทูลขอ
พระราชทานพระมหากรุณา และหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ ว 3447 ลงวันที่ 7 
ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องน าความกราบบังคมทูลขอพระราชทาน
พระมหากรุณา  เลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ้างว่าเป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี สรุปความได้ว่าเรื่องที่โปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งถ้ามีเรื่องร้องเรียนตามข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ให้พิจารณาเรื่องร้องเรียนให้ยุติ และใน
กรณีที่มีคดีไม่ควรเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ต่อมาส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ได้มีหนังสือเวียนถึงนายกสภามหาวิทยาลัยทุกแห่ง เรื่องขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี 
โดยแนบหนังสือประทับตราที่ นร 0508/ท 760 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 จากการตรวจสอบหนังสือ
ประทับตราพบว่า มีการลบข้อความเพ่ือปกปิดข้อมูลบางส่วน จึงแปลความหมายได้ว่า หนังสือประทับตราฉบับ
ดังกล่าวเป็นการสั่งการเฉพาะรายและมิใช่หนังสือเวียนทั่วไป อย่างไรก็ตามจึงหารือสภามหาวิทยาลัยให้มอบ
อธิการบดีท าหนังสือหารือไปยังกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ว่า ตามหนังสือของกระทรวง เรื่องการ
ตรวจสอบประวัติบุคคลเพ่ือประกอบการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการตรวจสอบตามหนังสือประทับตรา              
ที่ นร 0508/ท 760 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ด้วยหรือไม่ หากต้องด าเนินการมหาวิทยาลัยจะต้องส่ง
เรื่องเพ่ือตรวจสอบกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นจ านวน 10 แห่ง ซึ่งอาจใช้ระยะเวลานานพอสมควร  
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   2. การขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ จากหนังสือประทับตราที่ นร 
0508/ท 760 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ลบข้อความออก อาจเป็นความเข้าที่คาดเคลื่อนของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และด าเนินการจัดท าเป็นหนังสือเวียนว่าใช้ทุกกรณี 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องมีหนังสือสอบถามไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด้วย  
   3. มอบฝ่ ายบริหารมหาวิทยาลั ยด าเนิ นการจัดท าหนั งสื อ ถึ งกองอาลักษณ์ และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือขอหารือ                     
การตรวจสอบประวัติบุคคลเพ่ือประกอบการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  และอธิการบดี  มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการตรวจสอบตามหนังสือ
ประทับตรา ที่ นร 0508/ท 760 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ด้วยหรือไม่ พร้อมกับแนบเอกสารหลักฐาน
ที่เก่ียวข้องประกอบด้วย และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ  

มติ สภ ามหาวิทยาลั ย   มอบมหาวิท ยาลั ย จั ดท าหนั ง สื อถึ งกองอาลั กษณ์ และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือขอหารือ                     
เรื่องการตรวจสอบประวัติบุคคลเพ่ือประกอบการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการตรวจสอบตามหนังสือ
ประทับตรา ที่ นร 0508/ท 760 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ด้วยหรือไม่ และรายงานสภามหาวิทยาลัย
ทราบต่อไปด้วย 

 
 5.20 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   รักษาราชการแทนอธิการบดี น าเสนอ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้  
   ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ตามค าสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ที่ 5/2564 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์                
ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ ได้ขอลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากได้รับ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 
2565 เป็นต้นไป จึงเป็นเหตุให้ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่างลง  
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี                   
พ.ศ. 2551 ข้อ 7 “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหา
คณบด”ี ประกอบด้วย 
   (1) อธิการบดีเป็นประธาน 
   (2) ผู้แทนจากผู้บริหารที่ไม่ได้สังกัดคณะที่ด าเนินการสรรหาคณบดี ซึ่งคัดเลือกกันเองจ านวน
สองคน เป็นกรรมการ 
   (3) ผู้แทนข้าราชการ และพนักงานจากคณะที่จะด าเนินการสรรหาคณบดี โดยคัดเลือกกันเอง
จ านวนสี่คน เป็นกรรมการ 
   ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการตาม (3) คนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
   การแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการภายในเก้าสิบวันก่อนที่คณบดีจะครบ
วาระหรือหลังจากคณบดีพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ                      
พ.ศ. 2547 ภายในสี่สิบห้าวัน แล้วแต่กรณี” 
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   มหาวิทยาลัย จึงด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งบุคคล                  
เพ่ือเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี ดังนี้ 
   1. ผู้บริหารที่ไม่ได้สังกัดคณะที่ด าเนินการสรรหาคณบดี ตามข้อ 7(2) ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2551 ซึ่งคัดเลือกกันเอง 
จ านวนสองคน เป็นกรรมการ เพ่ือเสนอให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
   2. มหาวิทยาลัย มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการตามข้อ 7(3) ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2551 กล่าวคือ                  
ให้คัดเลือกผู้แทนข้าราชการและพนักงานจากคณะที่จะด าเนินการสรรหาคณบดี โดยคัดเลือกกันเองจ านวน                
สี่คนเพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งเป็นกรรมการ 
   สรุปรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประกอบด้วย 

องค์ประกอบคณะกรรมการ 
รายช่ือผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ข้อ 7 ต าแหน่ง 
(1) อธิการบด ี ประธาน 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(2) ผู้แทนจากผู้บริหารที่ไม่ได้สังกัดคณะ 
ที่ด าเนินการสรรหาคณบดี ซึ่งคัดเลือก
กันเองจ านวนสองคน เป็นกรรมการ 

กรรมการ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล 
 (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ) 

กรรมการ 3. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน 
 (คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

3) ผู้แทนข้าราชการ และพนักงานจาก
คณ ะที่ จะด าเนิ นการสรรหาคณ บดี               
โดยคัดเลือกกันเองจ านวนสี่คน เป็น
กรรมการ 

กรรมการ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกช นิ่มตระกูล 
 (ข้ าราชการ สั งกั ดคณ ะวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี) 

กรรมการ 5. อาจารย์ ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร  
 (ข้าราชการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

กรรมการ 6. อาจารย์ ดร.ปาริสัชชา แสงสุวรรณ 
 (พ นั ก งาน  สั งกั ด ค ณ ะวิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ
 เทคโนโลยี) 

กรรมการ 7. นางสาวศิริญาภัฏธ์ นามวงศ์วรรณ 
 (พ นั ก งาน  สั งกั ด ค ณ ะวิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ
 เทคโนโลยี) 

 
   มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวข้างต้น ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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   กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
   เสนอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2551 หากพบปัญหาเกี่ยวกับการตีความเช่นเดียวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอให้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ 
และระเบียบของมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาปรับแก้ต่อไป 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประกอบด้วย  

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกช นิ่มตระกูล ผู้แทนข้าราชการ  กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร   ผู้แทนข้าราชการ  กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.ปาริสัชชา แสงสุวรรณ  ผู้แทนพนักงาน  กรรมการ 
7. นางสาวศิริญาภัฏธ์ นามวงศ์วรรณ  ผู้แทนพนักงาน  กรรมการ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ-ทักท้วง 
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเพื่อทราบ 
 7.1 รับทราบขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับรายงานการเงิน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 
  ตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ข้อ 15 “ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน ดังนี้  

          (1) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ-จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือน 
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป   

         (2) จัดท ารายงานการเงินประจ าปีเสนออธิการบดีภายในหกสิบวัน นับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ”   

 และข้อ 16 “ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการเงิน                  
ตามระบบการตรวจสอบภายใน และท ารายงานการตรวจสอบพร้อมกับรายงานเงินประจ าปีเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวัน นับถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณ” 
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี จึงก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2549                     
โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 
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  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับรายงานการเงิน ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2549 ต่อ             
สภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 มติ สภ ามหา วิทยาลั ย  รับทราบขั้ นตอนการด าเนิ นงานเกี่ ยวกั บรายงานการเงิน                     
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย              
พ.ศ. 2549 
 
 7.2 รับทราบขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบของส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 (การประชุมลับ)              
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) มีมติรับทราบผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 และการ
รายงานผล ครั้งต่อไป ให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนท าหนังสือแจ้งไปยัง
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ
มอบคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบ และกลั่นกรองรายงานผล
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน ของมหาวิทยาลัยก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย  
  และการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 (การประชุมลับ) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 
2564 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ได้มีมติรับทราบความก้าวหน้ารายงานผลการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของมหาวิทยาลัย 
และมอบคณะกรรมการตรวจสอบ ด าเนินการสอบทานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และหากไม่พบประเด็นปัญหาใด
ส าคัญ ให้มหาวิทยาลัยแจ้งผลการด าเนินการให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี และกระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ทราบต่อไป นั้น 
   มหาวิทยาลัย จึงก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการ
น าเสนอรายละเอียดผ่านคณะกรรมการที่เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2565                
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบ
ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 7.3 รับทราบรายงานผลการด าเนินโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต 
นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
  ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ได้อนุมัติโครงการ
มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  นั้น 
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        มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รายงานความคืบหน้าโครงการฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564  และขณะนี้มหาวิทยาลัย ได้จัดท ารายงานการเบิก
จ่ายเงินโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและ
เอกชนของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อมท าหนังสือ
รายงานผลการด าเนินโครงการฯ และหนังสือขอโอนกลับเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ส่งไปยังปลัดกระทรวง                   
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 โดยมีนักศึกษา                 
ที่ได้รับเงินสนับสนุนตามโครงการฯ จ านวน 6 ,031 คน และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงนิและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานผลการด าเนินโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาของนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานผลการด าเนินโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของส านักงานปลั ดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

 
 7.4 รับทราบการบรรจุความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังด าเนินการ               
ไม่ เสร็จ ไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  ปี งบประมาณ                   
พ.ศ. 2565 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  
ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564) ประเด็นที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ มอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ด าเนินการต่อไป นั้น ซึ่งผลการด าเนินงานด้านกลยุทธ์ ที่ยังด าเนินการไม่เสร็จ 1 รายการ คือ 
  ความเสี่ยง  หลักสูตรบางหลักสูตรอาจถูกปิด 
  ปัจจัยเสี่ยง  ผู้สมัครเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์จ านวนขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  การจัดการความเสี่ยง  เปิดหลักสูตรใหม่เชิงบูรณาการเป็นหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรออนไลน์ 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 
5/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยและได้ด าเนินการน าความเสี่ยงที่ยัง
ด าเนินการไม่เสร็จ 1 รายการ บรรจุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว  
  ในการนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบการบรรจุความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2564 ที่ยังด าเนินการไม่เสร็จไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
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   กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
เพ่ือให้ข้อมูลความเสี่ยงเชื่อมโยงกับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายวิชาการ วิจัยและ

นวัตกรรม จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยปรับความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังด าเนินการไม่เสร็จไว้
ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                  
ที่ยังด าเนินการไม่เสร็จ 

(เดิม) 

ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                  
ที่ยังด าเนินการไม่เสร็จ 

(ใหม่) 
ความเสี่ยง :  หลักสูตรบางหลักสูตรอาจถูกปิด 
ปัจจัยเสี่ยง : ผู้สมัครเรียนไม่ เป็นไปตามเกณฑ์
จ านวนขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
การจัดการความเสี่ยง : เปิดหลักสูตรใหม่เชิงบูรณา
การเป็นหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรออนไลน์ 

ความเสี่ยง :  หลักสูตรบางหลักสูตรที่ เปิดสอน              
ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและตลาดงาน 
ปัจจัยเสี่ยง : ผู้สมัครเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
การจัดการความเสี่ยง : ปิดหลักสูตร 

 
มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบให้ปรับปรุงความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                  

ที่ยังด าเนินการไม่เสร็จไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                  
ที่ยังด าเนินการไม่เสร็จ 

(เดิม) 

ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                  
ที่ยังด าเนินการไม่เสร็จ 

(ใหม่) 
ความเสี่ยง :  หลักสูตรบางหลักสูตรอาจถูกปิด 
ปัจจัยเสี่ยง : ผู้สมัครเรียนไม่ เป็นไปตามเกณฑ์
จ านวนขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
การจัดการความเสี่ยง : เปิดหลักสูตรใหม่เชิงบูรณา
การเป็นหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรออนไลน์ 

ความเสี่ยง :  หลักสูตรบางหลักสูตรที่ เปิดสอน              
ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและตลาดงาน 
ปัจจัยเสี่ยง : ผู้สมัครเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
การจัดการความเสี่ยง : ปิดหลักสูตร 

 
 7.5 รับทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 
  ด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือที่              
อว 0209.5/ว 1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564  ถึงอธิการบดี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่ง โดยแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุม ครั้งที่ 
8/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ได้ให้ความเห็นชอบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ลงนามในประกาศ ก.พ.อ.              
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 และได้ส่งประกาศ ก.พ.อ. ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการ                    
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไป  
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  บัดนี้ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ด าเนินการประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 4 ง วันที่ 7 มกราคม 2565 แล้ว โดยประกาศ ก.พ.อ. ฉบับ
ดังกล่าวนี้ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับ ทั้งนี้ สภา
สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพันธกิจและนโยบายการพัฒนา
อาจารย์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาได้แต่ต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานกลางที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
  อย่างไรก็ดี คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุม  
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจน าประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาใช้บังคับแก่การ
ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้โดยอนุโลม ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 แล้วแต่ความประสงค์ของ
ผู้ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ในการนี้  มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

 
7.6 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบการขอถอนวาระที่ 7.6 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยให้มหาวิทยาลัยน าไปเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ก่อน 

 
7.7 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบการขอถอนวาระที่ 7.7 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 โดยให้มหาวิทยาลัยน าไปเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ก่อน 

 
7.8 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี 2564 
 ผศ.ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์  ผู้ช่วยอธิการบดี  น าเสนอ รายงานผลการด าเนินงาน

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี 2564 ดังนี้ 
 ด้วย คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                        
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 
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 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์  ประธาน 
 2. ศาสตราจารย์ ดร.ประชุม สุวัตถ ี  กรรมการ 
 3. ศาสตราจารย์ ดร.จุลละพงษ์ จุลละโพธิ  กรรมการ 
 4. ศาสตราจารย์เพ็ญศรี กาญจโนมัย  กรรมการ 
 5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ กรรมการ 
 6. ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน  กรรมการ 
 7. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   เลขานุการ 
 คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                        

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ที่ประกาศ ก.พ.อ. ก าหนด รวมทั้งด าเนินการภายใต้
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยเน้นกระบวนการด าเนินการภายใต้หลักธรรมมา 
ภิบาลเป็นส าคัญ 

 คณะกรรมการฯ จึงขอรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 10 มีนาคม 2565 เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ ดังนี้ 

 1. งานด้านการบริหาร 
  1) ปรับปรุงระบบ กลไกและกระบวนการบริหารจัดการ และการด าเนินการด้านการขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  2) การด าเนินการเกี่ยวกับข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง 
  3) การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  4) พัฒนาช่องทางการสื่อสารกับคณาจารย์ 
 2. งานด้านพัฒนาบุคลากร 
  1) วันที่ 24 มกราคม 2565 จัดสัมมนาออนไลน์ “การประเมินการสอนและการจัดท า

เอกสารหลักฐานการสอน ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี เรื่อง การประเมินผลการสอน พ.ศ. 2564 

  2) วันที่ 28 มกราคม 2565 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมิน               
การสอน และแนวทางการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  3) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โอกาสและทางเลือก
ส าหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. 2564 

  4) วันที่ 4 มีนาคม 2565 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โอกาสและทางเลือกส าหรับ
อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการด้านการสอนและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามประกาศ ก.พ.อ. 2564 

 3. การประเมินผลการสอน 
  1) จัดท าคู่มือการจัดท าเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลงานการสอน พ.ศ. 2564 
  2) จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการสอนส าหรับ  

กลุ่มผู้บริหาร คณะกรรมการประจ าคณะและผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มคณาจารย์ประจ า และกลุ่มผู้มีต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินผลการสอน 

 
 



- 48 - 
 

 4. การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
  ในปี พ.ศ. 2561 – 2564 มีผลการด าเนินงานเสร็จสิ้นตามกระบวนการพิจารณา

ต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งสิ้น 51 คน และปัจจุบันข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีผู้ขอต าแหน่งทาง
วิชาการคงอยู่ในระบบพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิฯ รวมทั้งสิ้น 14 คน แบ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 9 
คน รองศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน และศาสตราจารย์ จ านวน 3 คน 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี 2564 ที่ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 
วันที่ 10 มีนาคม 2565 

 
7.9 รับทราบการลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีค าสั่ง ที่ 5/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง

คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการส านัก ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2564  โดยแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ด ารงต าแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่  9 
มีนาคม 2564 เป็นต้นไป นั้น  

 เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป               
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 752/2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ จึงได้ขอลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่               
1 มีนาคม 2565 จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบการลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ ตั้งแต่วันที่                
1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป  

 
 7.10 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
  ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ ได้รับการเลือกเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร กลุ่มที่ 2 คณบดีคณะต่าง ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
เทพสตรี ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง คราวละ 3 ปี นั้น เนื่องจาก               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ ได้ขอลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 จึงส่งผลให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหาร กลุ่มที่ 2 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่ 2 ปี 1 เดือน 18 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 
2565 – 18 เมษายน 2567 
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มหาวิทยาลัย จึงได้ด าเนินการตาม ข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ. 2547 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ให้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหาร ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารผู้นั้นพ้นจาก
ต าแหน่ง โดยด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ           
ข้อ ๔ ของข้อบังคับดังกล่าว โดยให้ผู้บริหาร กลุ่ม 2 ประกอบด้วย คณบดีคณะต่าง ๆ ด าเนินการเลือกผู้แทน 
ปรากฏผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ได้แก่  รองศาสตราจารย์                  
ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป และให้
อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
   มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร แทนคนเดิมที่พ้นจาก
ต าแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 
 
 7.11 รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีค าสั่งที่ 15/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อภิชาติ อาวจ าปา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการ 
ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จากสายวิชาการ นั้น 

  เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจ าปา ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
พ.ศ. 2557 ข้อ 5 (9) ได้ก าหนดให้  “ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นเลขานุการ”                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจ าปา จึงได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป  
  จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ 
อาวจ าปา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 8.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2565 

 นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมทราบว่า ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 22 เมษายน 2565 ยังคงก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และขอเลื่อน
เวลาประชุม จากเดิม 13.30 น. เป็นเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

 มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี           
ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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เลิกประชุมเวลา 17.35 น. 
 
 
 
นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม   นางสาววาสนา  วงษ์สังข์     นายวัชระ  รักษาพล 
       ผู้ช่วยเลขานุการ        ผู้ช่วยเลขานุการ        ผู้ช่วยเลขานุการ  
  ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
หมายเหตุ : ปรับแก้ไขตามมติสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕65  
 ในการประชุมครั้งที่ 4/๒๕65 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 
 
 
 
    
 
 
 
 
 


