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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 4/2565 

(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. 

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

 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. นายวิชัย ศรีขวัญ    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานที่ประชุม 
2. นายขจร จิตสุขุมมงคล    อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. นางดวงสมร วรฤทธิ์    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายภูธร ภูมะธน    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
12. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
14. อาจารย์สามารถ พยอมหอม   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
15. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
16. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม 
1. นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์   ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
4. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สธุาสิน ี ศริิโภคาภิรมย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
6. อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจ าปา  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
8. นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นายวัชระ รักษาพล    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสาววาสนา วงษ์สังข์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 

กรรมการที่ไม่มา... 
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กรรมการทีไ่ม่มาประชุม 
 -ไม่มี- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปญัญาวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น 
4. นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
      (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 
5. นางสาวทัศนีย์ บวรศุภการกุล   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
6. นางสาวอรวรรณ ฉ่ าแสง   นักตรวจสอบภายใน    
7. นางสาวปรารถนา ไบ๋สกุล   นักตรวจสอบภายใน  
 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.  
 

  ก่อนด าเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 รักษาราชการแทนอธิการบดี                   
ได้ขออนุญาตประธานที่ประชุม โดยขอเลื่อนวาระประชุมข้ึนมาพิจารณาเป็นล าดับแรก จ านวน 3 วาระ ดังนี้ 
  วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขึ้นมาพิจารณาเป็นล าดับแรก 
เพ่ือให้มีผู้ท าหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
  วาระท่ี 7.1 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า  
  วาระที่ 7.7 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
(วาระเพ่ิมเติม)       
  

  จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า กรรมการครบองค์
ประชุมแล้ว จึงได้กล่าวเปิดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 22 เมษายน 2565 
และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่รักษาราชการแทนอธิการบดีเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 5.1 พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  รักษาราชการแทนอธิการบดี น าเสนอ แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 16 วรรคสอง “ให้สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม (3) เป็นเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี” ประกอบกับ การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                     
ครั้งที่  3/2565 เมื่อวันที่  18 มีนาคม 2565 รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                          
ได้เสนอแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นต้นไปนั้น 

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ              
อาวจ าปา ซึ่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
   มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจ าปา รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตามค าแนะน าของอธิการบดี 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 7... 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเพื่อทราบ 
 7.1 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า 
   รักษาราชการแทนอธิการบดี น าเสนอ การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า ดังนี้ 
  ด้วยอาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 
มีนาคม 2565  จึงส่งผลให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า
โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่ 1 ปี 2 เดือน 20 วัน (นับตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 9 
มิถุนายน 2566) 
  มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า           
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย                   
จากคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง 
เรียบร้อยแล้ว คณาจารย์ประจ าทีไ่ด้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า ได้แก ่
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ 

  ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับเลือกอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า ดังนี้ 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ 

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับเลือกอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

 
 7.7 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
 

รักษาราชการแทนอธิการบดี น าเสนอ การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหาร ดังนี้ 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยได้มีประกาศให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน เป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร กลุ่ม 1 ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 
มีนาคม 2564 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2567 นั้น 
เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี              
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 จึงพ้นจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร (กลุ่ม 
1) ตามมาตรา 17 วรรคสอง (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับวาระการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารดังกล่าว มีวาระคงเหลืออยู่ 2 ปี 11 วัน 
(นับตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 – 9 มีนาคม 2567)  
  มหาวิทยาลัยจึงด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทน ตามมาตรา 17 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ก าหนด “ให้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย                         
จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารผู้นั้น
พ้นจากต าแหน่ง”      

โดยผู้ด ารงต าแหน่ง… 
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โดยผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการตาม ข้อ ๔ ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยเลือกผู้แทน จ านวน ๑ คน เพ่ือด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง ปรากฏผู้ที่ได้รับ
เลือก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดี  

 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร กลุ่ม 1 ผู้ด ารงต าแหน่ง            
รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 เป็นต้นไป โดยมีวาระเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ เป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 เป็นต้นไป                
โดยมีวาระเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
  1.1.1 การด าเนินการตามพระบรมราโชบาย และนโยบายส าคัญของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   
  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ความเคลื่อนไหวการ
ด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยที่เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม และพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว จากการตรวจเยี่ยมและ
ติดตามการด าเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เสนอให้
รักษาราชการแทนอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความเอาใจใส่ในเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
การผลิตและพัฒนาครู และการผลิตบัณฑิต (วิศวกรสังคม) ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ ส าหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยและเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
และต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นต้นแบบของการท าหน้าที่ อว.ส่วนหน้า ร่วมกับพ้ืนที่จังหวัด
และภูมิภาค ซึ่งรักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ด าเนินการนัดหมายเพ่ือขอเข้าพบผู้ว่าราชการทั้ง 3 จังหวัด   
ในการปรึกษาหารือการท าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และได้เน้นย้ าว่าการลงพ้ืนที่ต้องเป็นเรื่องการบริการทาง
วิชาการ จึงแจ้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยด าเนินการตามพระบรมราโชบาย และนโยบายส าคัญของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   
  มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 1.2 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม 
   1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัย เดือนเมษายน ๒๕๖๕ 
    รักษาราชการแทนอธิการบดี น าเสนอ รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของ
มหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนเมษายน ๒๕๖๕ ดังนี้ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑... 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
  วันที่ ๕ และ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย 
อ าเภอบางระจันได้เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว ที่ได้ร่วมมือกับประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งได้น าพันธุ์ข้าว
ที่ได้รับการพัฒนามาจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ท าการปลูกเป็นครั้งที่  2 จ านวน 12 ไร่ ได้ผลผลิตจ านวน
ประมาณ  6 ตัน ซึ่งเป็นการปลูกนอกฤดูกาล อาจได้ผลผลิตไม่มากเท่าที่ควร แต่ทางศูนย์ฯ เน้นการผลิตแบบ
ต้นทุนต่ า ไม่ฉีดยาสารเคมี  ซึ่งได้ปรึกษากับทางประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรีว่า ในอนาคตเราจะเป็น
แหล่งทดลองปลูกข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง เน้นรูปแบบเกษตรปลอดภัย 
  วันที่ 6 – 7 เมษายน 2565 ดร. ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการ U2T เขตพ้ืนที่จังหวัด
ลพบุรี ณ พิพิธภัณฑ์ไทยเบิ้ง ต าบลโคกสลุง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ในครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้น าเสนอผลการด าเนินงานให้กับ
คณะกรรมการ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม 
ส าหรับวันที่ 7 เมษายน 2565 รักษาราชการแทนอธิการบดีและผู้บริหารร่วมตรวจติดตามผลการด าเนินงาน 
พ้ืนที ่ต าบลหัวป่า อ าเภอพรหมบุรี และ ต าบลบ้านจ่า อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและการพัฒนาครู 
  วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จัดการประชุม
ติดตามสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนกองทุนการศึกษา โรงเรียน ตชด. 
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับผิดชอบ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 เพ่ือให้ตรงกับความต้องการ
ของโรงเรียน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  วันที่  16 มีนาคม – 8 เมษายน 2565 ศูนย์ภาษา ได้จัดการสอบ TRU English 
Proficiency Test ประจ าปีการศึกษา 2565 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  รหัส 61 โดยในการสอบครั้งนี้ เป็น
การสอบคะแนนภาษาอังกฤษโดยใช้ Computer-Based Test โดยมีคอมพิวเตอร์ให้บริการกับนักศึกษา  
  วันที่ 2๘ - ๓๐ มีนาคม 2565 ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการ INCREASE และร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัย
ทุน ERASMUS+ ณ Klagenfrut University ประเทศออสเตรีย  
  วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวัง
สื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยจัดอบรมให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและ
บุคคลทั่วไป วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล ตลอดจนการเสริมสร้างคุณลักษณะ ความเป็นพลเมืองตื่นรู้ (รูปแบบ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)        
  ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ และ ๒๕ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕  มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนา Soft Skills 
นักศึกษา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางทั้ง 10 แห่ง เข้าร่วมการอบรม
ในครั้งนี้ โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ส่งอาจารย์และบุคลากรจ านวน 65 ท่านเข้าร่วมอบรม   
 
     
 

วันที่ ๒๗… 
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  วันที่ ๒๗ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ศูนย์ภาษา เตรียมการเพ่ือด าเนินโครงการพัฒนา
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการแปลไทย-อังกฤษ  ทั้งด้านทฤษฎีและการ
ประยุกต์ใช้ ส าหรับอาจารย์ทุกสาขา โดยมี ผศ.ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร 
  เดือนเมษายน ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.ธัญณิชา ทองอยู่ สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer นั้น บัดนี้เสร็จสิ้นภารกิจผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
   1. สอบผ่านได้รับประกาศนียบัตร Foundation AI จากสมาคมปัญญาประดิษฐ์
ประเทศไทย  
  ๒.ได้รับทุน 50,000 บาท จากสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AiAT)  
  3. ได้รับรางวัลคะแนนทีมรวมจากการแข่งขัน Hackathon Font Recognition 
จากสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AiAT)   
  4. ได้ รั บ ร า ง วั ล ช น ะ เลิ ศ   Hackathon  Robotics and AIoT จ า ก ส ม าค ม
ปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AiAT)  
  5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Mini-Hackathon Condition Monitoring of 
Rotating Electrical Machines จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  
   6. เข้ า รอบ  Pitching Mini-Hackathon Asynchronous Motor Imagery EEG 
Classification    
  2. อาจารย์ภาคภูมิ เฉลิมวัฒน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลผู้ท า
คุณประโยชน์แก่หน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี จากส านักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  3 . นั กศึ กษ าสาขาวิ ช าดน ตรีศึ กษ า เข้ าร่ วมแข่ งขั น  The 9th Hong Kong 
International Youth Performance Arts Festival 2021 Open Class Division และได้รับรางวัล 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  เดือนมีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงร่างแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 - 2570 
    วันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดอบรมให้กับบุคลากรของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การจัดการความรู้และพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
    วันที่  19 – 21 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาแผนความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย โดยมีการชี้แจงแนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัย การท าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย การน าเสนอผลการ
ส ารวจสภาพปัญหา และความต้องการของบุคลากรมหาวิทยาลัย รวมถึงการระดมสมองในการคิดโครงการเพ่ือ
พัฒนามหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ   
    
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. เสนอให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์
ต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยทุกไตรมาส หรือ 3 เดือน เพ่ือให้เป็นระบบและ
มีความชัดเจน และเพ่ือให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย น าข้อมูลไป
ใช้ในการประเมินผลได้ด้วย ข้อสังเกตเกี่ยวกับการท าหน้าที่ อว.ส่วนหน้า กระทรวงจะต้องแจ้งให้จังหวัด             
กลุ่มจังหวัด หรือภูมิภาครับทราบในการให้อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเป็นผู้แทนกระทรวง ส าหรับการพัฒนา 
 

มหาวิทยาลัย... 
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มหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องท างานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนในพ้ืนที่ จึงเสนอแนวคิดการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยให้มีการทดลอง น าร่อง และขยายผล ส าหรับศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย 
อ าเภอบางระจัน หากมีการปลูกข้าวหรือเลี้ยงปลา ภาคราชการ มีเกษตรจังหวัด ประมงจังหวัดในพ้ืนที่ รวมทั้ง
ศูนย์ต่าง ๆ เช่น ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว มหาวิทยาลัยหรือสาขาวิชาเกษตรอาจร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าวได้        
จากประสบการณ์ การน าพันธุ์ข้าวไปปลูกแห่งอ่ืนต้องให้ความระมัดระวังมิให้เกิดการปะปนของพันธุ์ข้าว              
ซึ่งอาจท าใหจ้ าหน่ายไม่ได้ราคา มหาวิทยาลัยอาจลองศึกษาและด าเนินการร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่เป็นหลัก 
  2. การรายงานเรื่องการรับรางวัลของนักศึกษาและอาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
เสนอให้สภามหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการแสดงความยินดีกับอาจารย์หรือนักศึกษาที่สร้างชื่อสร้างให้กับ
มหาวิทยาลัยโดยการมอบประกาศนียบัตรหรือด าเนินการในลักษณะอ่ืน 
 มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย เดือนเมษายน ๒๕๖๕ 
    
 1.3 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม  
  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2565 (การประชุมผ่าน                
สื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ               
เทพสตรี ครั้งที่ 3/2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ฝ่ายเลขานุการ  
ได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยทราบ เมื่อวันที่  24 มีนาคม 2565 และ ได้จัดท ารายงาน                   
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 แล้วนั้น จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2565 (การประชุมผ่าน                 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอขอแก้ไขรายงานการประชุม วาระที่ 5.18 พิจารณาการขอทราบ
รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ถูกฟ้องในค าพิพากษาคดีอาญาของศาลจังหวัดลพบุรี คดีหมายเลขด าที่                    
อ.367/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อ.1731/2560 หน้า 38 บรรทัดที่ 19 ดังนี้ 
  ข้อความเดิม “4. หลักปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากมิใช่เจ้าของเรื่องไม่สามารถ
ให้ได้และเรื่องดังกล่าวเป็นผลค าพิพากษาของศาล จึงขอให้ถอนวาระที่ 5.18 พิจารณาการขอทราบรายชื่อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ถูกฟ้องในค าพิพากษาคดีอาญาของศาลจังหวัดลพบุรี คดีหมายเลขด าที่                     
อ.367/2559 คดีหมายเลขแดงท่ี อ.1731/2560” 
  แก้ไขเป็น “4. ในหลักปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากมิใช่เจ้าของเรื่องไม่สามารถให้
ได้และเปิดเผยได้ และเรื่องดังกล่าวเป็นค าพิพากษาศาลฎีกามิใช่เอกสารที่อยู่ในการครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยจึงมิอาจจะพิจารณาอนุญาตได้ จึงขอให้มหาวิทยาลัย                
ถอนเรื่อง” 
  มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 
3/2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 โดยมีการแก้ไขดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 
หน้า / บรรทัด 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข 

วาระท่ี 5.18 หน้า 38 
บรรทัดที่ 19 

 
 

“4. หลักปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล หากมิ ใช่ เจ้ าของเรื่องไม่
สามารถให้ได้และเรื่องดังกล่าวเป็นผล 
ค าพิพากษาของศาล จึงขอให้ถอนวาระ
ที่ 5.18 พิจารณาการขอทราบรายชื่อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ถูกฟ้อง       
ในค าพิพากษาคดีอาญาของศาลจังหวัด
ลพบุรี คดีหมายเลขด าที่ อ.367/2559 
คดีหมายเลขแดงท่ี อ.1731/2560” 

“4. ในหลักปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล หากมิใช่เจ้าของเรื่องไม่
สามารถให้ได้และเปิดเผยได้ และเรื่อง
ดังกล่าวเป็นค าพิพากษาศาลฎีกามิใช่
เอกสารที่อยู่ในการครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของสภามหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยจึงมิอาจจะพิจารณา
อนุญ าตได้  จึ งขอให้ มหาวิทยาลั ย                
ถอนเรื่อง” 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 18 
มีนาคม 2565 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย พร้อมประเด็นข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่ส าคัญให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องรับทราบแล้วนั้น 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                  
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2565 – 
ครั้งที่ 3/2565 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้     
  1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 6 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 5 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
1 เรื่อง 
  2. หมวดการจัดการศึกษา จ านวน 16 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 4 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ              
12  เรื่อง 
  3. หมวดงบประมาณและการเงิน จ านวน 9 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 7 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 2 เรื่อง  
  4. หมวดการบริหารงานบุคคล จ านวน 16 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 15 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 1 เรื่อง 
  5. หมวดอ่ืน ๆ จ านวน 7 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 5 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 เรื่อง 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
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  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. ผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย เรื่องการขอทราบรายชื่อกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่ถูกฟ้องในค าพิพากษาคดีอาญาของศาลจังหวัดลพบุรี  คดีหมายเลขด าที่ อ.367/2559                   
คดีหมายเลขแดงที่ อ.1731/2560 เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ถอนเรื่องดังกล่าวแล้ว จึงมอบ                   
ฝ่ายเลขานุการด าเนินการปรับแก้ไขรายงานผลการด าเนินงานให้ถูกต้อง นอกจากนี้ การจัดระบบหมวดหมู่การ
ด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการสามารถศึกษาแนวทางได้จากมหาวิทยาลัยคริสเตียน                 
ที่ด าเนินการโดยใช้โปรแกรม มีความสะดวกรวดเร็ว และน ามาเป็นตัวอย่างได้ 

2. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแต่งตั้ งผู้ช่วยอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
จ านวน 4 ต าแหน่ง ตามอ านาจของอธิการบดี  ซึ่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ก าหนดจ านวนผู้ช่วยอธิการบดี ที่จะได้รับเงินประจ าต าแหน่งจากงบประมาณแผ่นดิน             
จะมีได้ไม่เกิน 3 อัตรา ดังนั้น ผู้ช่วยอธิการบดีอัตราที่ 4 จะต้องได้รับเงินประจ าต าแหน่งจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยขออนุมัติก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี เพ่ิม 1 ต าแหน่ง เป็นต าแหน่งที่ 4 โดยให้รับเงินประจ าต าแหน่งจากงบประมาณ            
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

3. การด าเนินการในเรื่องทะเบียนต าแหน่งที่ผ่านมาต้องเสนอต่อกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้น กระทรวง โดย ก.พ.อ. มอบหมายการขึ้น
ทะเบียนต าแหน่ง การรับเงินประจ าต าแหน่ง ให้กับทางมหาวิทยาลัยโดยมอบสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่
ตรวจสอบ การรับเงินประจ าต าแหน่ง จึงเสนอให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบด าเนินการจัดท าเรื่อง
การขอรับเงินประจ าต าแหน่ง ทะเบียนต าแหน่ง และน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ซึ่งท าหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ตามข้ันตอนต่อไป 

4. มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบวิธีปฏิบัติการก าหนดต าแหน่ง ทะเบียนต าแหน่ง และการรับ
เงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ข้อสังเกตอย่าง
หนึ่งเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งต าแหน่งผู้ช่วยต้องมีภาระงานที่ชัดเจน ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้อง
ก าหนดภาระงานให้ได้ว่าต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มีภาระงานเรื่องใด โดยภาระ
งานที่ด าเนินการจะเกี่ยวข้องกับการประเมิน  
    มติสภามหาวิทยาลัย   

1. รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2565 – ครั้งที่ 3/2565 

2. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี ดังนี้ 

 (1) ขออนุมัติก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี เพ่ิม 1 ต าแหน่ง เป็นต าแหน่งที่ 4  โดยให้
รับเงินประจ าต าแหน่งจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 (2) ตรวจสอบวิธีปฏิบัติการก าหนดต าแหน่ง ทะเบียนต าแหน่ง และการรับเงินประจ า
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาต่อไป  
 
 
 

 
3.2 พิจารณา… 
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 3.2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) วิชาเอกการ
จัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง                 
พ.ศ. ๒๕๖4) วิชาเอกการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้ 
  ตามที่ มหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาการจัดการ ได้เสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖4) วิชาเอกการจัดการ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 
18 มีนาคม 2565 และสภามหาวิทยาลัยมีมติมอบมหาวิทยาลัยเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ    
ต่อไป นั้น 

คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 5/2565   
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ได้พิจารณากลั่นกรองเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) เป็นหลักสูตรที่มี 4 วิชาเอก ประกอบด้วย (1) วิชาเอก  การจัดการ 
(2) วิชาเอกการตลาด (3) วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  และ (4) วิชาเอก การจัดการ
ธุรกิจดิจิทัล ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 10.1.2 วรรคสอง “กรณีที่
หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน” 

โดยครั้งนี้เป็นการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) วิชาเอกการจัดการ 
เนื่องจากอาจารย์ภานุพันธ์ เพ่ิมเปี่ยม ได้ขอลาออกจากการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ต าแหน่งอาจารย์ ประกอบกับเมื่อพิจารณาคุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์นุชจรา บุญถนอม แล้วเห็นว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ก าหนด นอกจากนี้ให้ปรับรูปแบบการพิมพ์ข้อความใน 
สมอ.08 ให้ถูกต้องเหมาะสมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น การพิมพ์เลขบัตรประชาชน และให้แก้ไขค าว่า 
“นิสิต” เป็นค าว่า “นักศึกษา” 

คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นชอบเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) วิชาเอกการจัดการ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้  
  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) 

2. อาจารย์... 
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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) 

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖4) วิชาเอกการจัดการ ดังรายละเอียด ในเอกสารประกอบการประชุม  
 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
   การเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) วิชาเอกการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ได้ผ่าน
การพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม โดยรวมมหาวิทยาลัย
ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจะสังเกตได้ว่ามหาวิทยาลัยได้เสนอรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 3 คน เนื่องจากด าเนินการตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยในการควบรวม
หลักสูตร ดังนั้น ในขั้นตอนการเสนอต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                      
ให้มหาวิทยาลัยเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ครบถ้วนทั้ง 5 คน ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
เพ่ือมิให้เกิดข้อทักท้วงในภายหลัง 

  มติสภามหาวิทยาลัย  อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) 
วิชาเอกการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้ 
  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) 

 

 

2. อาจารย์... 
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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) 

 
 3.3  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 
  ตามที่ มหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป         
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)  ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565  
เมื่ อวันที่  18 มีนาคม 2565 และสภามหาวิทยาลั ยมี มติ มอบมหาวิทยาลั ยเสนอเรื่ องดั งกล่ าวต่ อ
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 
   คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 5/2565   
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ได้พิจารณากลั่นกรองเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นว่า การเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป         
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) ในครั้งนี้ เนื่องมาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ธร ลิมป์กฤตนุวัตร์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปุระชาติ ได้ เกษียณอายุราชการแล้ว ประกอบกับเมื่อพิจารณาคุณวุฒิ และ
คุณสมบัติของ อาจารย์สรายุทธ์ พานเทียน และอาจารย์ณภัทรษกร สารพัฒน์ แล้วเห็นว่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ก าหนด นอกจากนี้ให้ปรับรูปแบบการพิมพ์ข้อความใน สมอ.08  
ให้ถูกต้องเหมาะสมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น การพิมพ์เลขบัตรประชาชน 

คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นชอบเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป         
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้  

 
 
 
 
 

1. อาจารย์... 
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  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

(เดิม) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นายพงศ์ธร ลิมป์กฤตนุวัตร์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

1. นายสรายุทธ์ พานเทียน 
    (อาจารย์, ดร.) 

เปลี่ยนแปลง 

2. นางสาวพินิจนันท์ เนื่องจากอวน 
    (อาจารย์, ดร.) 

2. นางสาวพินิจนันท์ เนื่องจากอวน 
    (อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

3. นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

3. นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

4. นายทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

4. นายทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดมิ 

5. นายอาทิตย์ เนื่องอุดม 
    (อาจารย์, ดร.) 

5. นายอาทิตย์ เนื่องอุดม 
    (อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

  ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(เดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นายพงศ์ธร ลิมป์กฤตนุวัตร์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

1. นายสรายุทธ์ พานเทียน 
    (อาจารย์, ดร.) 

เปลี่ยนแปลง 

2. นางสาวพินิจนันท์ เนื่องจากอวน 
    (อาจารย์, ดร.) 

2. นางสาวพินิจนันท์ เนื่องจากอวน 
    (อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

3. นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

3. นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

4. นายทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

4. นายทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

5. นายอาทิตย์ เนื่องอุดม 
    (อาจารย์, ดร.) 

5. นายอาทิตย์ เนื่องอุดม 
    (อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

6. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

6. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

7. นายประสิทธิ์ ปุระชาติ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

7. นายณภัทรษกร สารพัฒน์ 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

8. นายธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์ 
    (อาจารย์, ดร.) 

8. นายธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์ 
    (อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

 
 
 

 

มหาวิทยาลัย... 
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  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป         
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

  มติสภามหาวิทยาลัย  อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้ 

   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

(เดิม) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นายพงศ์ธร ลิมป์กฤตนุวัตร์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

1. นายสรายุทธ์ พานเทียน 
    (อาจารย์, ดร.) 

เปลี่ยนแปลง 

2. นางสาวพินิจนันท์ เนื่องจากอวน 
    (อาจารย์, ดร.) 

2. นางสาวพินิจนันท์ เนื่องจากอวน 
    (อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

3. นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

3. นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

4. นายทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

4. นายทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

5. นายอาทิตย์ เนื่องอุดม 
    (อาจารย์, ดร.) 

5. นายอาทิตย์ เนื่องอุดม 
    (อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

   ๒. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(เดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(ใหม่) หมายเหตุ 

1. นายพงศ์ธร ลิมป์กฤตนุวัตร์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

1. นายสรายุทธ์ พานเทียน 
    (อาจารย์, ดร.) 

เปลี่ยนแปลง 

2. นางสาวพินิจนันท์ เนื่องจากอวน 
    (อาจารย์, ดร.) 

2. นางสาวพินิจนันท์ เนื่องจากอวน 
    (อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

3. นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

3. นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

4. นายทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

4. นายทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

5. นายอาทิตย์ เนื่องอุดม 
    (อาจารย์, ดร.) 

5. นายอาทิตย์ เนื่องอุดม 
    (อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

6. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

6. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

7. นายประสิทธิ์ ปุระชาติ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

7. นายณภัทรษกร สารพัฒน์ 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

8. นายธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์ 
    (อาจารย์, ดร.) 

8. นายธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์ 
    (อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

3.4  พิจารณา... 
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 3.4  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3         
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่             
พ.ศ. ๒๕๖3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 
  ตามที่ มหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3  ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อ
วันที่ 18 มีนาคม 2565 และสภามหาวิทยาลัยมีมติมอบมหาวิทยาลัยเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 
   คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 5/2565   
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ได้พิจารณากลั่นกรองเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นว่า การเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3  ในครั้งนี้ เนื่องมาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ         
ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ประกอบกับเมื่อพิจารณาคุณวุฒิ และคุณสมบัติ
ของรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล แล้วเห็นว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
พ.ศ. 2558 ก าหนด นอกจากนี้ให้ปรับรูปแบบการพิมพ์ข้อความใน สมอ.08 ให้ถูกต้องเหมาะสมตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด เช่น การพิมพ์เลขบัตรประชาชน 

คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้  

  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

(เดิม) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 
 

คงเดิม 

2. นางพัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

2. นางดวงใจ บุญกุศล 
    (รองศาสตราจารย์, ดร.) 
 

เปลี่ยนแปลง 

3. นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย 
    (อาจารย์, ดร.) 

3. นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย 
    (อาจารย์, ดร.) 
 

คงเดิม 

 
 
 
 
 

๒. อาจารย์... 
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  ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นางพัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

2. นางดวงใจ บุญกุศล 
    (รองศาสตราจารย์, ดร.) 

เปลี่ยนแปลง 

3. นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย 
    (อาจารย์, ดร.) 

3. นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย 
    (อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

4. นางสาววันวสิาข์ ลิจ้วน 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

4. นางสาววันวสิาข์ ลิจ้วน 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

 

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
   การเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม โดยรวมมหาวิทยาลัยด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐานด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจะสังเกตได้ว่ามหาวิทยาลัยได้เสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน 3 คน เนื่องจากด าเนินการตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยในการควบรวมหลักสูตร ดังนั้น               
ในขั้นตอนการเสนอต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้มหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ครบถ้วนทั้ง 5 คน ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด เพ่ือมิให้เกิดข้อทักท้วงใน
ภายหลัง 
  มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3              
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามทีม่หาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้ 
 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นางพัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

2. นางดวงใจ บุญกุศล 
    (รองศาสตราจารย์, ดร.) 

เปลี่ยนแปลง 

3. นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย 
    (อาจารย์, ดร.) 

3. นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย 
    (อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 
 
 

 

๒. อาจารย์ประจ า... 
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 ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นางพัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

2. นางดวงใจ บุญกุศล 
    (รองศาสตราจารย์, ดร.) 

เปลี่ยนแปลง 

3. นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย 
    (อาจารย์, ดร.) 

3. นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย 
    (อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

4. นางสาววันวสิาข์ ลิจ้วน 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

4. นางสาววันวสิาข์ ลิจ้วน 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

 
 3.5 ขอถอนเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)                    
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอ ขอถอนเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
  ตามที่ มหาวิทยาลัย โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 
เมื่ อวันที่  18 มีนาคม 2565 และสภามหาวิทยาลั ยมี มติ มอบมหาวิทยาลั ยเสนอเรื่ องดั งกล่ าวต่ อ
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 
   คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 5/2565   
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ได้พิจารณากลั่นกรองเรื่องดังกล่าว โดยมีผู้เกี่ยวข้องของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ร่วมประชุมด้วย และที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 

1. การเตรียมความพร้อมในการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) ล่วงหน้าประมาณ  2 ปี ยังมิใช่เหตุที่จ าเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเห็นว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดปัจจุบันจ านวน 6 คน ยังคงอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และหากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนพัฒนาหลักสูตรใหม่ เสนอให้ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรดังกล่าว จากเดิมจ านวน 6 คน ให้เหลือจ านวน 5 คน ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า เพ่ือน าศักยภาพอาจารย์ ไป
พัฒนาจัดการศึกษาหลักสูตรใหม่  

2. เห็นควรอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

 
 
 
 

ซึ่งต่อมา… 
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ซึ่งต่อมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายพัฒนา
วิชาการฯ ไปพิจารณาทบทวนการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) แล้วเห็นว่า 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดปัจจุบันยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด 
จึงประสงค์ขอถอนเรื่องดังกล่าว ต่อสภามหาวิทยาลัย และขอรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายพัฒนา
วิชาการฯ ไปพัฒนาจัดการหลักสูตรต่อไป  
  มหาวิทยาลัย จึงขอถอนเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อสภามหาวิทยาลัย 
  มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้ถอนเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖2) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการฯ  
ไปพัฒนาจัดการหลักสูตรต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย  
  - ไม่มี -  
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 5.2 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอ อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ดังนี้ 
   ด้วย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส าเร็จการศึกษา               
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)               
แผน ข ภาคพิเศษ จ านวน 1 คน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการ                  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้  

  1. คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการ
ประชุม เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 
 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา 
และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 
 3. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตาม
เกณฑข์องหลักสูตร และเสนอการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพ่ือให้ความเห็นชอบ
การให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2562) จ านวน 1 คน ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 

 4. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 พิจารณาให้
ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จ านวน 1 คน 

 
มหาวิทยาลัย... 
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 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญามหาบัณฑิต                  
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา                        
(หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2562) จ านวน 1 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

  มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จ านวน 1 คน 
 
 5.3 พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 - 2570 
   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 ดังนี้ 
   ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ ฯ ปี 2564 
   วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564 จัดตั้งคณะกรรมการและประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ฯ  
ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
   วันที่ 5 เมษายน 2564 ประชุมคณะกรรมการร่างแผนยุทธศาสตร์ ฯ ด าเนินการปรับแก้ร่าง
แผนยุทธศาสตร์ ฯ 
   วันที่ 30 เมษายน 2564  น าเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ ฯ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
   วันที่ 3 พฤษภาคม 2564  น าเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ ฯ ต่อคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   วันที่  21 พฤษภาคม 2564  น าเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ ฯ ต่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
   ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ ฯ ปี 2565 (หลังประกาศนโยบายสภาฯ 
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565) 
   วันที่ 9 มีนาคม 2565 จัดตั้งคณะกรรมการปรับร่างยุทธศาสตร์ฯ 
   วันที่ 25 มีนาคม 2565 น าเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ ฯ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
   วันที่ 5 เมษายน 2565 น าเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ ฯ ต่อคณะกรรมการนโยบายและแผน
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
   วันที่  11 เมษายน 2565 น าเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ ฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 3) ต่อคณะกรรมการ               
นโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม 
   วันที่ 22 เมษายน 2565 น าเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ ฯ ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี 
   แนวทางจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566-2570   
  1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
  2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
  3. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 
 
 
 

4. แผน นโยบาย... 
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  4. แผน นโยบาย และตัวชี้วัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี  สระบุรี 
  6. การวิเคราะห์ศักยภาพมหาวิทยาลัยและผลการประเมินต่าง ๆ (ตรวจติดตาม ประกัน
คุณภาพ  UCLAS) 
  7. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 20 ปี 
  8. นโยบายและแนวทางการพัฒนาสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  2566 - 2570 
  9. กฎกระทรวง เรื่องการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 2564 
  10. ตัวชี้วัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2566 
  11. แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 2566 - 2570 
  12. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 -
2570 ต่อคณะกรรมการดังนี้ 
   1.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ 
และให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 
   2.  คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบปรับปรุง
ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ และให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 
   3.  คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้ข้อเสนอแนะปรับแก้
ยุทธศาสตร์ที่  3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่  11 เมษายน 2565 และได้ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะแล้ว 
   ส่วนประกอบร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 - 2570  
   - บทสรุปผู้บริหาร 
    - บทที่ 1 บทน า 
   - บทที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   - บทที่ 3 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   - บทที่ 4 การน าแผนสู่การปฏิบัติและการประเมินผล 
   - ภาคผนวก 
   สรุปจ านวนเป้าประสงค์ โครงการหลัก และตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 

เป้าประสงค์ 
จ านวน 

โครงการหลัก 
จ านวนตัวช้ีวัด  

(ปริมาณ, คุณภาพ) 
1. การพัฒนาท้องถิ่น 8 6 27 (17, 10) 
2. การผลิตและพัฒนาครู 10 4 35 (17, 18) 
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 5 4 20 (10, 10) 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 4 4 18 (8, 10) 

รวม 27 18 100 
 
 
 

ร่างแผนยุทธศาสตร์… 
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   ร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 - 2570  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
   (โครงการเรียงล าดับตามความส าคัญและความจ าเป็นจากมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด) 

โครงการหลัก เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด 

เชิงคุณภาพ 
1. โครงการพัฒนาทักษะการเป็น 
นวัตกรเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

บุคลากรมีทักษะในการเป็นนักนวัตกรในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

1 ตัว 1 ตัว 

2. โครงการบูรณาการการเรียน
การสอน การวิจัย  การบริการ
วิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

1) การบูรณาการองค์ความรู้จากการเรียน
การสอน การวิจัย ไปสู่การพัฒนาชุมชน 
2) ยกระดับการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  

4 ตัว 2 ตัว 

3. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
และพัฒนานวัตกรรมสู่ท้องถิ่น  

เพ่ื อถ่ ายทอดองค์ ค วาม รู้ แ ละยกระดั บ
นวัตกรรมสู่ท้องถิ่น 

3 ตัว 2 ตัว 

4. โครงการ TRU Innovation Hub 1) เพ่ือพัฒนาให้มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์               
การเรียนรู้และบริการวิชาการด้ านการ          
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม สู่ ท้ อ ง ถิ่ น 
2) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็น University as a 
Marketplace 

3 ตัว 3 ตัว 

5. โครงการ TRU สู่ความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

4 ตัว 1 ตัว 

6. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพ่ือส่ งเสริม สืบสาน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์  และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2 ตัว 1 ตัว 

  รายละเอียดโครงการ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบ เอกสารหน้า 86 - 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2… 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   (โครงการเรียงล าดับตามความส าคัญและความจ าเป็นจากมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด) 

โครงการหลัก เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด 

เชิงคุณภาพ 
1. โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้าน
การผลิตและพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพ
และก้าวทันต่อสภาวการณ์ของโลก 

ครูของครู (อาจารย์) มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานสูงขึ้น 
 

3 ตัว 2 ตัว 

2. โครงการยกระดับศักยภาพการจัดการ
เรียนการสอนในการผลิตและพัฒนาครูให้
ทันสมัย 

มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้และสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ในการผลิตและพัฒนาครู 

1 ตัว 2 ตัว 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครู  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและเครือข่าย
วิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศ  

1. นักศึกษาครูมีศักยภาพในการเป็น
ครูมืออาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การผลิตครูของประเทศ 
2. มหาวิทยาลัยบริการวิชาการด้าน
การศึกษาให้กับพ้ืนที่ ให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายด้านการ
ผลิตครูที่มีความเข้มแข็ง 
4 . โร ง เรี ย น ได้ รั บ ก ารส่ ง เส ริ ม
ศักยภาพในการจัดการศึกษาทั้งด้าน
ค ว าม รู้ แ ล ะ ก า รด า ร ง  ชี วิ ต ใน
สังคมไทย 

9 ตัว 13 ตัว 

4.  โครงการพัฒนาระบบและหน่วยงาน
สนับสนุ นการผลิ ตและพัฒ นาครู ให้ มี
ประสิทธิภาพ  

1. มีระบบกลไกในการการผลิตและ
พัฒนาครู 
2. รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
3. การบริหารจัดการระบบการ
เรียนรู้ 
4 . สภาพแวดล้ อมที่ เ อ้ือต่ อการ
พัฒนาการเรียนรู้ 

4 ตัว 1 ตัว 

   รายละเอียดโครงการ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบ เอกสารหน้า 90 - 94 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3… 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   (โครงการเรียงล าดับตามความส าคัญและความจ าเป็นจากมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด) 

โครงการหลัก เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด 

เชิงคุณภาพ 
1. โครงการจัดการศึกษาระบบคลัง
หน่วยกิต (Credit Bank) 

1. หลักสูตรที่ด าเนินการในระบบ 
ค ลั ง ห น่ ว ย กิ ต  (Credit Bank)  
2. ประชาชนในท้องถิ่นได้รับโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3 ตัว 2 ตัว 

2. โครงการการจัดการศึกษาเชงิบูรณาการ
กับการท างาน (Cooperative and 
Work Integrated Education : CWIE) 

บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงาน 
 

3 ตัว 1 ตัว 

3. โครงการพัฒนาการจัดศึกษาและการ
เรียนรู้แบบองค์รวมที่เน้นให้นักศึกษามี
ส ม ร ร ถ น ะ ต า ม อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

บัณฑิตมีสมรรถนะตาม 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 

1 ตัว 5 ตัว 

4. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

มีจัดการศึกษาและการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

3 ตัว 2 ตัว 

   รายละเอียดโครงการ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบ เอกสารหน้า 96 - 98 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
   (โครงการเรียงล าดับตามความส าคัญและความจ าเป็นจากมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด) 

โครงการหลัก เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด 

เชิงคุณภาพ 
1. โครงการปฏิรูประบบบริหารจัดการ มีระบบการบริหารจัดการโดยใช้

หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
2 ตัว 3 ตัว 

2. โครงการ Smart University เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart 
University) 

4 ตัว 3 ตัว 

3. โครงการพัฒนาคลั งปัญญาเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 

เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านการ
พัฒนาท้องถิ่น  

2 ตัว 1 ตัว 

4. โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินให้
เกิดประสิทธิภาพ 

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบ 
บริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ 

- 1 ตัว 

   รายละเอียดโครงการ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบ เอกสารหน้า 100 – 101 
   มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
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กรรมการสภา... 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
   1. การใช้ถ้อยค า “พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10” เพ่ือให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานขององคมนตรีตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ทั้งของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 จึงเสนอให้ปรับถ้อยค าดังกล่าวเป็น “พระบรมราโชบาย                
ด้านการศึกษา” ส าหรับบทบาทการเป็น อว.ส่วนหน้า ของมหาวิทยาลัยต้องค าถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา            
เชิงพ้ืนที่ทั้งจังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี และเสนอให้น าตัวชี้วัด OKR (Objective Key 
Result) มาใช้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย หากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ต้ังเป้าหมายและแบ่งผู้รับผิดชอบด าเนินการในแต่ละข้ันตอนจะเกิดผลลัพธ์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  
   2. ประเด็นความเสี่ยง จ านวนการรับนักศึกษาบางสาขาไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา และ
ความเสี่ยงนักศึกษาลาออกกลางคันจ านวนมาก มหาวิทยาลัยได้บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา โครงการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) โดยให้ผู้สนใจสามารถเข้ามา
ศึกษาและสะสมหน่วยกิตเพ่ือขอรับปริญญาได้และจะช่วยเพิ่มจ านวนผู้เรียน 
   3. การให้ความส าคัญกับการเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นนั้น มหาวิทยาลัยยังคงยึดติดตัวชี้วัด              
การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ เช่น เอกสารหน้า 40 กล่าวถึงตัวชี้วัด ข้อ 1.1.6 จ านวนงานวิจัยด้าน
รูปแบบการเรียนรู้โลกสมัยใหม่ เสนอให้มีค า (Key word) ที่เชื่อมโยงกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์               
พ.ศ. 2564 ที่ก าหนดให้มีการขอต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน หากมหาวิทยาลัยราชภัฏมีตัวชี้วัดระดับ
นานาชาติจะไม่ตอบโจทย์ของท้องถิ่น ดังนั้น ด้านการสอน จะมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการสอน งานวิจัยที่
ครอบคลุมนวัตกรรมการสอน ท าให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสได้รับคะแนน จึงเสนอให้ตัวชี้วัดเป็น “ผลงานการสอน” 
นอกจากนี้ ตัวชี้วัดงานวิจัยและนวัตกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานของ ก.พ.อ. ปี พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดการขอ
ผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน เช่น ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ด้านการสอน ด้านนวัตกรรม ด้านศาสนา 
วิธีการเผยแพร่ผลงานไม่ใช่เฉพาะการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus ตัวอย่างเช่น ผลงานรับใช้ท้องถิ่น
และสังคม อาจเปิดเวทีเผยแพร่ผลงานหรือเน้นการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ จึงต้องการให้ตัวชี้วัดเน้นผลงาน 
หากก าหนดเผยแพร่ผลงานเฉพาะระดับนานาชาติ โอกาสของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรีในการเป็น
มหาวิทยาลัยท้องถิ่นจะน้อยลงและส่งผลให้ได้รับคะแนนประเมินน้อย จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการ
ก าหนดตัวชี้วัด ควรกล่าวถึงตัวชี้วัดงานวิจัยที่เผยแพร่หรือการน าไปใช้ประโยชน์ และควรค านึงถึงเกณฑ์ต่าง ๆ                       
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ทีเ่ปิดช่องทางการท าผลงานทางวิชาการ 
และควรพิจารณาตัวชี้วัดที่แสดงถึงความเป็นท้องถิ่น มหาวิทยาลัยต้องตั้งเป้าหมายผลงานวิจัยรับใช้สังคม              
โดยไม่ผูกพันกับต าแหน่งวิชาการ และศึกษาในภาพรวมผลงานรับใช้ท้องถิ่น เรื่องใดที่เป็นตัวชี้วัดรับใช้ท้องถิ่น
และมีการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. ให้น ามาก าหนดเป็นตัวชี้วัด และเชื่อมโยงตัวชี้วัดการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
   4. ประเด็นความเสี่ยงการออกกลางคันของนักศึกษา มหาวิทยาลัย ได้น าเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม คณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะให้ปรับการวิเคราะห์
ข้อมูลใหม่ เนื่องจากยังไม่เห็นถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง เช่น การจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์บางส่วนไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา หรืออาจารย์บางส่วนยังไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การให้ค าปรึกษา เป็นต้น ซ่ึงเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงอาจเกิดจากหลักสูตรไม่น่าสนใจ เนื่องจาก 
 

ที่ผ่านมา... 
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ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมิได้น าข้อมูลตัวเลขมาวิเคราะห์ ปกติข้อมูลที่น ามาเขียนต้องได้จากหลักฐานเชิงประจักษ์
ทั้งหมด ปัจจัยความเสี่ยงควรมาจากผลสะท้อนอย่างแท้จริง หลายมหาวิทยาลัยด าเนินการวิจัยและติดตาม
สาเหตุการลาออกกลางคัน ในบางครั้งพิจารณาถึงการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรด้วย ซึ่งขณะนี้ 
มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลความเสี่ยงการลาออกกลางคันของนักศึกษาและข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่แท้จริง
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการฯ จากนั้นจะด าเนินการแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป    
   5. ข้อมูลผลการประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  ตามตัวชี้ วัด
สถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม 3 ปี 2563 หน้า 39 ตัวชี้วัดที่ 3 การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน 
พ้ืนที่ หรือภูมิภาค อยู่ในระดับปานกลาง ตัวชี้วัดที่ 4 ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและสังคม อยู่ใน
ระดับปรับปรุง ตัวชี้วัดที่ 5 ความสอดคล้องของหลักสูตร อยู่ในระดับปานกลาง และตัวชี้วัดที่ 6 การวิจัยและ
บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนที่ภูมิภาค อยู่ในระดับปรับปรุง มหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมินมา
ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการเพื่อแก้ไขอย่างไรในแต่ละยุทธศาสตร์ โครงการ และตัวชี้วัด  
   6. โครงการ/กิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์ ยังไม่ตอบโจทย์การประเมินศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ (SWOT Analysis) ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญ เช่น การพัฒนา
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยต้องตั้งเป้าหมายสู่ชุมชนในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ซึ่งเป็น
บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ท าอย่างไรให้ท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และควรเกี่ยวข้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ศาสตร์พระราชา SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เครือข่ายเชิงพ้ืนที่ การท าหน้าที่ อว.ส่วน
หน้า 3 จังหวัด การผลิตครูและนักศึกษาทั่วไป และการ Up Skill Re Skill ท าให้นักศึกษาออกสู่ตลาดแรงงาน
ฝีมืออาชีพ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในเรื่องพลิกโฉมมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องอยู่ในยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ
บริหารจัดการหรืออาจบูรณาการในทุกยุทธศาสตร์ก็ได้  
   7. จากการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
    1) กระบวนการได้มาซึ่งแผนยุทธศาสตร์ยังขาดการมีส่วนร่วมจากนักศึกษา                        
ที่สะท้อนความคิดเห็นการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต ดังนั้น กระบวนการได้มาซึ่งแผนยุทธศาสตร์ต้องการ
ให้นักศึกษาหรือชุมชนของจังหวัดลพบุรีที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น แล้วน า
ข้อมูลมากลั่นกรอง  
    2) ความเป็นมหาวิทยาลัย ควรเป็นมหาวิทยาลัยของโลกด้วย มิใช่มหาวิทยาลัย
ท้องถิ่นอย่างเดียว คุณสมบัติความเป็นมหาวิทยาลัยสากลควรเป็นอย่างไร และควรน าไปบรรจุในแผน
ยุทธศาสตร์โดยให้มีการสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม นอกจากนี้ ด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย ควรมีลักษณะและ
คุณสมบัติเฉพาะ เช่น เป็นพ้ืนที่สีเขียว มีความสะอาด สงบ และกายภาพของมหาวิทยาลัยในอนาคตควรเป็น
อย่างไร การมโีอกาสได้นักศึกษาเพ่ิมขึ้น หรือการขยายวิทยาเขตการศึกษาต่อไป  
    3) ยุทธศาสตร์คุณภาพการเรียนการสอน ประโยชน์สูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ คือ 
นักศึกษา ท าอย่างไรให้นักศึกษามีคุณภาพ 
    4) ควรมีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้การด าเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ 
   8. จากที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้อภิปรายเป็นข้อมูลใน บทที่  1 และบทที่  2                  
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมมาตั้งแต่                       
พ.ศ. 2564 และน าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ                
ได้มีประเด็นข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยด าเนินการปรับปรุง เช่น นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing) และสรุป 
 

เป็นบทที่ 3... 
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เป็นบทที่ 3 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 ดังนั้น การน าเสนอแผน
ยุทธศาสตร์ต่อสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ คือ สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้กลั่นกรองเป็น 4 ยุทธศาสตร์ โดยมีกลยุทธ์           
ต่าง ๆ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา บทที่ 3 และ Road Map ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย             
เป็นอย่างไร และมีความเห็นว่ายุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีความส าคัญมากซึ่งเกิดจาก
นโยบายของกระทรวงที่มีการเปลี่ยนแปลง และต้องมีการปรับแผนตลอดเวลาในแต่ละปี ในภาพรวม 4 
ยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของกระทรวง ส าหรับโครงการ/กิจกรรม เป็นการบริหาร
จัดการ โดยต้องพิจารณารายละเอียดในแผนปฏิบัติราชการรายปีว่า มหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนอย่างไร 
   9. ประเด็นส าคัญ คือ การบริหารจัดการ ควรเรียงล าดับความส าคัญของโครงการที่ต้อง
ด าเนินการก่อนในแต่ละยุทธศาสตร์ เช่น โครงการที่มีความเสี่ยงหรือพบปัญหา โครงการเร่งด่วน และ
สอดคล้องกับแผนต่าง ๆ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยจะ
ด าเนินการอย่างไรให้เกิดผลส าเร็จ การบริหารจัดการ งาน เงิน คน ในเวลาอันจ ากัด และต้องบริหารจัดการ                     
ทุกเรื่องให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
   10. Road Map ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 
– 2570 เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ดังนี้ 
    พ.ศ. 2566 ปรับโครงสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  
    พ.ศ. 2567 สร้างนวัตกรรมและเครือข่ายความร่วมมือ 
    พ.ศ. 2568 น านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และขยายผล 
    พ.ศ. 2569 ยกระดับและต่อยอดนวัตกรรม เชิงพาณิชย์ เพ่ือสร้างรายได้ 
    พ.ศ. 2570 มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
    ระยะ 1 ปีที่ 1 - 5  มหาวิทยาลัยทันสมัย 
    ระยะ 2 ปีที่ 6 - 10 ใส่ใจคุณภาพทุกด้าน 
    ระยะ 3 ปีที่ 11 - 15 มาตรฐานสากล 
    ระยะ 4 ปีที่ 16 - 20 ประชาชนพึ่งพาได้ 
   มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปด าเนินการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือน าไปใช้ในเดือนพฤษภาคม 2565 และหลังจากนั้น 
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการทบทวนและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
   11. แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สามารถปรับเปลี่ยนได้ เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมั ติ
แล้วมหาวิทยาลัยจึงไปด าเนินการหากพบปัญหาให้เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเพ่ือปรับแผนใหม่ให้ความ
สมบูรณ์ 
   12. การเสนอแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยต้องการค าแนะน าจากสภามหาวิทยาลัยในเรื่อง
โครงการ/กิจกรรม หรือตัวชี้วัด ที่มหาวิทยาลัยเสนอมาตอบโจทย์ผลการประเมินหรือการวิเคราะห์ศักยภาพ
หรือไม่ ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตลอดเวลา ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการ 
ตัวชี้วัด ว่าสามารถท าให้เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง มีรูปแบบนวัตกรรมที่สนับสนุนท้องถิ่น 
การยกระดับมาตรฐานการศึกษาอย่างแท้จริงหรอืไม่ ซ่ึงโครงการต่าง ๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้  
 
 
 
 

13. การวิเคราะห์... 
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   13. การวิเคราะห์ศักยภาพของมหาวิทยาลัย จุดแข็งของมหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนา
ต่อไป และเสนอให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Road Map) เพ่ือแสดงความชัดเจนว่า อธิการบดีคิด
อย่างไรและจะท าอะไรต่อไป ทุกยุทธศาสตร์ต้องรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ ทุกไตรมาส 
ส าหรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  จะด าเนินการประเมิน
ยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องมีการรายงานทุก 3 เดือน ยุทธศาสตร์ควรชัดเจนและปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ต้องแก้ปัญหาหรือพัฒนาจนส าเร็จ นอกจากนี้ ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การผลิตก าลังคน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ สามารถน าไปแทรกไว้ในโครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ได้ และ           
ควรพิจารณาโครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการก่อนด้วย 
   14. เสนอให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Road Map) ใน 4 ยุทธศาสตร์ว่า
มหาวิทยาลัยจะพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างไรในลักษณะการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟิก (Info graphic) 
เพ่ือให้มีความชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น 
   15. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนยุทธศาสตร์  และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปด าเนินการ 
   มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 
2570 และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ประกอบการด าเนินการต่อไป 
 
 5.4 พิจารณา (ร่าง) กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี น าเสนอ 
(ร่าง) กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
  ตามที่  กระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในส่วนของ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 13 ก าหนด  “ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ (1) จัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
ขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง”  
  ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 ข้อ 7 คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ (1) จัดท ากฎบัตร
ของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ       
หนึ่งครั้ง” นั้น 
  กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือ ที่ กค 0409.4/ว47 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง              
การจัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แจ้งให้ทราบว่า               
การจัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นการระบุ
บทบาท อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ภายใต้ความเห็นชอบของผู้มีอ านาจ เพ่ือให้การจัดท ากฎบัตรเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ จึงได้
ก าหนดกรอบการจัดท ากฎบัตรเพื่อน าไปปรับใช้ในการจัดท ากฎบัตรของหน่วยงาน ดังนี้  

1. การระบุเนื้อหา… 
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1. การระบุเนื้อหาในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
1) วัตถุประสงค์ 
2) อ านาจหน้าที่ 
3) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
4) วาระการด ารงต าแหน่ง 
5) องค์ประชุมและการลงมติ 
6) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
7) หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบด้านต่าง ๆ  
8) การรายงานต่อคณะกรรมการ 

  2. กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องได้รับความเห็นชอบจากการประชุมของ
คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการแก้ไขข้อความในกฎบัตรต้องผ่านความเห็นชอบ 
  3. การลงนามในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ลงนามเห็นชอบ ได้แก่ ประธาน
กรรมการของคณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ ประธานกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 
  คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2565  
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้จัดท ากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามกรอบการจัดท ากฎบัตร                      
ที่กระทรวงการคลังก าหนด และมีมติอนุมัติและมอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี ต่อไป  
  คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2565  
เมื่อวันที่  5 เมษายน 2565 มอบให้เลขานุการน าเสนอกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2565 โดยกฎบัตรระบุวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ องค์ประกอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ วาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ องค์ประชุมและการลงมติ การ
ประชุมและประเมินผล หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และการรายงานผลการ
ด าเนินงาน และมีมติ รับทราบและมอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือพิจารณาเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย               
ราชภัฏเทพสตรี ต่อไป  
  ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(ร่าง) กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ                  
การประชุม    
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
   1. การลงนามในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ท าหน้าที่ลงนามในกฎบัตรเป็นอ านาจของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่มาของกฎบัตร เนื่องจาก
กระทรวงการคลังได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดท ากฎบัตรและต้องปรับปรุงทุกปี คณะกรรมการต้อง
ท าหน้าที่อย่างเป็นกลาง มีความอิสระ และประกาศความโปร่งใสของคณะกรรมการต่อสภามหาวิทยาลัย   
และสาธารณะ 
 
 
 

2. การท าหน้าที่… 



- 29 - 
 

   2. การท าหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จะด าเนินการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ต่อมาสภามหาวิทยาลัย              
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ท าหน้าที่ก ากับการใช้งบประมาณต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ เนื่องจากผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีการเงิน คือ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน และต่อมาได้โอนงานดังกล่าว
ให้กับกรมบัญชีกลางซึ่งได้อ้างอิงหลักคิดจากองค์การมหาชนที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ทั้งนี้ 
จะต้องระบุหน้าที่ให้ชัดเจนว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบในเรื่องการเงิน ทรัพย์สิน และการปฏิบัติตาม
กฎ ส าหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน ดังนั้น Key word “ควบคุม
ภายใน” กับ “ตรวจสอบภายใน” ต้องชัดเจน ประกอบกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล จึงเห็นว่า
หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการตรวจสอบ ความเสี่ยง ให้น าหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางมาใช้ด าเนินการและ
ออกข้อบังคับตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ความเสี่ยง เป็นเรื่องใหม่ที่ต้องใช้ผู้มีความรู้ ความช านาญ 
ส าหรับเรื่องตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยังขาดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือมีจ านวนน้อยและ 
ขาดประสบการณ์ ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะลดความเสี่ยงเรื่องรายงานการเงินจากการ
ตรวจสอบของส านักตรวจเงินแผ่นดิน และเห็นว่าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจะต้องให้ความเห็นอีกครั้งในการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัย 
   3. การที่มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการหลายชุด ตัวอย่างมหาวิทยาลัยบางแห่งด าเนินการออก
ข้อบังคับให้มีคณะกรรมการ 1 ชุด เพ่ือท าหน้าที่ก ากับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือลดจ านวนคณะกรรมการ             
แต่ทั้งนี้คณะกรรมการแต่ละชุดท าหน้าที่ต่างกัน 
   4. การจัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ก าหนดให้การ
ลงนามในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ลงนามเห็นชอบ ได้แก่ ประธานกรรมการของคณะกรรมการ
ของหน่วยงานของรัฐ ประธานกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ดังนั้น 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งต้องลงนามในกฎบัตรด้วย  
   5. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ก าหนดนิยาม 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามโครงสร้างองค์กรของหน่วยงาน              
ของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ก าหนดนโยบายการด าเนินงานของหน่วยงาน ก ากับดูแลและควบคุมหน่วยงานของรัฐตาม
กฎหมายของหน่วยงานของรัฐนั้น จากนิยามดังกล่าว ประธานกรรมการของคณะกรรมการของหน่วยงาน             
ของรัฐ หมายถึง นายกสภามหาวิทยาลัย และต้องลงนามในกฎบัตรด้วย  
   6. เห็นชอบกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบ
มหาวิทยาลัยศึกษาการลงนามในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ  ตามแนวทางการจัดท ากฎบัตรของ
กรมบัญชีกลาง ก่อนเสนอบุคคลที่เกี่ยวข้องลงนามต่อไป 
   มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี และมอบมหาวิทยาลัยศึกษาการลงนามในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามแนวทาง            
การจัดท ากฎบัตรของกรมบัญชีกลาง ก่อนเสนอบุคคลที่เกี่ยวข้องลงนามต่อไป 
 
 
 
 

5.5 พิจารณา... 
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 5.5 พิจารณาแต่งตั้งบุคคล เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
   รักษาราชการแทนอธิการบดี น าเสนอ แต่งตั้งบุคคล เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ แทน
ต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 
   ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย  หาญกล้า 
รองอธิการบดี เป็นเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์     
ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ รองอธิการบดี เป็นเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน   
ผลงานของมหาวิทยาลัย นั้น เนื่องจากบุคคลดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งรองอธิการบดี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2565 จึงส่งผลให้ต าแหน่งเลขานุการของคณะกรรมการทั้งสองชุดดังกล่าวว่างลง 
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ    
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕62 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย        
ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคล เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ แทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้  
  1. เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดี เป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  2. เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจ าปา รองอธิการบดี เป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งบุคคล เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ ดังนี้ 
 1. แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล  สุทธิสาร รองอธิการบดี เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 2. แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจ าปา รองอธิการบดี เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ-ทักท้วง 
 - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเพื่อทราบ 
 7.2 รับทราบรายงานการศึกษาระบบอุดมศึกษาไทยในบริบทของประเทศพัฒนาแล้ว  
ฉบับท่ี 1 : การผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ 
  ด้วยพลวัตการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทางด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ในยุคของรูปแบบวิถี
ชีวิตที่ เปลี่ ยนไปเป็นแบบหลายช่วง (Multistage Life) โดยมีการแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 
(Coronavirus Disease: COVID-19) เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน ในขณะที่มีประเด็น
ความเหลื่อมล้ าที่ เรื้อรังเป็นตัวฉุดรั้งความก้าวหน้า ส่งผลกระทบให้ระบบอุดมศึกษาต้อง (Re-Adjust,               
Re-Position และ Reinvent) ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการผลิตบัณฑิตทั้งในและนอกวัย
เรียนที่สามารถอยู่รอดและเติบโตในโลกที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและความไม่แน่นอน การพัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรมให้ทันสมัยต่อโลก การให้บริการวิชาการเพ่ือประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม การเผยแพร่องค์
ความรู้ตามหลักวิชาการต่อสาธารณะ รวมถึงการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 
 
 

ส านักงานสภา... 
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  ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดท ารายงานการศึกษาระบบอุดมศึกษาไทยใน
บริบทของประเทศพัฒนาแล้ว เพ่ือตอบโจทย์ความท้าทายต่าง ๆ ที่หลายประเทศก าลังเผชิญ เพ่ือเสนอแนะ
แนวทางการขับเคลื่อนระบบอุดมศึกษาไทยให้สามารถก้าวเข้าสู่เวทีโลกได้อย่างเต็มศักยภาพ และเพ่ือพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นหนึ่งในกลไกหลักในการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว ประกอบด้วย 
  ฉบับที่ 1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ  
  ฉบับที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต 
โดยรายงานการศึกษา ฉบับที่ 1 มุ่งเน้นน าเสนอข้อมูลทิศทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนตาม
ความต้องการของประเทศ การปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) ของระบบอุดมศึกษาข้อเสนอแนะ               
เชิงนโยบายระดับชาติ และมหาวิทยาลัยไทยในอนาคตในบริบทของประเทศพัฒนาแล้ว  
   มหาวิทยาลัย จึงได้ด าเนินการสรุปรายงานการศึกษาระบบอุดมศึกษาไทยในบริบทของ
ประเทศพัฒนาแล้ว ฉบับที่ 1  การผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ ส านักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ทิศทางส าหรับมหาวิทยาลัยกลุ่ม
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน และการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อ
วันที่ 5 เมษายน 2565 เรียบร้อยแล้ว  
   มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบสรุปรายงานการศึกษาระบบอุดมศึกษา
ไทยในบริบทของประเทศพัฒนาแล้ว ฉบับที่ 1 : การผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบสรุปรายงานการศึกษาระบบอุดมศึกษาไทยในบริบทของ
ประเทศพัฒนาแล้ว ฉบับที่ 1 : การผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ ส านักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
 
 7.3 รับทราบรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนธันวาคม            
พ.ศ. 2564 และรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
 ตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ ก าหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท า
รายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (1) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ –                 
จ่ายเงิน เสนออธิการบดีทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น 
                 กองคลัง ส านักงานอธิการบดี จึงได้ด าเนินการจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัย                
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 และรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 โดยสรุปดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

1. รายงานการรับ... 
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 1. รายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
   (1) งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 

รวม 
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) 

สินทรัพย์    
 สินทรัพย์หมุนเวียน 1,824,556.00  669,004,250.03  670,828,806.03  
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,073,081,200.77  680,431,386.87  1,753,512,587.64  
 รวมสินทรัพย์ 1,074,905,756.77  1,349,435,636.90  2,424,341,393.67  
หนี้สินและส่วนทุน    
   หนี้สินหมุนเวียน 3,661,224.00  84,752,785.27  88,414,009.27  
   หนี้สินไม่หมุนเวียน                    -    1,697,100.39  1,697,100.39  

รวมหนี้สิน 3,661,224.00  86,449,885.66  90,111,109.66  
ส่วนทุน    
   ทุน 191,707,495.93  801,315,386.40  993,022,882.33  
   รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 879,537,036.84  461,670,364.84  1,341,207,401.68  

รวมส่วนทุน 1,071,244,532.77  1,262,985,751.24  2,334,230,284.01  
รวมหนี้สินและส่วนทุน 1,074,905,756.77  1,349,435,636.90  2,424,341,393.67  

 

   (2) งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
รายการ งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) รวม 

รายได้ 142,235,340.52  51,305,299.39  193,540,639.91  
ค่าใช้จ่าย 154,640,201.28  25,902,429.61  180,542,630.89  
รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  (12,404,860.76) 25,402,869.78 12,998,009.02   

 2. รายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
   (1) งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 

รวม 
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) 

สินทรัพย์    
 สินทรัพย์หมุนเวียน 2,187,178.00  685,147,985.82  687,335,163.82  
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,064,177,523.15  678,908,170.77  1,743,085,693.92  
 รวมสินทรัพย์ 1,066,364,701.15  1,364,056,156.59  2,430,420,857.74  
หนี้สินและส่วนทุน    
   หนี้สินหมุนเวียน 3,603,218.55  88,105,339.15  91,708,557.70  
   หนี้สินไม่หมุนเวียน                  -    2,414,004.53  2,414,004.53  

รวมหนี้สิน 3,603,218.55  90,519,343.68  94,122,562.23  
ส่วนทุน    
   ทุน 191,707,495.93  801,315,386.40  993,022,882.33  
   รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 871,053,986.67  472,221,426.51  1,343,275,413.18  

รวมส่วนทุน 1,062,761,482.60  1,273,536,812.91  2,336,298,295.51  
รวมหนี้สินและส่วนทุน 1,066,364,701.15  1,364,056,156.59  2,430,420,857.74  

(2) งบแสดงผล… 
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   (2) งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

รายการ งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) รวม 
รายได้ 173,112,583.86  68,952,602.96  242,065,186.82  
ค่าใช้จ่าย 194,958,442.71  33,821,577.51  228,780,020.22  
รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (21,845,858.85) 35,131,025.45 13,285,166.60 

 
และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับรายงานการเงินตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙                  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 
2/2565 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 และการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 
3/2565 วันที่ 5 เมษายน 2565 พิจารณาสอบทานรายงานการเงินโดยให้ความเห็นและมีมติดังนี้ 
  (1)  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าและส่งรายงานข้อมูลทางบัญชีประจ าเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2564 และประเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 คือ รายงานงบทดลองประจ าเดือนส่งให้ส านักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดลพบุรี ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
  (2) กองคลังด าเนินการจัดท ารายงานการรับ – จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 และประเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 เป็นไปตามรูปแบบที่ กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 
  (3) มอบฝ่ายเลขานุการ ด าเนินการเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี เพ่ือรับทราบการสอบทานรายงานการรับ – จ่ายเงิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 และประเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 และรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ                
เทพสตรี ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 และรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
มกราคม พ.ศ. 2565 

 
7.4 รับทราบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
 ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ได้ด าเนินการสอบทานรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
โดยที่ประชุมมีมติรับทราบและมอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบการสอบทาน
รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
 
 

ประกอบกับ... 
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 ประกอบกับส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี มีหนังสือที่ ตผ 0051.5 ลบ/189 ลงวันที่ 
24 มีนาคม 2565 แจ้งการตรวจสอบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2564 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบแสดงผลการด าเนินงาน
ทางการเงินและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ และเห็นว่ารายงานการข้างต้นแสดงฐานะทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการบัญชี และนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด  

 นอกจากนี้ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 
34 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีคดีความที่ถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ทั้งคดีที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง วงเงินที่ถูกฟ้องร้อง จ านวน 4,541,763.83 บาท และคดีที่ศาล
ปกครองกลางมีค าพิพากษาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี วงเงินจ านวน 
2,125,920.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,667,683.83 บาท มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการอุทธรณ์พิพากษา
ดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ทั้งนี้หน่วยงานให้ความเชื่อมั่นว่าเมื่อคดีถึงที่สุด
แล้วจะไม่มีความเสียหายต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างมีสาระส าคัญ จึงไม่ได้รับรู้
หนี้สินดังกล่าวไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ในเรื่องดังกล่าว 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
และการตรวจสอบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ
การตรวจสอบรายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จาก
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 7.5 รับทราบการประชุม Retreat คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม 
ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดประชุม Retreat เพ่ือทบทวนอ านาจ
หน้าที่ การเชื่อมโยงข้อมูลของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพ่ือให้การขับเคลื่อนการท า
หน้าที่ที่เป็นไปตามกลไกของสภามหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และพัฒนาไปสู่เป้าหมาย
เดียวกันนั้น มหาวิทยาลัย จึงได้ด าเนินการจัดท าร่างก าหนดการประชุม Retreat คณะกรรมการที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีก าหนดการดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 7... 
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  วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 
เวลา ก าหนดการ 

08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. - 09.15 น. นายวิชัย  ศรีขวัญ  นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุม 
09.15 น. - 10.30 น. รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “รายงานการศึกษาระบบอุดมศึกษาไทยในบริบท             

ของประเทศพัฒนาแล้ว” โดย ดร.อภิชาติ  อภัยวงศ์ ผู้ เชี่ยวชาญด้านนโยบาย                     
กลุ่มยุทธศาสตร์ก าลังคนในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

10.30 น. - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 น. - 12.00 น. ประชุม Retreat เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. - 16.30 น. ประชุม Retreat เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (ต่อ) 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

 

  วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 
เวลา ก าหนดการ 

09.00 น. - 10.30 น. 
 

คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางในการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

10.30 น. - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 น. - 12.00 น. คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางในการ

ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 
12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. - 14.30 น. สรุปผลการประชุม Retreat คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพ่ือก าหนด

นโยบายในการด าเนินงาน 
14.30 น. - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 น. - 16.30 น. รับฟังปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของแต่ละคณะกรรมการเพ่ือหาแนวทาง                    

ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 
16.30 น.  ปิดประชุม 

 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
   1. การประชุม Retreat คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งนั้น มีคณะกรรมการกลั่นกรอง
ของสภามหาวิทยาลัย โดยหลักของการจัดประชุม Retreat ครั้งนี้ เป็นการประชุม Retreat เฉพาะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และบุคคลที่เก่ียวข้อง โดยเน้นประชุม Retreat บทบาทของสภามหาวิทยาลัยเป็นหลัก  
   2. เสนอให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือให้รับรู้และ
ด าเนินงานต่อ  
   3. สถานที่จัดประชุมได้ก าหนดจัด ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการเดินทางมาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้  หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการประสานงานและแจ้งรายละเอียดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
 

มติสภามหาวิทยาลัย... 
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   มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบก าหนดการประชุม Retreat คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2565 โดยให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย และฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแจ้งรายละเอียดสถานที่จัดประชุมให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
    

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 8.1 หารือการใช้เวลาน าเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะต่อสภามหาวิทยาลัย 
  รักษาราชการแทนอธิการบดี น าเสนอ การใช้เวลาเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
เพ่ือสรรหาคณบดีต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยได้มีแนวปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นคณบดี เสนอวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะต่อสภามหาวิทยาลัย โดยใช้เวลาคนละไม่เกิน 7 นาที และไม่มีการตอบค าถามนั้น 
ขณะนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าลังด าเนินการให้ได้มาซึ่งบุคคลที่
สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   จึงหารือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการใช้เวลาน าเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะต่อสภามหาวิทยาลัย คนละไม่เกิน 7 นาที โดยไม่มีการตอบค าถาม ตามแนวทางเดิมที่ปฏิบัติ และแจ้ง             
ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นคณบดีทราบต่อไป 
  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาประเด็นหารือแล้ว เห็นชอบตามแนวทางเดิมท่ีเคยปฏิบัติ
โดยใช้เวลาน าเสนอ คนละไม่เกิน 7 นาที โดยไม่มีการตอบค าถาม 
   มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นคณบดีใช้เวลาน าเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะต่อสภามหาวิทยาลัย คนละไม่เกิน 7 นาที โดยไม่มีการตอบค าถาม ตามแนวทางเดิมที่ปฏิบัติ 
 

 8.2 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2565 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  และนายกสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  

 มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี           
ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

เลิกประชุมเวลา 11.40 น. 
 
 

(นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม)   (นางสาววาสนา  วงษ์สังข์)             (นายวัชระ  รักษาพล) 
       ผู้ช่วยเลขานุการ        ผู้ช่วยเลขานุการ        ผู้ช่วยเลขานุการ  
  ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจ าปา) 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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