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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 6/2564 

(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

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

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

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

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

  ก่อนด าเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จ านวนทั้งสิ้น 23 คน โดยมีกรรมการ
อยู่ภายในห้องประชุมแห่งเดียวกัน จ านวน 11 คน และกรรมการที่มิได้อยู่ห้องประชุมแห่งเดียวกัน จ านวน             
12 คน โดยด าเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนด               
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย               
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  
 

  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า กรรมการครบองค์ประชุมแล้ว  
จึงได้กล่าวเปิดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 และ
ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ   
  1.1.1 การปรับปรุงระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ระเบียบวาระเรื่องเพื่อ
พิจารณา 
  นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า เพ่ือให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                  
มีประสิทธิภาพ จึงให้เลขานุการตรวจสอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับเดิมตามแนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย จากการประชุม 4 สภา
มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และจากการปฏิรูปได้มีการแต่งตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย การปฏิบัติงาน
ที่ส าคัญและท าอย่างไรให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ ต่อมามหาวิทยาลัยต่าง ๆ จึงได้
ด าเนินการตามการปฏิรูป หลังจากนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงได้มีการปรับปรุงข้อบังคับฯ การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ฉบับใหม่ ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย โดยแนวทางการปฏิรูปด้าน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้ให้ความส าคัญกับการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยแบบมีส่วนร่วม และมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 

มหาวิทยาลัย… 
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มหาวิทยาลัย ระเบียบวาระท่ี เรื่องเพื่อพิจารณา (ตามข้อเสนอการปฏิรูปสภาฯ : ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) ที่มา 
1 พิจารณาเชิงนโยบาย 2. พิจารณาอนุมัติ 3 พิจารณาอนุมัติ/ทักท้วง 

TRU. ใช้สมัย ศ.ดร.วิจิตร 
ศรีสอ้าน  
SRU. น าไปใช้ตามแนว 
ทางท่ี 4 สภามหาวิทยาลัย 
แจ้งเวียน 

- เรื่องที่ สภาฯ ก าหนดนโยบายด้าน          
ต่าง ๆ ไว้จาก 
 - บทบัญญัติของกฎหมาย เช่น รธน., 
พรบ. ที่เกี่ยวข้อง 
 - น โย บ า ย ข อ ง ส่ ว น ก ล า ง  เช่ น              
พ ระบ รมราโชบ าย  ระ เบี ยบ วาระ
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล นโยบาย
ของส่วนราชการ เช่น กระทรวง อว. 
และอ่ืน ๆ  
 - นโยบายการพัฒนาภาคีกลุ่มจังหวัด 
และจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 - ค ว า ม จ า เป็ น  ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร              
ความริเริ่มของมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
 โด ย ผ่ า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ฯ                   
ที่รับผิดชอบ/เกี่ยวข้องกลั่นกรอง 

- เรื่ อ งที่ ก ฎ ห ม าย  ระ เบี ย บ 
ข้อบังคับ ฯลฯ ก าหนดให้ เป็น
อ านาจของสภาฯ อนุมัติ อนุญาต 
หรือให้ความเห็นชอบ (ซึ่งมีกรอบ
แนวทางการพิจารณาท่ีชัดเจน)  
 โด ยผ่ าน ค ณ ะกรรม ก าร
ประจ าสภ าฯ  ที่ รั บ ผิ ดชอบ /
เกี่ยวข้องกลั่นกรอง 
  

- เรื่องท่ี  
 1. ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ เป็น ข้อ 1  
หรือ 2  
 2. เรื่องที่ เป็น ข้อ 1 หรือ 2               
ที่คณะกรรมการประจ าสภาฯ ที่
รับผิดชอบ/ที่เกี่ยวข้องกลั่นกรอง
และแก้ไขแล้ว แต่คณะกรรมการ
สภ าฯ  ไม่ เห็ น ชอบ  และ/ห รือ
เห็ นสมควรให้ ที่ ป ระชุ มสภ าฯ 
พิจารณา 
 

 - มติการปฏิ รูปสภาฯ ตามที่
ประชุม 4 สภาฯ 
- ข้ อ บั ง คั บ ฯ  ว่ า ด้ ว ย ก า ร            
ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย              
พ.ศ.2554 
 - ค าชี้แจงของท่าน  ศ.ดร.วิจิตร 
ศ รี ส อ้ าน  ที่ เค ย อ ธิ บ าย ใน ที่
ประชุมสภาฯ  
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 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบแนวทางการจัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดย
วางแนวการจัดระเบียบวาระเรื่องเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
    1. ระเบียบวาระเรื่องเพ่ือพิจารณาเชิงนโยบาย  
    2. ระเบียบวาระเรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
    3. ระเบียบวาระเรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ/ทักท้วง  
  และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าแนวทางดังกล่าว ไปสู่การพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 ต่อไป 
   มติสภามหาวิทยาลัย   
   1. รับทราบแนวทางการจัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยวางแนวการจัด
ระเบียบวาระเรื่องเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
    (1) ระเบียบวาระเรื่องเพ่ือพิจารณาเชิงนโยบาย  
    (2) ระเบียบวาระเรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
    (3) ระเบียบวาระเรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ/ทักท้วง  
   2. มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าแนวทางตามข้อ 1 ไปสู่การพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 ต่อไป 
 
 
 

1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
 1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
เดือนมิถุนายน 2564 
 

ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
- - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2564 ปรับพ้ืนฐานนักศึกษา

ใ ห ม่  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2564 

คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting 

วันที่ 18, 25 มิถุนายน 
และ 2 กรกฎาคม 2564   

โครงการเสริมสร้าง
คุณลักษณะคนไทยที่
พึ ง ป ร ะ ส ง ค์  4 
ประการ 

ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการ
เสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่ พึ งประสงค์  4 ประการ              
เพ่ือส่งเสริมความรักความสามัคคีความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเอง และผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
การสร้างสื่อออนไลน์  “ความรักสามัคคี เพ่ือสู้ภัยโควิด”              
รุ่นที่ 1 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน 
120 คน 

 
 
 
 

วันที่ 19... 
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ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
วันที่ 19 – 20 และ 26 
มิถุนายน 2564 
 

โครงการเสริมสร้าง
คุณลักษณะคนไทยที่
พึ ง ป ร ะ ส ง ค์  4 
ประการ 

ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา โครงการ
เสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่ พึ งประสงค์  4 ประการ                  
เพ่ือส่งเสริมความรักความสามัคคีความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเอง และผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ       
เพ่ือการสร้างสื่อออนไลน์ “ความรักสามัคคีเพ่ือสู้ภัยโควิด”             
รุ่นที่ 1 ให้กับครู และนักเรียน จ านวน 120 คน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
วันที่ 31 พฤษภาคม 
2564 และ 1 - 2 
มิถุนายน 2564 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
พั ฒ น า ข้ อ เ ส น อ
โครงการวิจัย 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้
สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ให้กับคณาจารย์เข้า
ร่วมโครงการ จ านวน  30 คน 

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 อบรมหัวข้อ Power 
point เ พ่ื อ ง า น
ประชาสัมพันธ์ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหัวข้อ 
Power point เพ่ืองานประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากร นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป 

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 อบรมหัวข้อ การดูแล
ตน เอ งให้ ห่ า ง ไก ล
ม ะ เร็ ง เต้ า น ม ใ น
รู ป แ บ บ  New 
Normal 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหัวข้อ           
ก า รดู แ ล ต น เอ ง ให้ ห่ า ง ไก ล ม ะ เร็ ง เต้ าน ม ใน รู ป แ บ บ                    
New Normal ให้บุคลากร และประชาชนทั่วไป 

วันที่ 7 – 8 มิถุนายน 
2564 

อบรมภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 

ศูนย์ภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 
2564 

อบรมภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 

ศูนย์ภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับ
เจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 อบ รม หั ว ข้ อ เรี ย น             
&ป ระชุ ม ออน ไลน์ 
โดยใช้ Line PC 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหัวข้อ
เรียน&ประชุมออนไลน์  โดยใช้  Line PC ให้กับบุคลากร 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 อ บ ร ม หั ว ข้ อ 
โปส เตอร์ส วยด้ วย 
Photoshop 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหัวข้อ 
โปสเตอร์สวยด้วย Photoshop ให้กับบุคลากร นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป 

 
 
 
 
 

วันที่ 23... 
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ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
วันที่ 23 มิถุนายน 
2564 

อบรมหั วข้ อ  สื บ ค้ น
ห นั ง สื อ อ อ น ไ ล น์ 
(OPAC) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหัวข้อ 
สืบค้นหนังสือออนไลน์ (OPAC) ให้กับบุคลากร นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป 

วันที่ 30 มิถุนายน 
2564 

อบรมหัวข้อ อย่างไร
กับบรรณานุกรมและ
การอ้างอิง 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดอบรมหัวข้อ 
อย่างไรกับบรรณานุกรมและการอ้างอิง ให้กับบุคลากร นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  
๒๕๖๔ 

สั ม ม น า อ อ น ไ ล น์              
ในหัวข้อ "มหาวิทยาลัย 
อ า จ า ร ย์  แ ล ะ 
นั กศึ กษ าไทยจะอยู่
รอดอย่างไรในอีก 5 ปี
ข้างหน้า?” 

สัมมนาออนไลน์จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและ 
SEAC ในหัวข้อ "มหาวิทยาลัย อาจารย์ และ นักศึกษาไทย           
จะอยู่ รอดอย่างไรใน อีก 5 ปี ข้ างหน้ า?” วันจันทร์ที่  ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย            
ชั้น ๖ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งหมด ๑๙๐ ท่าน จากบริษัท SEAC  
จ านวน ๑๐ ท่าน และจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน             
๑๙ แห่ง   

มิถุนายน 2564 การประชุมหารือเพ่ือ
ปรับข้อเสนอโครงการ 
reinventing ปี 2565   

สรุปการประชุมหารือเพ่ือปรับข้อเสนอโครงการ reinventing            
ปี  2565 กระทรวง อว.ไม่ ได้ รับจัดสรรงบประมาณ ด้าน 
Reinventing ในปี 2565 จาก สงป. จึงของบประมาณจาก             
สนง.วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) และจัดสรรให้กับ
มหาวิทยาลัยกลุ่มยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ ที่ยื่นข้อเสนอที่สอดคล้อง
กับ ววน. จากมหาวิทยาลัยประมาณ 50 แห่ง มีมรภ.ที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ 20 แห่ง ให้ปรับแบบข้อเสนอตามแบบที่ 
สปอว. จัดส่งให้และส่ง สปอว. ภายใน 10  มิถุนายน 2564  

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับงบประมาณ จ านวน 
3,200,000 บาท และต้องท ากิจกรรม 3 ข้อ หรือมากกว่า 
ตามข้อเสนอแนะของ อว. ในข้อ 1 และ  2 ส่วนข้อ 3 เป็น
กิจกรรมตามข้อเสนอของมหาวิทยาลัยที่เสนอไป 

1. ปรับโครงสร้างการบริหาร (ไม่ได้หมายถึง โครงสร้างเชิง
กายภาพ)  
 1.1 สนับสนุนให้เกิดการประสานงานระหว่างคณะใน
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือค้นหาโจทย์และแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่               
ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล  
 1.2 มี ร ะบ บ จู ง ใจ ให้ อ า จ า ร ย์ แ ล ะบุ ค ล าก ร ใน
มหาวิทยาลัย สามารถน าผลงานที่ท ากับชุมชนหรือพ้ืนที่มาใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  

1.3 การปรับเปลี่ยน... 
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ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

   1.3 การปรับเปลี่ยนระเบียบภายในเพ่ือปลดล็อค ในเรื่องที่เป็น
อุปสรรคต่อการท างาน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การค านวณภาระงาน และการจัดหลักสูตร
ในลักษณะ credit bank เป็นต้น (โดยอาจจะท าเป็น sandbox ก่อน)  
 2. การจั ดท าระบบรองรับ การเรียน รู้ ต ลอดชี วิ ต  (Lifelong 
Learning) ส าหรับคนในพ้ืนที่ (ไม่ได้หมายถึง การลงทุนในระบบ IT)  
 2.1 น าความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ไปจัดท าหลักสูตรที่
ตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่ ภายในระยะเวลา 3 ปี 
 2.2 การพัฒนาระบบและรูปแบบการด าเนินงานของ credit 
bank ที่เอ้ือต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสะดวกต่อการ
เข้าถึงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 2.3 การกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก credit bank เพ่ือ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมกัน เช่น ระหว่างสถาบัน ระหว่างบุคลากร               
และระหว่างผู้เรียนในพื้นท่ีต่าง ๆ เป็นต้น  
  3. การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพ่ือเตรียมพร้อมในการเป็น
ผู้พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ส่งเสริมการ Reskill/Upskill ของประชาชน
รว่มกับหน่วยงานในชุมชนและท้องถิ่น  

 
 

  ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ครั้ งที่  5/2564                  
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 
  ตามท่ี ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2564 (การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี และจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 และทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564            
แล้วนั้น ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม 
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขอเสนอแก้ไขรายงานการประชุม วาระที่ 4.13 
พิจารณารายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) หน้า 
40 บรรทัดที่ 27 และหน้า 42 บรรทัดที่ 10 ดังนี้ 
 
 
 
 

ข้อความเดิม... 
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  ข้อความเดิม “รายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564)”              
แก้ไขเป็น “รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564)”   
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี  ครั้ งที่  5/2564 (การประชุมผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ) เมื่ อวันที่  21 พฤษภาคม  2564                             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  (หน้า 1 - 53) 
  มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 
5/2564  (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดยมีการแก้ไข      
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดรหัสมติสภามหาวิทยาลัย และให้เริ่มด าเนินการรายงานผล                
การด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป นั้น 
 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่ครั้งที่ 1/2564 –  ครั้งที่ 5/2564 
ที่ผ่านมา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย พร้อมประเด็นข้อคิดเห็น              
และข้อเสนอแนะที่ส าคัญให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบที่ เกี่ยวข้องรับทราบ และด าเนินการรายงานผล                  
การด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยทราบเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 
1/2564 –  ครั้งที่ 5/2564 โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 13 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 
10 เรื่อง 
  2. หมวดการจัดการศึกษา จ านวน 30 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 16 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 
14 เรื่อง 
  3. หมวดงบประมาณและการเงิน จ านวน 7 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 7 เรื่อง 
  4. หมวดการบริหารงานบุคคล จ านวน 22 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 
20 เรื่อง  
  5. หมวดอ่ืนๆ จ านวน 10  เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 10 เรื่อง 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 88) และในระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. ให้ตรวจสอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 กรณีกรรมการ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “ไม่ลงมติ” ในการพิจารณาเรื่องใดก็ตาม           
ต้องบันทึกเหตุผลไว้ด้วยหรือไม่  
 

2. โดยระบบ... 
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  2. โดยระบบการประชุมต้องมีการอภิปรายและลงมติ กรรมการมีความเห็นที่ไม่ขัดแย้ง            
จึงลงมติที่ประชุมอนุมัติหรือเห็นชอบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุม การประชุมครั้งใดก็ตามกรรมการ  
บางท่านซึ่งเป็นเสียงส่วนน้อย ไม่เห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นอิสระของกรรมการ จึงให้บันทึกความเห็นไว้
ในรายงานการประชุม เช่น กรรมการเสียงข้างมาก และกรรมการเสียงข้างน้อย ตามด้วยจ านวนผู้ออกเสียง 
และบันทึกเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยเพราะเหตุใด นอกจากนี้ เพ่ือประโยชน์ในการท างาน มหาวิทยาลัยบางแห่งระบุ
ชื่อกรรมการเสียงข้างน้อยไว้ด้วย เพ่ือให้มีความชัดเจนเนื่องจากมีความเห็นต่างจากที่ประชุมแม้ว่าข้อบังคับมิได้
ก าหนดไว้แต่หลักปฏิบัติการประชุมโดยทั่วไปใช้วิธีไม่เห็นด้วยและลงมติ และวิธีงดออกเสียง 
  3. การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้มีหลักปฏิบัติว่า กรณีกรรมการที่ไม่เห็นด้วย 
โปรดให้กรรมการใหเ้หตุผลและบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพ่ือประโยชน์ต่อการพิจารณา 
  มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 5/2564   
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
   ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา น าเสนอ อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ดังนี้ 
   ด้วย การจัดการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาภาคปกติและ           
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษา จ านวน 160 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 
87 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 73 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนมีนาคม และ
เดือนเมษายน 2564 ดังนี้        

 (1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา              
ในการประชุม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 

 (2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 20 
พฤษภาคม 2564 

 (3) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมือ่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 

 (4) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ในการประชุม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 

 (5) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมั ติ           
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 

 (6) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ             
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564  ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา            
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 25, 27 – 28, 31 พฤษภาคม และวันที่ 1 มิถุนายน 2564  

 
 

3. สภาวชิาการ… 
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 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 160 คน 
รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    
 1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
 1.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
 1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 1.2.1 สาขาวิชาภาษาจีน 14 - 14 

รวมทั้งหลักสูตร 14 - 14 
 1.3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 1.3.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 12 3 15 

รวมทั้งหลักสูตร 12 3 15 
รวมทั้งสิ้น 27 3 30 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 3 - 3 
 2.1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7 - 7 

รวมทั้งหลักสูตร 10 - 10 
รวมทั้งสิ้น 10 - 10 

3. คณะวิทยาการจัดการ  
 3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 7 8 
  3.1.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 1 - 1 
  3.1.3 สาขาวิชาการจัดการ 2 45 47 
  3.1.4 สาขาวิชาการตลาด 3 - 3 

รวมทั้งหลักสูตร 7 52 59 
 3.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
  3.2.1 สาขาวิชาการบัญชี 26 16 42 

รวมทั้งหลักสูตร 26 16 42 
 
 
 
 

3.3 หลักสูตร… 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

 3.3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    
  3.3.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 34 68 102 

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 4.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 7 - 7 
 4.1.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 8 - 8 
รวมทั้งสิ้น 8 - 8 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 5.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
  5.1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
 5.2 หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  5.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

1 2 3 

  5.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการ 
อุตสาหกรรม) 

1 - 1 

  5.2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล) 

5 - 5 

รวมทั้งหลักสูตร 7 2 9 
รวมทั้งสิน้ 8 2 10 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 87 73 160 
 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี  จ านวน 160 คน (เอกสารแยกเล่ม             
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุปดังนี้ 
  1. คณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาพ้นสภาพจ านวน 199 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จ านวน 100 คน ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาสาเหตุนักศึกษาพ้นสภาพเป็นเพราะเหตุใด และควรพิจารณา
คะแนนเฉลี่ยสะสมที่ไม่ถึง 2.00 เป็นเพราะสาเหตุใดด้วย 
 
 
 

2. การส ารวจ... 
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  2. การส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยพบว่า การพ้นสภาพนักศึกษา           
ส่วนใหญ่เกิดจาก 1) ปัญหาทางด้านการเงิน 2) ผลการเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.8 มหาวิทยาลัย            
ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาหากมีความพร้อมทางด้านการเงินสามารถขอคืนสภาพนักศึกษาได้ 3 ) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ก าหนดเงื่อนไขให้ส าเร็จการศึกษาโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 และวิชาเอกบังคับ 2.00             
ซึ่ ง เรื่ อ งดั งกล่ าวคณ ะท างานด้ านวิชาการได้ เร่ งรัดด าเนิ นการศึกษาข้อมู ล  การลาออกกลางคัน                 
(Drop Out) ของนักศึกษาด้วย รวมทั้งข้อมูลนักศึกษาท่ีไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
  3. ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) 
นักศึกษาอาจไม่มีเงินช าระค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการช่วยเหลือนักศึกษา                 
โดยลดหย่อนค่าปรับ และก าหนดให้มีการแบ่งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ 3 งวด หากนักศึกษา                    
มาด าเนินการแบ่งช าระค่าธรรมเนียมจะไม่เสียค่าปรับ และก าหนดมาตรการในการก ากับติดตาม จึงส่งผลให้มี
อัตราคงอยู่ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทีส่ามารถด าเนินการต่อไป   
  4. มหาวิทยาลัย ก าลังศึกษาข้อมูลเพ่ือให้ทราบข้อมูลที่แท้จริงว่า การพ้นสภาพของนักศึกษา
ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาทางด้านการเงิน และผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ มีจ านวนเท่าใด โดยงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยจะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง   
  5. การหาข้อมูลพ้นสภาพของนักศึกษาที่ผ่านมา ใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูล            
ที่แท้จริง   
  6. มหาวิทยาลัย ไม่สามารถด าเนินการตัดสถานภาพนักศึกษาให้พ้นสภาพได้ หากนักศึกษา 
ไม่มาแจ้งความประสงค์ลาออก ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 9 
ดังนั้นระบบอาจารย์ที่ปรึกษาจึงเป็นเรื่องส าคัญ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องประสาน ติดตามนักศึกษา ส าหรับ
นักศึกษามีปัญหาทางด้านการเงิน มหาวิทยาลัยควรตั้งกองทุนให้กู้ยืมและก าหนดระยะเวลาใช้คืนที่ชัดเจน 
เพ่ือให้สามารถเรียนจนส าเร็จการศึกษาได้ นอกจากนี้ ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยควรต้องพิจารณาการพ้น
สภาพด้วยปัญหาทางการเงินหรือด้วยเหตุใด และหาวิธีการให้ความช่วยเหลือ 
  7. นักศึกษาที่ลงทะเบียนและหายไป อาจเกิดจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อลงทะเบียนเรียน
แล้วสอบติดมหาวิทยาลัยแห่งอ่ืนและไม่มาแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ จึงท า ให้มีนักศึกษาพ้นสภาพเป็น             
จ านวนมากแต่มิได้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยควรตรวจสอบให้รอบคอบ และในกรณีที่นักศึกษา             
ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงมหาวิทยาลัยต้องให้ความดูแลด้วย  
  8. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
การจัดการทรัพย์สินและรายได้ ด าเนินการให้มีเครื่องมือก ากับติดตามนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้กับ
อาจารย์ที่ปรึกษา และสะดวกต่อการใช้งาน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลสถานภาพของนักศึกษาที่ชัดเจน 
  9. กรณีนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง เห็นด้วยที่มหาวิทยาลัยต้องดูแลให้ความ
ช่วยเหลือ หากด าเนินการได้อาจตั้งกองทุนให้กู้ยืม หรือหากเกิดจากปัญหานักศึกษามีผลการเรียนไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไข อาจารย์ที่ปรึกษาต้องดูแลให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้โอกาสในการพัฒนาจนส าเร็จการศึกษา   
  10. มหาวิทยาลัยควรด าเนินการเรื่องการพ้นสภาพนักศึกษาให้เป็นรูปธรรม สิ่งส าคัญคือ
อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยควรมีช่องทางการติดต่อสื่อสารเพ่ือให้บริการกับนักศึกษาที่ชัดเจน เช่น 
โปรแกรมถาม - ตอบผ่านระบบดิจิทัล 
  11. มหาวิทยาลัยควรมีคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและสังเคราะห์ KPI ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือให้ตระหนักในการดูแล ให้ค าแนะน านักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาทุกคนมีโอกาสประสบความส าเร็จ                 
ในการศึกษา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย...   
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  มติสภามหาวิทยาลัย   
   1. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการ
จัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน  160 คน ดังนี้ 
 

คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1 - 1 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 14 - 14 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 12 3 15 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 - 10 
3. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 7 52 59 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 26 16 42 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 1 - 1 
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 8 - 8 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 - 1 
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 7 2 9 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 87 73 160 
   
   2. มอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย                 
ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการศึกษา วิจัย เพ่ือหาแนวทางให้ความช่วยเหลือนักศึกษา กรณีพ้นสภาพนักศึกษา 
 
 4.2 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ น าเสนอ การขอเปลี่ยนแปลง
คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
2560 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้รับทราบจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 แล้วนั้น 
  เนื่องจาก อาจารย์ประนิตดา เพ็งงิ้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2563 จึงขอเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิ
การศึกษา โดยปรับเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา ซึ่ งไม่ส่ งผลกระทบต่อการด าเนินงานและมาตรฐานหลักสูตร                           
รายละเอียดมีดังนี้ 
 
 

1. อาจารย์... 
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   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 (ชุดเดิม) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

(ชุดใหม่) 
หมายเหตุ 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์ 1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์  
2. อาจารย์ ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร 2. อาจารย์ ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร  
3. อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ ากลาง 3. อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ ากลาง  
4. อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ชัยอุดม 4. อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ชัยอุดม  
5. อาจารย์ประนิตดา เพ็งงิ้ว 5. อาจารย์ ดร.ประนิตดา เพ็งงิ้ว ปรับเพิ่มคุณวุฒิ

การศึกษา 
 

  
  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์ 1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์  
2. อาจารย์ ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร 2. อาจารย์ ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร  
3. อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ ากลาง 3. อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ ากลาง  
4. อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ชัยอุดม 4. อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ชัยอุดม  
5. อาจารย์ประนิตดา เพ็งงิ้ว 5. อาจารย์ ดร.ประนิตดา เพ็งงิ้ว ปรับเพิ่มคุณวุฒิ

การศึกษา 
 
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการ
ประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการเสนอขอปรับคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ .ศ. 2560) โดยมอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตรวจสอบความ ถูกต้องของ                     
การเสนอรายละเอียดในเอกสาร สมอ.08 และเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่เสนอ              
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุปดังนี้ 
  คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นเรื่องส าคัญและมี
ความจ าเป็นต้องพิจารณา อาจารย์ที่ขอปรับเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                  
เดิม คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ทางทะเล 
ประเด็นส าคัญ คุณวุฒิการศึกษาวิทยาศาสตร์ทางทะเลเกี่ยวข้องโดยตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หากคุณวุฒิการศึกษาสอดคล้องกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบจะส่งผลให้การรับผิดชอบหลักสูตร                
มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

มติสภามหาวิทยาลัย... 
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  มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ล าดับที่ 5 อาจารย์ ดร.ประนิตดา เพ็งงิ้ว ตามที่เสนอ ดังนี้ 
  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์ 1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์  
2. อาจารย์ ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร 2. อาจารย์ ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร  
3. อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ ากลาง 3. อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ ากลาง  
4. อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ชัยอุดม 4. อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ชัยอุดม  
5. อาจารย์ประนิตดา เพ็งงิ้ว 5. อาจารย์ ดร.ประนิตดา เพ็งงิ้ว ปรับเพิ่มคุณวุฒิ

การศึกษา 
   

  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 (ชุดเดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ชุดใหม่) 
หมายเหตุ 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์ 1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์  
2. อาจารย์ ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร 2. อาจารย์ ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร  
3. อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ ากลาง 3. อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ ากลาง  
4. อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ชัยอุดม 4. อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ชัยอุดม  
5. อาจารย์ประนิตดา เพ็งงิ้ว 5. อาจารย์ ดร.ประนิตดา เพ็งงิ้ว ปรับเพิ่มคุณวุฒิ

การศึกษา 
 

 4.3 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่            
พ.ศ. 2554) คณะวิทยาการจัดการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ น าเสนอ การปิดหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้ 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 
ได้มีมติ เห็นชอบปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)                   
คณะวิทยาการจัดการ โดยให้มหาวิทยาลัย ดูแลนักศึกษาที่ยังมีอยู่ในหลักสูตร จนกระทั่งนักศึกษาคนสุดท้าย
ส าเร็จการศึกษา นั้น ปัจจุบันหลักสูตรดังกล่าว ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนกระทั่งนักศึกษาคนสุดท้าย        
ของหลักสูตรส าเร็จการศึกษา ประกอบกับ คณะวิทยาการจัดการ ได้พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพ่ือจัดการเรียนการสอนแล้ว  
  คณะวิทยาการจัดการ จึงมีความประสงค์ขอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา              
การจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) โดยสมบูรณ์  ซึ่ งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ า                    
คณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 และสภาวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้คณะวิทยาการจัดการ เสนอต่อ                    
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) แบบสมบูรณ์ต่อไป  

มหาวิทยาลัย… 
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  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) คณะวิทยาการจัดการ โดยสมบูรณ์ ดังรายละเอียด 
ในเอกสารประกอบการประชุม 

  มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) คณะวิทยาการจัดการ โดยสมบูรณ์ และมอบมหาวิทยาลัย ด าเนินการแจ้งการปิด
หลักสูตรต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบต่อไป 
 
 ๔.๔ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. .... 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย          
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... ดังนี้ 
  จากที่ กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี                    
พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้มาระยะหนึ่งแล้ว จึงมีความจ าเป็นที่จะปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ มาตรฐาน
การศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ 
รวมทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือรองรับการจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้นของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่างๆ 
ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ               
ความต้องการของตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
  เหตุผลความจ าเป็น 
 ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ข้อบังคับฉบับเดิม อิงกับ มาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไป
เป็นมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. ปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนและ
สังคมไทยให้เป็นรากฐานที่เข้มแข็งของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน ความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  
 ๓. เพ่ือรองรับการจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้นของสาขาวิชาการและ
วิชาชีพต่างๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
  สาระส าคัญของการปรับเปลี่ยน 
 ๑. เพ่ือเปิดกว้างส าหรับการเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต และการเรียนในระบบเทียบโอนผลการ
เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยอื่น  
 ๒. ปรับให้มีความสากล เช่น สัญลักษณ์ผลการเรียน จาก E เป็น F 
 ๓. แก้ไขการที่นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ด้วยการปรับให้นักศึกษา            
จบการศึกษาเร็วขึ้น 
 ๔. ให้เริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
 

ล าดับการด าเนินการ... 
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 ล าดับการด าเนินการ  
 ๑. มหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะท างาน ๑ ชุด ประกอบด้วย ตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับการ
จัดการศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ในการปรับปรุงข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ๒. คณะกรรมการบริหาร ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ 
 ๓. สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 ๔. คณะกรรมการนโยบายด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ให้ความเห็นชอบในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 ๕. คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔, การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔, การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และให้ความเห็นชอบในการประชุม           
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไข เพ่ิมเติมตามความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และส่งให้กรรมการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย              
เพ่ือพิจารณาต่อไป โดยฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 ๖. สภามหาวิทยาลัย พิจารณาในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
สรุปประเด็นส าคัญของข้อบังคับฯ  

หมวด สรุปสาระส าคัญ 
หมวด 1 ระบบการจัดการศึกษา
และการบริหารงานวิชาการ  
 

1. ระบบการจัดการศึกษา เป็น 3 แบบ คือ ระบบทวิภาค ระบบไตรภาค 
และระบบแบบอื่น ** 
2. ให้มคีณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่บริหารหลักสูตร ** 
3. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการเสนอของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรต่ออธิการบดีเพ่ือแต่งตั้ง ** 

หมวด 2 หลักสูตรการศึกษา 
 

1. การแบ่งประเภทของหลักสูตร ปริญญาตรี 2 แบบ คือ หลักสูตรทาง
วิชาการ และ ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
2. จ านวนหน่วยกิตรวม และระยะเวลาการศึกษา ประกอบ ด้วย 
หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี 5 ปี 6 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 
3. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชา
เฉพาะ และ หมวดวิชาเลือกเสรี 

หมวด 3 การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
สภาพการเป็นนักศึกษา การขอ
คื น สภ าพ นั กศึ กษ าและการ
ลาออก 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2. การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
3. ประเภทนักศึกษาและการเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 
4. การรับโอนนักศึกษาจากในมหาวิทยาลัยและจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ** 
5. การพ้นสภาพนักศึกษา ** 
6. การรักษาสภาพและการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 
7. การลาออก 

 
 
 

หมวด 4... 
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หมวด สรุปสาระส าคัญ 
หมวด 4 การลงทะเบียนเรียน 
 

1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชา ประกอบด้วย การลงทะเบียนเรียน               
ในมหาวิทยาลัยและการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอื่น ** 
๒. จ านวนหน่วยกิตท่ีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละ 
ภาคการศึกษา 
๓. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 

หมวด 5 การวัดและประเมินผล
การศึกษา 
 

1. การสอบปลายภาคการศึกษา 
2. การวัดและประเมินผลการศึกษา ** 
3. การก าหนดสัญลักษณ์ระดับคะแนน ** 
4. การคิดคะแนนเฉลี่ย 

หมวด 6 การส าเร็จการศึกษา
และการขอรับปริญญา 

การขอส าเร็จการศึกษา และ เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 
การอนุมัติให้ปริญญา 

บทเฉพาะกาล  
 

นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับให้ใช้ ระเบียบ ประกาศ
และค าสั่งเดิม 

หมายเหตุ : ** หมายถึง มีการปรับเพิ่มจากข้อบังคับเดิม 
 
  มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุปดังนี้ 
  1. เหตุผลในการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... ตามที่ระบุไว้ในบันทึกหลักการและเหตุผลนั้น  ขอให้ปรับแก้ไขเหตุผลในบรรทัดที่            
3 จากเดิม “...ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561...” 
แก้ไขเป็น “...ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. ๒๕๖๒...” นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ได้วางรูปแบบการร่างข้อบังคับไว้แล้ว ซึ่งจะให้มหาวิทยาลัยด าเนินการและน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 2. ให้เพ่ิมเติมข้อ 3 วรรคสอง ดังนี้ “บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด               
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน” เพ่ือให้เป็นไปตามรูปแบบการร่างกฎหมาย 
  3. หมวด 5 การวัดและประเมินผล ข้อ 19 นักศึกษาอาจพ้นสภาพนักศึกษาในกรณีใด           
กรณีหนึ่ง ดังนี้ “(๔) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า ๑.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒ และค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่  ๔ ที่  ๖ ที่  ๘ ที่  ๑๐ หรือ ที่  ๑๒” หลักการนี้ 
มหาวิทยาลัยอ่ืน เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า จะก าหนดค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม  ต่ ากว่า ๑.50 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒ และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า ๑.75 
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔ ประกอบกับ ร่างข้อบังคับฉบับใหม่นี้ ได้ปรับการคิดคะแนนเฉลี่ยโดยนับรวมรายวิชา
ที่มีผลการศึกษาเป็น “F” ด้วย จะส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยสะสมลดลง ท าให้นักศึกษาอาจพ้นสภาพนักศึกษามากยิ่งขึ้น  

 
 

4. หมวด 6... 
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 4. หมวด 6 การส าเร็จการศึกษาและการขอรับปริญญา ข้อ 31 (5) “วันที่ส าเร็จการศึกษา 
ให้ถือเอาวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา” สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ในการอนุมัติ               
ให้ปริญญา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หลักการนี้ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ 
จะก าหนดให้วันอนุมัติผลการศึกษาเป็นวันที่ส าเร็จการศึกษา จึงเสนอปรับข้อบังคับ โดยถือวันที่คณะกรรมการ
ประจ าคณะอนุมัติผลการศึกษาประจ าภาคเรียนของรายวิชาในคณะ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยใช้
ข้อความ ดังนี้  “วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือวันที่คณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติผลการศึกษา” และ              
นายทะเบียนมีหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร หรือ
มหาวิทยาลัยอาจก าหนดวันอนุมัติผลการศึกษาเป็นวันเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยได้ เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษา  

 5. ให้ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์การจัดเยื้องหน้ากระดาษในร่างข้อบังคับฯ เอกสารหน้า 5 
และหน้า 7 ให้ถูกต้องและเหมาะสม 
  6. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การ
ประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ “วันที่ส าเร็จการศึกษาให้ถือวันที่สภาวิชาการ
อนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา ต่อมาได้มีการปรับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ก าหนดให้ “วันที่ส าเร็จการศึกษาให้ถือวันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา” เนื่องจากใบรายงานผลการเรียน ระบุวันที่ส าเร็จการศึกษาเป็นวันที่
สภาวิชาการอนุมัติ และวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาไม่ตรงกัน จึงมีผลกระทบกับนักศึกษาที่สอบ
บรรจุ ซึ่งบางหน่วยงานมีความจ าเป็นให้เป็นวันเดียวกัน จึงขอหารือว่าจะต้องค านึงถึงเรื่องดังกล่าวด้วยหรือไม่ 
  7. ปกติใบปริญญาบัตรจะก าหนดการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และวันที่ส าเร็จการศึกษา 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2548 ก าหนดให้
คณะกรรมการประจ าคณะมีหน้าที่ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาประจ าภาคเรียนของรายวิชาในคณะ                 
สภาวิชาการ มีหน้าที่ พิจารณาเสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

  8. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให้สภาวิชาการท าหน้าที่อนุมัติผลการศึกษา สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญา จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาเพ่ือช่วยให้นักศึกษาทันต่อ
การสมัครงาน นอกจากนี้ ในบทเฉพาะกาลจะก าหนดให้ใช้บังคับเฉพาะนักศึกษาปัจจุบัน และเห็นว่าข้อบังคับ
ฉบับใหม่อาจอนุโลมให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับได้ 

 9. วันที่ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญา
ในวันที่ส าเร็จการศึกษา โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ผลคะแนนรายวิชาสุดท้ายออก จึงไม่มีปั ญหากับ              
ส่วนราชการที่จะต้องใช้ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยต้องวางระบบวันที่ส าเร็จการศึกษาใหม่ เนื่องจากมี
ความส าคัญ หากจะใช้ถ้อยค า “ให้ถือวันที่อนุมัติผลการศึกษา” หมายถึง นักศึกษาได้รับอนุมัติผลการศึกษา
รายวิชาสุดท้ายเมื่อใด ให้ถือเป็นวันที่ส าเร็จการศึกษา และเมื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญา  
จะต้องระบุด้วยว่าอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาวันใด 

 10. การก าหนดให้วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือวันที่ คณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติ              
ผลการศึกษา เนื่องจาก คณะกรรมการประจ าคณะมีความพร้อมของข้อมูลผลการศึกษา แต่กรณีมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการประจ าคณะท าหน้าที่ส่งผลการศึกษาให้กับกองบริการการศึกษา กองบริการ
การศึกษา จะท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลส่วนกลาง ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียน และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการ ดังนั้น วันที่ส าเร็จการศึกษา ต้องตรวจสอบบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้ดี  

 
 

 
11. ขั้นตอน... 
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 11. ขั้นตอนการด าเนินการเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
คณะกรรมการประจ าคณะต่าง ๆ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา และส่งผลการศึกษาให้กองบริการ
การศึกษา ตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา และเมื่อกองบริการการศึกษา ตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา
จะน าเสนอต่อสภาวิชาการพิจารณาการเสนอปริญญา และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา 
กองบริการการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางจะมีข้อมูลผลการศึกษา ดังนั้น การเสนอปรับ ให้วันที่ส าเร็จ
การศึกษาให้ถือวันที่คณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติผลการศึกษาอาจไม่เป็นไปตามกระบวนการเสนอการให้
ปริญญาของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 12. มหาวิทยาลัยบางแห่งเมื่อกองบริการการศึกษา ตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา 
เรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้คณะกรรมการบริหาร หรือสภาวิชาการพิจารณา และไม่เห็นด้วย           
ในประเด็นที่ก าหนดให้วันที่ส าเร็จการศึกษาให้ถือวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา เนื่องจาก 
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่อนุมัติให้ปริญญา จึงเสนอให้ปรับ วันที่ส าเร็จการศึกษาให้ถือวันที่สภาวิชาการอนุมัติ
ให้ส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยควรวางระบบวันที่ส าเร็จการศึกษาใหม่ ตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี 

 13. การควบคุมคุณภาพมาตรฐานและข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะรวบรวมโดย
หน่วยงานส่วนกลาง คณะอาจไม่มีความพร้อมข้อมูลต่าง ๆ มหาวิทยาลัยหลายแห่งสภาวิชาการอนุมัติผล           
การส าเร็จการศึกษา เนื่องจากเกี่ยวข้องกับวิชาการ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาโดยใช้วันที่สภาวิชาการ
อนุมัติผลการส าเร็จการศึกษา อย่างไรก็ตามสภาวิชาการควรเป็นศูนย์กลางข้อมูลทั้งหมด เพ่ือให้สะดวกในการ
ตรวจสอบข้อมูลและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 14. การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหลายคณะ โดยหลักเมื่อเรียนครบทุกรายวิชา                    
ในหลักสูตร หน่วยงานที่ตรวจสอบผลการเรียนครบถ้วนทุกรายวิชาและให้ถือเป็นวันที่ส าเร็จการศึกษา กรณี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือให้ด าเนินงานได้อย่างรวดเร็วและประโยชน์ของนักศึกษา เมื่อคณะต่าง ๆ 
ส่งผลการเรียนให้กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษามีหน้าที่ตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา และ
ส่งผลการส าเร็จการศึกษาเสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาอนุมัติผลการส าเร็จการศึกษา โดยให้เป็นวัน
เดียวกันที่อนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย ส าหรับวันประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นอ านาจสภา
มหาวิทยาลัยในการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและให้มีผลย้อนหลังได้ ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้
ปริญญาโดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่อนุมัติผลการส าเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา 

 15. มหาวิทยาลัย ได้วางระบบการส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 1) คณะกรรมการประจ าคณะ              
ต่าง ๆ ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในวันพุธ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 2) กองบริการการศึกษา 
ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร ด าเนินการส่งเข้าระบบ และ
ตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอต่อสภาวิชาการ 3) สภาวิชาการ ประชุมวันศุกร์สัปดาห์ที่ 1 
ของเดือน จึงเห็นด้วยให้วันที่อนุมัติผลการส าเร็จการศึกษาเป็นวันที่ประชุมสภาวิชาการ  

 16. ให้ปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม เป็นดังนี้ “ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า ๑.๕๐ 
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่  ๒ และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า ๑.๗๕ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่  ๔            
ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ หรือ ที่ ๑๒” 
   

 
 
 
 
 

17. การคิดคะแนน... 
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 17. การคิดคะแนนเฉลี่ยโดยน ารายวิชาที่มีผลการศึกษา “F” มาหารรวมนั้น เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล แต่เนื่องจาก บางสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยมีการวัดและประเมินผลการศึกษาแตกต่าง
ออกไป เช่น สาขาวิชานิติศาสตร์ มีการประเมินผลลักษณะการสอบปลายภาคเพียงครั้งเดียว โดยคิดค่าคะแนน
เต็ม 100 คะแนน แบบอัตนัย 4 ข้อ ๆ ละ 25 คะแนน จึงไม่มีคะแนนเก็บ และไม่สามารถน ารายวิชาที่มีผล
การศึกษา “F” มาหารรวมได้ อาจารย์ในสาขาวิชานิติศาสตร์ได้พยายามส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี
ความรู้ตามมาตรฐานที่เหมาะสมตามที่สาขาวิชาก าหนด หากน ารายวิชาที่มีผลการศึกษา “F” มาหารรวม อาจ
ส่งผลให้นักศึกษาเสียก าลังใจในการเรียน ทั้งนี้ ตามข้อบังคับฯ ฉบับเดิมได้เอ้ือประโยชน์ให้กับนักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร์ให้มีการสอบปลายภาคเพียงครั้งเดียว โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย จึงเสนอให้
ทบทวนร่างข้อบังคับฯ ข้อ 30 การคิดคะแนนเฉลี่ยใหม่ หรือยกเว้นบางสาขาวิชาที่มีการวัดและประเมิน
การศึกษาที่แตกต่างออกไปได้หรือไม่ 

 18. การวัดและประเมินผลการศึกษาของสาขาวิชานิติศาสตร์ ทีมี่การประเมินผลลักษณะการ
สอบปลายภาคเพียงครั้งเดียวต่างจากสาขาวิชาอ่ืน ๆ อาจไปเป็นตาม ข้อ 26 วรรคสอง “ส าหรับการวัดผล
การศึกษาในหลักสูตรที่มีการก าหนดไว้เฉพาะรายวิชาในหมวดเฉพาะด้านของหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย” ดังนั้น มหาวิทยาลัยสามารถออกประกาศการวัดผลการศึกษาเป็นการเฉพาะของสาขาวิชา
นิติศาสตร์ ได้หรือไม ่

 19. ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบการคิดคะแนนเฉลี่ยของสาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชา  
อ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะการสอบปลายภาคเพียงครั้งเดียว โดยคิดค่าคะแนนเต็ม 100 คะแนน  
เพ่ือความรอบคอบ และประโยชน์ของนักศึกษา 

 20. มคอ.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ มิได้ก าหนดให้สอบปลายภาคเพียงครั้งเดียวและเปิดโอกาส
ให้มีคะแนนเก็บและการสอบกลางภาคได้ แต่เนื่องจากสาขาวิชานิติศาสตร์มีมาตรฐานสูง จึงได้ก าหนดให้
นักศึกษาสอบปลายภาคเพียงครั้งเดียว 

 21. มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบการคิดคะแนนเฉลี่ย จากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในสาขาวิชา
นิติศาสตร์ ที่ไม่น ารายวิชาที่มีผลการศึกษา “F” มาหารรวม เพ่ือยืนยันข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้              
เพ่ือความรอบคอบ ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

 22. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือมิให้นักศึกษาพ้นสภาพในอนาคต ความเข้มข้นของการ            
คัดกรองนักศึกษา หากยืดหยุ่นได้ควรต้องด าเนินการเอ้ือเฟ้ือผู้เรียนในการพัฒนาตนเอง ให้นักศึกษามีโอกาสได้
แก้ไขจนสามารถศึกษาต่อและส าเร็จการศึกษาในที่สุด  

 23. การเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ ได้ปฏิรูปการเรียนรู้อย่างมาก จึงให้มหาวิทยาลัยศึกษา  
ให้รอบคอบในการคิดคะแนนเฉลี่ยของสาขาวิชานิติศาสตร์  และหาข้อมูลประกอบเพ่ิมเติม เพ่ือให้เป็น
มาตรฐานสากล 

 24. สาขาวิชานิติศาสตร์จัดท าหลักสูตร โดยให้มีการวัดและประเมินผลเทียบเท่ากับเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยชั้นน า 3 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และมหาวิทยาลัย
รามค าแหง ซึ่งแต่เดิมมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง ใช้การวัดและประเมินผลโดยสอบปลายภาคเพียงครั้งเดียว            
และ 1 – 2 ปีที่ผ่านมา มคอ. 1 ได้เปิดโอกาสให้มีการวัดและประเมินผลในรูปแบบอ่ืน ๆ ได้ แต่สาขาวิชา
นิติศาสตร์ ยังคงด าเนินการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานเดิม นอกจากนี้ องค์กรวิชาชีพ เช่น สภา
ทนายความ หรือเนติบัณฑิตยสภา ใช้ข้อสอบในลักษณะอัตนัยและด าเนินการวัดผล เพียงครั้งเดียว                     
ต่อภาคการศึกษา 
 25. ให้มหาวิทยาลัยทบทวนร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... ในประเด็น ดังนี้  
 

(1) ให้ตรวจสอบ... 
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   (1) ให้ตรวจสอบการคิดคะแนนเฉลี่ยของสาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาอ่ืน ๆ                  
ในลักษณะที่มีการสอบปลายภาคเพียงครั้งเดียว โดยคิดค่าคะแนนเต็ม 100 คะแนน และศึกษาข้อมูล
มาตรฐานการวัดและประเมินผลการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ พิจารณาประกอบด้วย 
   (2) ให้ปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม เป็นดังนี้  “ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม            
ต่ ากว่า ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒ และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า ๑.๗๕ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ หรือ ที่ ๑๒” 
   (3) วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือเอาวันที่สภาวิชาการอนุมัติผลการส าเร็จการศึกษา  
   ทั้งนี้  เมื่อด าเนินการปรับแก้ไขข้อบังคับฯ แล้วให้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา             
ร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

มติสภามหาวิทยาลัย มอบมหาวิทยาลัยทบทวนร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....  ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยในประเด็น ดังนี้  

1. ให้ตรวจสอบการคิดคะแนนเฉลี่ยของสาขาวิชานิติศาสตร์  และสาขาวิชาอ่ืน ๆ                  
ในลักษณะที่มีการสอบปลายภาคเพียงครั้งเดียว โดยคิดค่าคะแนนเต็ม 100 คะแนน และศึกษาข้อมูล
มาตรฐานการวัดและประเมินผลการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ พิจารณาประกอบด้วย 

2. ให้ปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม เป็นดังนี้ “ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า ๑.๕๐ 
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่  ๒ และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า ๑.๗๕ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่  ๔            
ที ่๖ ที ่๘ ที ่๑๐ หรือ ที่ ๑๒” 

3. วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือเอาวันที่สภาวิชาการอนุมัติผลการส าเร็จการศึกษา  
ทั้งนี้ เมื่อด าเนินการพิจารณาทบทวนและปรับแก้ไขบังคับฯ แล้วให้เสนอต่อคณะกรรมการ

พิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป  
 
 ๔.5 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
  16 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ดังนี้ 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย    
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน 
๒๕๖๔ นั้น 

มหาวิทยาลัยได้เตรียมการด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข้อ ๔ ของข้อบังคับดังกล่าว ที่ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหนึ่งคน  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) อธิการบดี       เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ    เป็นกรรมการ 
(๔) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัย  เป็นกรรมการ 
(๕) รองอธิการบดี จ านวนสองคน     เป็นกรรมการ 
(๖) คณบดี จ านวนสองคน     เป็นกรรมการ 

(๗) ผู้อ านวยการ... 
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                     (๗) ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการ  
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จ านวนหนึ่งคน    เป็นกรรมการ 
  (๘) บุคลากรประเภทคณาจารย์ประจ า จ านวนสองคน เป็นกรรมการ โดยอย่างน้อยหนึ่งคน
ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท ายุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
  (๙) บุคลากรประเภทข้าราชการ และพนักงาน จ านวนสองคน เป็นกรรมการ โดยอย่างน้อย
หนึ่งคน ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท ายุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย   
  (๑๐) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    เป็นเลขานุการ 
  การได้มาซึ่งกรรมการตาม (๕) , (๖) และ (๗) ให้บุคคลประเภทนั้น ๆ เลือกกันเอง 
  กรรมการตาม (๘) ให้มหาวิทยาลัยจัดเลือกตั้งโดยตรงจากคณาจารย์ประจ า โดยเลือกผู้ที่
ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับ จ านวนสองคน กรณีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันมีมากกว่าสองคน ให้ใช้วิธีการ  
จับสลากให้เหลือสองคนแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
  กรรมการตาม (๙) ให้มหาวิทยาลัยจัดเลือกตั้งโดยตรงจากข้าราชการ และพนักงาน โดยเลือก
ผู้ที่ ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับ จ านวนหนึ่งคน กรณีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันมีมากกว่าหนึ่งคน                  
ให้ใช้วิธีการจับสลากให้เหลือหนึ่งคนแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
  วรรคสี่มีข้อความที่ขัดแย้งกับ (๙) คือ การระบุจ านวนกรรมการตาม (๙) ก าหนดไว้สองคน แต่ความ
ในวรรคสี่ ระบุไว้หนึ่งคน ประกอบกับวิธีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตาม (๘) และ (๙) ไม่สามารถด าเนินการได้
ด้วยกระบวนการเลือกตั้ง เนื่องจากมีการก าหนดคุณสมบัติที่ยากต่อการพิจารณาในการรับสมัคร ประกอบกับ              
มีความจ าเป็นเร่งด่วนตามแนวทางที่กระทรวงการคลังก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยเร็ว ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงเสนอปัญหาดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย                
เพ่ือพิจารณา 
  คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีความเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการปรับแก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
 
ที ่ ข้อบังคับฉบับเดิม ความเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับแก้

ไข เพิ่มเติมของคณะกรรมการ 
หมายเหตุ 

๑ 
 

ข้อ ๔ ให้สภามหาวิทยาลัย... 
     (๘) บุคลากรประเภทคณาจารย์ประจ า 
จ านวนสองคน เป็นกรรมการ โดยอย่างน้อย
หนึ่งคนต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔ ให้สภามหาวิทยาลัย... 
     “(๘) บุคลากรประเภทคณาจารย์ประจ า 
ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
ยุทธศาสตร์   และการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของ
อธิการบดี จ านวนสองคน เป็นกรรมการ” 

ปรับแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ๔… 
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ที ่ ข้อบังคับฉบับเดิม ความเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับแก้
ไข เพิ่มเติมของคณะกรรมการ 

หมายเหตุ 

๒ ข้อ ๔ ให้สภามหาวิทยาลัย... 
     (๙) บุคลากรประเภทข้าราชการ และ
พนั กงาน จ านวนสองคน เป็ นกรรมการ              
โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดท ายุทธศาสตร์ และการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๔ ให้สภามหาวิทยาลัย... 
     “(๙) บุคลากรประเภทข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานใน
สถาบัน อุดมศึกษา ที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดท ายุทธศาสตร์ และการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
โดยค าแนะน าของอธิการบดี จ านวนสองคน
เป็นกรรมการ” 

ปรับแก้ไข 

๓ 
 

ข้อ ๔ ให้สภามหาวิทยาลัย... 
     วรรคสาม 
     กรรมการตาม (๘) ให้มหาวิทยาลัยจัด
เลื อกตั้ งโดยตรงจากคณาจารย์ ประจ า                 
โดยเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับ 
จ านวนสองคน กรณีผู้ ได้รับคะแนนสูงสุด
เท่ากันมีมากกว่าสองคน ให้ใช้วิธีการจับสลาก
ให้เหลือสองคนแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง 

ข้อ ๔ ให้สภามหาวิทยาลัย... 
     วรรคสาม 
     “กรรมการตาม (๘) ให้มหาวิทยาลัยจัด
เลือกตั้งโดยตรงจากคณาจารย์ประจ า โดย
เลือกผู้ที่ ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับ 
จ านวนสองคน กรณีผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
เท่ากันมีมากกว่าสองคน ให้ใช้วิธีการจับ
สลากให้ เหลื อสองคนแล้ วเสนอสภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง” 

ยกเลิกข้อความ 

๔ ข้อ ๔ ให้สภามหาวิทยาลัย... 
     วรรคสี่ 
     กรรมการตาม (๙) ให้มหาวิทยาลัยจัด
เลือกตั้งโดยตรงจากข้าราชการ และพนักงาน 
โดยเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับ 
จ านวนหนึ่งคน กรณีผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
เท่ากันมีมากกว่าสองคน ให้ใช้วิธีการจับสลาก
ให้เหลือสองคนแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง 

ข้อ ๔ ให้สภามหาวิทยาลัย... 
     วรรคสี่ 
     กรรมการตาม (๙) ให้มหาวิทยาลัยจัด
เลื อกตั้ งโดยตรงจากข้ าราชการ และ
พนักงาน โดยเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด
ตามล าดับ จ านวนหนึ่งคน กรณีผู้ได้รับ
คะแนนสูงสุดเท่ากันมีมากกว่าสองคน ให้ใช้
วิธีการจับสลากให้เหลือสองคนแล้วเสนอ
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

ยกเลิกข้อความ 

 
  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยมอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไข เพ่ิมเติม  
ตามความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และส่งให้นายสมควร  วงษ์มา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และ
ระเบียบของมหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....               

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย    
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

4.6 พิจารณา… 



- 25 - 
 

 4.6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา น าเสนอ แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 
  ตามที่  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่  11/2563 เมื่อวันที่  27 
พฤศจิกายน 2563 ได้ แต่ งตั้ ง นายวัชระ รักษาพล พนั กงานในสถาบั นอุดมศึ กษา สายสนับสนุ น                          
เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนผู้พ้นจากต าแหน่งและ              
ให้เหลืออยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน นั้น เนื่องด้วย นายวัชระ รักษาพล ได้รับคัดเลือก จาก
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้ด ารงต าแหน่งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงได้ขอลาออก                
จากการเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 
2564 เป็นต้นไป              

 โดยต าแหน่งดังกล่าวยังคงมีวาระเหลืออยู่ 11 เดือน 13 วัน นับตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 
ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2565 ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ วรรคสอง ก าหนดว่า “ในกรณีกรรมการ ก.บ.ม. พ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทน ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระ           
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการเพ่ือให้มี           
ผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้...”  
  มหาวิทยาลัย โดยส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงได้ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการบริหาร                
งานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2547 ดังนี้ 
  1. ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การด าเนินการเลือกตั้งกรรมการบริหาร            
งานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มิใช่ผู้บริหาร ซึ่งเลือกตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานสายสนับสนุน             
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยก าหนดวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 11 – 21 พฤษภาคม 
2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. (เว้นหยุดราชการ) ณ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 5 อาคาร
ส านักงานอธิการบดี 
  2. ผลการรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี ที่มิใช่ผู้บริหาร ซึ่งเลือกตั้งจากข้าราชการหรือพนักงาน สายสนับสนุน มีผู้สมัคร จ านวน 1 คน คือ                
นายคทายุทธ ชื่นชม พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ต าแหน่งบุคลากร สังกัดส านักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดไว้ว่า “ในกรณีที่มี                 
ผู้มาสมัครไม่เกินจ านวนที่ประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง” 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง นายคทายุทธ ชื่นชม พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ตามข้อ ๕ (๗) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗  และให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้ง นายคทายุทธ ชื่นชม พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา             
สายสนับสนุน เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และให้อยู่               
ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

4.7 พิจารณาร่าง… 
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 4.7 พิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอ ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 256๖ – 25๗0 ดังนี้    

  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 
2564 ได้มีมติ มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย จัดท านโยบายและแนวทาง                
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ.2566 - 2570) และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น 

 คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2564             
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ได้พิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ และ            
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ โดยมอบเลขานุการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ       
คณะกรรมการฯ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป สรุปสาระส าคัญมีดังนี้ 
 หลักการและเหตุผล  เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) นโยบายการศึกษาของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐) และบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก จึงก าหนดนโยบายและแนว
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน ในปี                  
พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จ านวน 9 ข้อ ดังนี้ 

ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ 

ความเชื่อมโยง และสอดคล้องพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                    
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) นโยบายการศึกษาของชาติ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐) 
และบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 

 ๑. มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานตามพันธกิจโดยใช้
กระบ วนการมี ส่ วน ร่ วมและบริห ารจั ดการอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

นโยบายการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 ๒. พัฒ นาบัณ ฑิ ต ให้ มี คุณ ลักษณ ะตามพระบรม           
ร า โช บ า ย ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง พ ร ะ บ า ท ส ม เด็ จ                    
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ที่มุ่งเน้นการสร้างพ้ืนฐาน ๔ 
ด้าน คือ ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒) มีพ้ืนฐาน
ชีวิตที่มั่นคง ๓) มีคุณธรรม มีงานท ามีอาชีพ และ ๔) เป็น
พลเมืองด ี

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ 

 
๓. จัดการเรียนการสอน... 
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ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ 

ความเชื่อมโยง และสอดคล้องพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                    
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) นโยบายการศึกษาของชาติ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐) 
และบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 

 ๓. จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และ
ความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ  มีทักษะ
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล มีทักษะ
การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม มีสมรรถนะจากการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการท างาน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
บริหารจัดการ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ
และแบบออนไลน์  รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรทางการศึกษากับการท างานในยุคดิจิทัล 

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (๑๒) การพัฒนา           
การเรียนรู้  
2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
มาตรา ๘ ข้อ ๒ 
 

 ๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและ
พั ฒ น าค รู  บุ ค ล าก รท า งก ารศึ ก ษ า ให้ มี คุ ณ ภ าพ            
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง   

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
มาตรา ๘ ข้อ ๕  
2. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 5 

๕. ส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และการพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคตส าหรับทุกช่วงวัย  โดย
พัฒนาระบบ กลไก มาตรการ และหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมพูน
สมรรถนะใหม่ รองรับอาชีพตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทยและสังคมโลก 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (๑๑) พัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
3. แผนการศึกษาชาติ พันธกิจที่ ๑ 
4. นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ด้านที่ ๑ โปรแกรมท่ี  ๓   
5. นโยบายเร่งด่วน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัย และนวัตกรรม ปี 2565 
6. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่  1  และยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยที่ 3 

 
 
 
 
 
 

๖. สนับสนุน... 
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ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ 

ความเชื่อมโยง และสอดคล้องพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                    
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) นโยบายการศึกษาของชาติ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐) 
และบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 

๖. สนับสนุนและขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมที่
แก้ไขปัญหาเร่งด่วนและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมการ
ให้บริการวิชาการ การพัฒนาเครือข่ายผู้น าท้องถิ่น และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งศึกษา วิจัย 
ส ่ง เส ร ิม แ ล ะ ส ืบ ส า น โ ค ร ง ก า ร อ ัน เนื ่อ ง ม า จ า ก
พระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น  

1. นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม  
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๑๕) พลังทางสังคม 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๓)  
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
มาตรา ๘ ข้อ ๗ 
6. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 1  

๗. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ระดับอุดมศึกษา รวมถึงการพัฒนาทักษะและศักยภาพใน
การจัดการเรียนรู้  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และ
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย  

1. นโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
2. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 3 

 

 ๘. พัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยตามศักยภาพ 
ความช านาญและจุดมุง่เน้นที่ส าคัญ 

1. นโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
2. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 4 

 ๙. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดหารายได้จากพันธกิจและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านงบประมาณ 

SWOT ของมหาวิทยาลัย และสภาวการณ์ปัจจุบันที่
จ านวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลงและรัฐบาลตัดลด
งบประมาณสนับสนุน 

 

 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 256๖ – 25๗๐              
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุปดังนี้ 
 1. ควรระบุวัตถุประสงค์นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ 

และควรมีนโยบายเร่งด่วนและนโยบายทั่วไป การจัดท านโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย               
ก าหนดไว้ระยะ 5 ปีนี้  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถน าไปพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยต่อไปได้  

 
 

2. ร่าง ประกาศฯ... 
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 2. ร่าง ประกาศฯ นโยบายสภาฯ จ านวน 9 ข้อ นั้น มีเรื่องที่เห็นควรเป็นนโยบายเร่งด่วน              
2 ข้อ คือ ข้อ ๘ “พัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยตามศักยภาพ ความช านาญและจุดมุ่งเน้นที่ส าคัญ” 
เนื่องจาก การพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เป็นนโยบายเร่งด่วนของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ต้องการให้ทุกสถาบัน การศึกษาพัฒนาตาม
ศักยภาพของตนเอง มีการประชุมติดตาม และเร่งรัดให้มหาวิทยาลัยเสนอโครงการพัฒนาความเป็นเลิศ และ 
ข้อ ๙ “เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดหารายได้จากพันธกิจและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านงบประมาณ” เนื่องจาก รายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) จ านวนนักศึกษาลดลง และ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรลดลง ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างด าเนินการวางแผนจัดท าแผนการจัดหารายได้  

 3. ร่าง ประกาศฯ นโยบายสภาฯ จะเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 – 2570 จึงให้ปรับแก้ไข            
ถ้อยค าในข้อ 3 จากเดิม “…รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษากับการท างานในยุค
ดิจิทัล” แก้ไขเป็น “…รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษากับการท างานในยุคดิจิทัล” 
นอกจากนี้ ประกาศฯ นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ.2563 – 2565)  
ได้ระบุนโยบายเร่งด่วนและนโยบายทั่วไปโดยแบ่งเป็นด้าน ๆ ไว้อย่างชัดเจน 

 4. ให้พิจารณาถ้อยค าในข้อ 2 “พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวรัชกาลที ่ ๑๐” โดยปกติจะใช้ถ้อยค า “พระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัว” ซึ่งหมายถึงรัชกาลปัจจุบัน 

 5. ควรมีค าส าคัญ (Keyword) เช่น “เทคโนโลยีดิจิทัล” ซึ่ งตามประกาศฯ ฉบับร่าง                  
จะปรากฏในข้อ 3 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จึงเสนอให้ปรับถ้อยค าที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลไว้ในข้อ 1 เช่น “มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานตามพันธกิจ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล” เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล และมหาวิทยาลัยสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณได้ ควรมีถ้อยค า “ธรรมาภิบาล”              
ไว้ด้วย และให้ปรับถ้อยค า ในข้อ 5 เป็นดังนี้ “ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต…” เพ่ือให้ครอบคลุม           
การเรียนทุกช่วงวัย 

 6. การจัดท านโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ควรมีความรอบคอบ ชัดเจน และ
ต้องด าเนินการได้จริง ร่าง ประกาศฯ นโยบายฯ ด าเนินการโดยคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการมีข้อมูลหรือแนวทางเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณามากน้อยเท่าใด ควรจัดให้
บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดท านโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย              
เพ่ือสะท้อนสิ่งที่คาดหวังให้มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแนวทางการพัฒนาในระยะ 5 ปี ข้างหน้า ร่าง ประกาศฯ 
กล่าวถึงภาพรวม ควรมีประเด็นใดที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาสังคม เช่น นโยบายพ้ืนฐานของ
จังหวัดลพบุรี ด้านเกษตร ด้านสาธารณสุข มรดกวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา
อย่างไร และควรระบุไว้ในรายละเอียดด้วย เช่น การพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดนวัตกรรมทางการเกษตร
หรือแปรรูปอาหาร หรือส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงวัย หรือการมีส่วนที่ท าให้จังหวัด
ลพบุรีมีห้องเรียนด้านมรดกวัฒนธรรมชาติที่ได้มาตรฐาน จึงสรุปประเด็นข้อเสนอ ดังนี้ 

   (1) ควรน าแนวคิดของบุคลากรภายในและภายนอกมาปรับและผนวกกับ
คณะกรรมการนโยบายและแผน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม  

   (2) ความมีเอกลักษณ์ ระดับชาติของจังหวัดลพบุรี ควรน ามาเป็นนโยบายและ           
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยผ่านการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

   (3) ให้ตรวจสอบการใช้ถ้อยค า หรือเลือกใช้ถ้อยค าให้เหมาะสมในข้อ 3 “มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑” ซึ่งช่วงเวลาขณะนี้ ตามหลักการของไทยใช้พุทธศตวรรษที่ ๒๖     

 
7. เลขานุการ... 



- 30 - 
 

  7. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอประเด็นหารือสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
      (1) นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 – 2565 ก าหนดให้มี
นโยบายการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และใช้ประกอบการขอรับงบประมาณอุดหนุนในกรณีที่มหาวิทยาลัยรับ
นักศึกษาพิการ ดังนั้น จึงขอหารือว่าควรให้มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมนโยบายการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย หรือออกประกาศอีกหนึ่งฉบับ                 
 (2) คุณลักษณะของบัณฑิตควรสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ม = มืออาชีพ               
ร = รับผิดชอบ ท = ทันสมัย) การประกันคุณภาพการศึกษาได้เคยก าหนดไว้ว่าอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต้อง
เป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายด้านนักศึกษาให้มี
คุณลักษณะสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไว้ด้วย  
  8. มหาวิทยาลัยรับประเด็นที่เลขานุการหารือไปเพ่ิมเติมในร่าง ประกาศฯ นโยบายสภาฯ 
ฉบับใหม่ โดยนโยบายการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย จะเพ่ิมเติมในข้อ 5 และนโยบายด้าน
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ิมเติมใน ข้อ 3 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะ
ด าเนินการปรับให้มีนโยบายเร่งด่วน และนโยบายทั่วไป โดยน าข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย              
ไป พิ จารณ าประกอบการด า เนิ นการ เมื่ อมหาวิทยาลั ยด า เนิ น การเรียบร้อยแล้ ว  จะเสนอต่ อ
คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการ
ให้ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี มีส่วนร่วมในการเติมเต็มร่าง ประกาศฯ นโยบายสภาฯ ให้มีความสมบูรณ์ และ
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  9. กระบวนการขั้นตอนการก าหนดนโยบายต้องเกิดจากข้อมูล และผู้แทนที่มีส่วนร่วม 
ส าหรับการให้ประชาคมมีส่วนร่วมนั้นอาจเป็นเรื่องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ นโยบายสภามหาวิทยาลัย           
ต้องมีข้อมูล ต้องหาการก่อตัวของปัญหาและโอกาสเพ่ือก าหนดนโยบาย ซึ่งนโยบายมี 2 ด้าน คือ ด้านแก้ไข
ปัญหาที่มีอยู่ และด้านการพัฒนา นโยบายควรเป็นงานส าคัญและไม่ใช่งานที่ด าเนินการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย แต่งานใดก็ตามที่มีปัญหาต้องได้รับการพัฒนา นโยบายควรถูกต้อง มั่นคง และปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม และในการปฏิบัติก่อนสิ้นปี ควรมีการปรับปรุงนโยบายสภามหาวิทยาลัย หรือเรียกว่า                  
“การประเมินนโยบาย” และเห็นว่านโยบายทั้ง 9 ข้อ เป็นงานทั่วไป 
  10. การก าหนดนโยบาย สภามหาวิทยาลัยต้องรับทราบข้อมูลศักยภาพของมหาวิทยาลัย              
ณ ปัจจุบันมีเรื่องใดบ้าง หรือการบริการจัดการ มหาวิทยาลัยควรรายงานข้อมูลผลการด าเนินการตามนโยบาย
สภามหาวิทยาลัยฯ ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร หรือมีเรื่องที่ต้องด าเนินการต่อหรือไม่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย มหาวิทยาลัยควรรายงานข้อมูลเชิงศักยภาพของมหาวิทยาลัย จุดเด่น 
SWOT ของมหาวิทยาลัย ข้อมูลด้านการเงิน ด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ การพลิกโฉมของ
มหาวิทยาลัยอาจต้องก าหนดไว้ในนโยบายสภามหาวิทยาลัยด้วย สิ่งส าคัญนโยบายสภามหาวิทยาลัยต้องมี
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และเรียงล าดับเรื่องเร่งด่วนและผลการด าเนินการที่จะแล้วเสร็จในปีแรกเป็นอย่างไร 
 
 
 
 

11. คณะกรรมการ... 
 



- 31 - 
 

  11. คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดท าร่าง 
ประกาศฯ นโยบายสภาฯ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย คือ พระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา นโยบายของกระทรวง อว. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 นโยบายเร่งด่วน             
ต่าง ๆ ส าหรับศักยภาพของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลประเมินศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยโดยน าผลการประเมินด้านต่าง ๆ ได้แก่ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ผลการประเมิน
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามตัวชี้วัดสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ชุมชนเชิงพ้ืนที่ และการวิเคราะห์ศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าร่าง ประกาศฯ 
นโยบายสภาฯ ด้วย  
  12. มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการ โดยให้อธิการบดี และรองอธิการบดี                 
ฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ เตรียมข้อมูลศักยภาพของมหาวิทยาลัยหรือด าเนินการให้มีส่วนร่วมของ
ประชาคม และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง นโยบายเป็นทิศทาง จุดเน้นหรือการขับเคลื่อนเป็น
เรื่องของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ซึ่งต้องมีรายละเอียด 
  13. การท านโยบายต้องมีความชัดเจนว่าปัญหาและโอกาสอยู่ส่วนใด แต่ละถ้อยค าที่ใช้ต้อง
ระบุถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข ควรระบุความจ าเป็น ความต้องการของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากนโยบาย
ของกระทรวง ในบทน าร่างนโยบาย และควรเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ช่วย
แนะน า ส าหรับประเด็นการพ้นสภาพนักศึกษา จะเป็นนโยบายที่ต้องแก้ไขหรือเป็นนโยบายให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการแก้ไข นอกจากนี้ ประเด็นการมีส่วนร่วมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยนั้น คณะกรรมการนโยบาย
และแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ผู้แทน
คณาจารย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมเป็น
กรรมการด้วย  

มติสภามหาวิทยาลัย มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย                    
รับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.  256๖ – 25๗๐ 
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง 
 
 4.8 พิจารณาอนุมัติร่าง แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอ ร่าง แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
  1. สภามหาวิทยาลัยได้ให้นโยบาย หลักการ และแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 
  2. มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ค าสั่งที่ 1810/2564 
  3. คณะท างานได้ยก (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
 

4. แผนปฏิบัติราชการ... 
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    4. แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เข้าคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
       5. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
พ.ศ. 2564 
  กรอบงบประมาณ 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

รวม 409,782,200 บาท รวม  149,479,150 บาท 

1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ  249,647,400 บาท 1. บ.กศ. (ร.ร.สาธิต)  39,362,400 บาท                   

2. แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  111,778,600 บาท 

2. บ.กศ.  73,937,200 บาท 
            

3. แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม                     
38,107,500 บาท 

3. กศ.บป.  23,939,550 บาท 
               

4. แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา    10,248,700 บาท 

4. บัณฑิตศึกษา 12,240,000 บาท 
                     

 จัดสรร 80% เป็นเงิน 119,583,300 บาท 

 
  รวม 2 งบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 409,782,200 บาท งบประมาณเงินรายได้ 
119,583,300 บาทรวมทั้งสิ้น 529,365,500 บาท 
 
  กรอบงาน 
  1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิต/โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ  ยกระดับคุณ ภาพ
การศึ กษ าและการเรียน รู้
ตลอดชีวิต 

เชิงปริมาณ : 
  1. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
สนับสนุน 
เชิงคุณภาพ :      
  1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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2. แผนงาน... 
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  2. แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ผลผลิต/โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
  

เชิงปริมาณ : 
 ก. ภาคปกติ 
   1. ระดับปริญญาตรี 
      - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา      
      - จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ 
      - จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ 
   ข. ภาคพิเศษ 
     1. ระดับปริญญาตรี 
        - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
        - จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 
        - จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 
     2. ระดับบัณฑิตศึกษา 
        - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
        - จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่  
        - จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 
เชิงคุณภาพ : 
   1. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือ
ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน   
หลังจบการศึกษา 
   2. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร 
   3. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ ได้งานท าตรง
สาขา 
   4. อัตราการได้งานท าในพ้ืนที่ 
   5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
เชิงเวลา : 
   1. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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 3. แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ผลผลิต/โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

 4. การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ 
  

เชิงปริมาณ : 
   1. จ านวนระบบสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารและจัดการศึกษา 
   2. จ าน วน ห น่ วย งาน ที่ มี แ ผน และ
ด าเนินการจัดหารายได้ 
   3. ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
   4. ร้อยละบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
เชิงคุณภาพ  
   1. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการใช้
ระบบสารสนเทศ 
   2. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ เ ข้ า ช ม เว็ ป ไซ ต์
มหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน 
   3. รายได้ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 
เชิงเวลา 
   1. การด าเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่ก าหนด 

 
รายการ 

 
หน่วยงาน 
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 4. แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต/โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

5 . โครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่ อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

เชิงปริมาณ : 
   1 .  จ า น ว น โค ร ง ก า ร เ พ่ื อ ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการผลิตครูให้มีอัตลักษณ์สมรรถนะ 
ม าต รฐ าน วิ ช าชี พ  แล ะคุ ณ ลั ก ษ ณ ะ 4              
(ตาม KPI ยุทธศาสตร์ราชภัฏ 20 ปี) 
   2 .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่ ไ ด้ รั บ
ประกาศนียบัตรพัฒนาศักยภาพ/วิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 
   3. จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ได้รับ
การพัฒนา 
   4. จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
   5. ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 
   6. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 

 
โครงการ 

 
 
 

ร้อยละ 
 
 

ผลิตภัณฑ์ 
 

โรงเรียน 
ชุมชน 
คน 

 
3 
 
 
 

15 
 
 

30 
 

60 
25 

6,808 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 5. โครงการ… 
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 4. แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม (ต่อ) 

ผลผลิต/โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

5 . โครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่ อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

   7. รายได้ของชุมชนที่ เข้าร่วมโครงการ
เพ่ิมข้ึนและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   8. จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาและ           
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
เชิงคุณภาพ :      
   1. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุข
มวลรวมเพ่ิมข้ึน 
   2. ร้อยละนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผล
การทดสอบความสามารถในการอ่าน เขียน  
คิดวิเคราะห์ สูงขึ้น 
   3. ร้อยละนักศึกษามีผลคะแนน TOEIC 
มากกว่า 500 คะแนน หรือ B1-B2 (CEFR) 
ไม่น้อยกว่า 
   4. รายได้ของชุมชนที่ เข้าร่วมโครงการ
เพ่ิมขึ้นและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   5. จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาและ             
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
เชิงเวลา 
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 

25 
 

80 
 
 

60 
 

85 
 
 

35 
 
 

25 
 

80 
 
 

90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ ายผู้ น าชุมชนเพื่ อ
ความม่ันคงทางสังคมใน
จังหวัดลพบุรี สระบุรี และ
สิงห์บุรี 

เชิงปริมาณ : 
  1. มีหลักสูตรพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้น า
ชุมชนในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในการสร้างกลไกการท างานร่วมกัน 
  2. มีชุมชนต้นแบบชุมชนเข้มแข็งที่สามารถ
จัดการชุมชนให้มีความสงบสุขด้วยพลังจาก
ส่วนต่าง ๆ ในชุมชน 
เชิงคุณภาพ :      
  1. มีเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันทางสังคมใน
สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในพ้ืนที่               
3 จังหวัด คือ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี 
และจังหวัดสิงห์บุรี 
เชิงเวลา 
  1. โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 

 
หลักสูตร 

 
 

ชุมชน 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 

ร้อยละ 

 
3 
 
 

1 
 
 
 

3 
 
 
 
 

95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. แผนงาน… 
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 5. แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

ผลผลิต/โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึ กษ าตั้ งแต่ ระดั บ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เชิงปริมาณ : 
  1. จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
ตามโครงการ 
เชิงคุณภาพ :      
  1. ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม
รายการที่ได้รับการสนับสนุน 

 
คน 
 
 

ร้อยละ 
 

 
1,660 

 
 

100 

 
 
 
 
 

 

  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติร่าง แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุปดังนี้ 
  1. การเสนอแผนปฏิบัติการราชการประจ าปีหรือแผนปฏิบัติการในครั้งต่อไป ควรน าเสนอ 
ความเกี่ยวข้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ ที่น ามาจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีเป็นอย่างไร เพ่ือให้สะดวกต่อการพิจารณา 
  2. มหาวิทยาลัย ให้ความส าคัญกับแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต/โครงการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย              
ในการบริหาร ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ใน พรบ.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ก าหนดตัวชี้วัดดังนี้ 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  (1) จ านวนระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและจัดการศึกษา  2 รายการ 
    (2) จ านวนหน่วยงานที่มีแผนและด าเนินการจัดหารายได้  10 หน่วยงาน 
    (3) ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ร้อยละ 10 
    (4) ร้อยละบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ร้อยละ 5 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
    (1) ร้อยละของความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศ  ร้อยละ 85 
     (2) ร้อยละของผู้เข้าชมเว็ปไซต์มหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 
    (3) รายได้ของมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน   ร้อยละ5  
 ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
     (1) การด าเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 90  
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติกรอบงบประมาณ ส าหรับงบประมาณ เงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยได้ประมาณการ จ านวน 149,479,150 บาท และให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนเงิน และเห็นว่ามีจ านวนตัวเลขใกล้เคียงกับประมาณการในปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากเงินรายได้มาจากการรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคฤดูร้อน และ            
ปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ ได้ค านวณประมาณการรายรับตามแผนการรับนักศึกษาสายครู ร้อยละ 100 และ
ไม่ใช่สายครูร้อยละ 60 จัดสรรร้อยละ 80 เป็นเงินจ านวน 119,583,300 บาท มหาวิทยาลัยได้ประมาณ
การค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน (Fix Cost) จากประมาณการรายรับ 119 ล้านบาท เป็นงบประมาณจ านวน 88 ล้าน
บาท ซึ่งจะน าไปจัดสรรเป็นค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภค ค่าเฝ้าระวังระบบเครือข่าย  
 

ซึ่งจะเหลือ... 
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ซึ่งจะเหลืองบประมาณส าหรับจัดการศึกษา ประมาณ 31 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2565              
จะด าเนินการจัดประชุมออนไลน์ทั้งหมด โดยให้หน่วยงานวางแผนการคิดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและ
ส ารองค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ชุดละ 10,000 บาท  ดังนั้น หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะ
ด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด หลังจากนั้น จัดสรรการท า
หน้าที่ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายและน าเสนอการใช้งบประมาณ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2565 ต่อสภามหาวิทยาลัยในเดือนสิงหาคมต่อไป 
  3. การตั้งงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ติดตามเรื่องดังกล่าวพบว่า ทุกปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีการประมาณ
การเงินรายได้ใกล้เคียงตามที่เสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 90 
  มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

 4.9 พิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี น าเสนอ อนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ดังนี้ 
 ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ที่เข้าศึกษา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 จ านวน 175 คน รวมรายรับทั้งสิ้น 908,800 บาท ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ และการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 หมวด 3 การจัดท า
งบประมาณและการบริหารงบประมาณ ข้อ 17 
 “ให้มหาวิทยาลัย ท าค าขอตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ในวงเงิน           
ไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณนั้น…”  
 มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน ได้ด าเนินการจัดท าสรุปผลการจัดสรรงบประมาณจาก
การรับนักศึกษาภาคพิเศษ ตามจ านวนดังกล่าว ร้อยละ 80 เป็นเงินจ านวน 727,000 บาท เพ่ือด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดรายรับจากการรับนักศึกษา 
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2563 ดังนี้ 
    

คณะ สาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษา 
ที่เข้าใหม่ 

ลงทะเบียน 
(คน) 

ประมาณการ
รายรับ 

(100%) 
 

งบประมาณ 
ที่เสนอจัดสรร 

(80%) 

คณะวิทยาการจัดการ 1. การจัดการ  
(เทียบโอน) 

38 190,000 152,000 

2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19 108,300 86,600 
3. การบัญชี  
(เทียบโอน) 

55 247,500 198,000 

4. การจัดการ 25 135,000 108,000 
รวม 137 680,800 544,600   

คณะเทคโนโลยี... 
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คณะ สาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษา 
ที่เข้าใหม่ 

ลงทะเบียน 
(คน) 

ประมาณการ
รายรับ 

(100%) 
 

งบประมาณ 
ที่เสนอจัดสรร 

(80%) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
(เทียบโอน) 

16 96,000 76,800 

2. เครื่องกล 
(เทียบโอน) 

22 132,000 105,600 

รวม 38 228,000 182,400 
รวมทั้งหมด 175 908,800 727,000 

 
 ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้ งที่ 
5/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย              
จากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 จ านวน 727,000 บาท 
(เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 จ านวน 727,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)                        
เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

 
 4.10 พิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาห้องเรียนสู่สากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี น าเสนอ โครงการพัฒนาห้องเรียนสู่สากล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 
2564 มีมติ มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาทบทวนการขอใช้เงิน            
ที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขหรือก าหนดไว้ไม่ชัดแจ้งในโครงการพัฒนาห้องเรียนของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งต่อไป นั้น 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีพันธกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต ศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
ทางสังคม มีหน่วยงานหลักในการท าหน้าที่ตามพันธกิจ คือ คณะ จ านวน 6 คณะ ในด้านการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัย มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นห้องปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน           
ในด้านต่าง ๆ เป็นแหล่งสาธิตการใช้หลักสูตร การเรียนการสอน นวัตกรรมทางการศึกษา การวัดและประเมินผล
ผู้เรียน เป็นสถานที่ปฏิบัติงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จ านวน            
13 หลักสูตร รวมทั้งเป็นต้นแบบในด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียนเพ่ือเป็นการบริการ
การศึกษาชุมชนและท้องถิ่น 
 
 

การด าเนินการ... 
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  การด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจะมีปัจจัยที่ส าคัญ คือ ครูที่มีศักยภาพ            
ทั้งทางด้านความรู้ในเนื้อหาวิชาและทักษะการสอน ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ครูจึงจ าเป็นต้องมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อดิจิทัล รวมทั้ง
ห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีชุดปฏิบัติการเรียนการสอน แบบ Interactive เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ อันจะส่งผล
ให้ครูจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ สืบค้นข้อมูลได้ทันท่วงที สะดวกต่อการมอบหมายงาน และ
สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน 
  ปัจจุบัน มีห้องเรียนที่จัดได้ว่ามีลักษณะดังกล่าว ซึ่งอยู่ในความดูแลของคณะครุศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผลการประเมินการใช้ห้องเรียนของทั้งผู้สอนและผู้เรียนพบว่า ห้องเรียนที่มี
ลักษณะดังกล่าว มีความสามารถในการใช้งานที่ดีกว่าห้องเรียนที่เป็นกระดานด าหรือกระดานไวท์บอร์ด และรองรับ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้หลากหลาย สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนได้ดี อาทิเช่น ใช้ เป็น
จอแสดงผลโดยตรง เป็นกระดานส าหรับใช้เขียน หรือใช้ออกแบบกิจกรรมที่สามารถเขียนและลบได้ตลอดเวลา              
ไม่สร้างมลภาวะทางอากาศหรือกลิ่นเหมือนชอล์คและปากกาเคมี อีกท้ังยังใช้กับเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ เหมือนกับ
คอมพิวเตอร์ และสามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพ่ือเข้าสู่ระบบออนไลน์ และแสดงผลได้ทั้งภาพและเสียง 
ในเวลาเดียวกัน ท าให้ผู้สอนสามารถปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
ผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และสืบค้นความรู้ต่าง ๆ พร้อมกับครูผู้สอนได้ในขณะที่เรียนอยู่พร้อม ๆ 
กัน เช่น ต้องการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของสิ่งที่ก าลังเรียนรู้ หรือค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับ
บทเรียน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสอบถามผู้เรียนที่ได้เคยเข้าไปเรียนในห้องเรียนดังกล่าวพบว่า 
ผู้สอนสามารถโน้ต เขียนเพ่ิมเติมจากสไลด์ที่ผู้สอนท ามาได้ สามารถเลือกสีปากกาในการเขียนเพ่ือเน้นให้เกิด           
ความน่าสนใจ ลดฝุ่นและกลิ่นที่เกิดจากการใช้ปากกาเคมี สะดวกต่อการน าเสนองาน มีฟังก์ชันที่หลากหลาย                
ในการใช้งาน ดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน หน้าจออ่านง่าย ชัดเจน น าเสนอสื่อการเรียนการสอน              
ทั้งแบบปกติและแบบออนไลน์ได้พร้อมกัน เหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง เมื่อเขียนเสร็จไม่จ าเป็นต้องลบสิ่งที่เขียน
เพ่ือเขียนข้อความใหม่ 
  ส าหรับโรงเรียนสาธิตฯ ได้ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2563 ด าเนินการห้องเรียนดังกล่าวไปแล้ว 
จ านวน 7 ห้องเรียน จ าเป็นต้องด าเนินการให้เป็นห้องเรียนคุณภาพอีก จ านวน 23 ห้องเรียน และควรด าเนินการ
ให้กับคณะต่าง ๆ อีก 6 ห้องเรียน เพ่ือให้ทุกคณะได้มีห้องเรียนคุณภาพ และเพ่ือให้บุคลากรครูโรงเรียนสาธิตฯ             
ทุกคนมีทักษะการจัดการเรียนการสอนรูปแบบระบบออนไลน์ จึงเห็นสมควรจัดอบรมให้ครูโรงเรียนสาธิตทุกคนได้
เรียนรู้และฝึกทักษะการเรียนการสอนจากทีมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ 
  มหาวิทยาลัย มีเงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย โดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไข จ านวน 
26,012,708,60 บาท (ยี่สิบหกล้านหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดบาทหกสิบสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ 18 
มิถุนายน 2564 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามข้อ 8 วรรคสาม ก าหนดว่า “เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่
มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขหรือก าหนดเงื่อนไขไม่ชัดแจ้ง ให้มหาวิทยาลัยน าเงินหรือทรัพย์สิน                
ที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยดังกล่าวไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย หรือ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย”  
   มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่
มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขหรือก าหนดไว้ไม่ชัดแจ้ง จ านวน 6,542,945 บาท (หกล้านห้าแสน             
สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) เพ่ือใช้ด าเนินการโครงการพัฒนาห้องเรียนสู่สากล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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   วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือให้ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตรี จ านวน 23 ห้องเรียน เป็นห้องเรียนคุณภาพสู่สากล 
   2. เพ่ือให้ห้องเรียนของคณะที่เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน 6 
ห้องเรียน (คณะละ 1 ห้องเรียน) เป็นห้องเรียนคุณภาพสู่สากล 
   3. เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้กับครูโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
   กรอบงบประมาณที่เสนอขอในครั้งนี้ ตามหมวดค่าใช้จ่ายดังนี้ 
   งบประมาณจ านวนรวมทั้งสิ้น 6,542,945 บาท (หกล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อย                 
สี่สิบห้าบาทถ้วน) 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   1. จัดซื้อชุดปฏิบัติการเรียนการสอนแบบ Interactive  
    ตามรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (29 ชุด x 196,905 บาทต่อชุด)  5,710,245 บาท
   2. จัดชื้อกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็กพร้อมติดตั้ง (23 ชุด X 9,700 บาทต่อชุด)  223,100 บาท 
         รวม         5,933,345 บาท 
   หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
   1. งานจ้างเหมารื้อกระดานไวท์บอร์ด และทาสีผนัง (23 ห้อง x 6,500 บาทต่อห้อง)  149,000 บาท 
   2. จัดอบรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับครู (43 คน x 10,700 บาทต่อคน)  460,100 บาท 
         รวม                  609,600 บาท 

โดยเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่  5/2564 เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2564 และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม 

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุปดังนี้ 

  1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีชุดปฏิบัติการเรียนการสอน 
แบบ interactive smart board โดยมีลักษณะเป็นจอคอมพิวเตอร์  สามารถเขียนและสืบค้นข้อมูล
ประกอบการเรียนการสอนได้ทั้งครูผู้สอนและนักศึกษา ใช้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ฝึกปฏิบัติรายวิชา
ความเป็นครู และสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ หากมหาวิทยาลัยมีเครื่องมือดังกล่าวจะส่งผลให้นักศึกษา
จัดการเรียนการสอนได้สมบูรณ์ สอดคล้องกับแนวคิดและการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21 โครงสร้างพ้ืนฐาน
ของมหาวิทยาลัยด้านระบบอินเตอร์เน็ต จอคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ นอกจากนี้ 
นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่ มีเครื่องมือชุดปฏิบัติการและพึงพอใจ
ในการใช้เครื่องมือดังกล่าว  
  2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะเพ่ิมเติมงบประมาณให้กับสาขาวิชาสายครู จ านวน 12 
สาขาวิชา ให้มีโอกาสใช้เครื่องมือชุดปฏิบัติการเรียนการสอนแบบ interactive ด้วย 
  3. มหาวิทยาลัยควรมีข้อมูลการบ ารุงดูแลรักษาเครื่องมือด้วย เนื่องจากจะเกี่ยวข้องกับ
งบประมาณการบ ารุงรักษาในแต่ละป ี
  4. เครื่องมือชุดปฏิบัติการเรียนการสอนแบบ interactive มีซอฟท์แวร์ที่มีการอัปเดต
โปรแกรมโดยอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่าย กรณีการบ ารุงรักษา ต้องมีการรับประกันอายุการใช้งาน 

5. การติดตั้ง… 
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  5. การติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ มหาวิทยาลัยควรท าแนวทางร่างขอบเขตงาน (TOR) ให้ชัดเจน 
เช่น บริษัทที่ได้รับการประกวดราคาต้องจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร และเข้ามาด าเนินการแก้ไขปัญหา
ให้กับอาจารย์และนักศึกษาได้ทันที ต้องมีความพร้อมของระบบอินเตอร์เน็ต และควรมีการศึกษาดูงานของ
บริษัทเพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน เชื่อถือ เพ่ือให้ครอบคลุมทุกด้าน 
  6. มหาวิทยาลัยควรมีคณะกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาช่วยด าเนินการและ
พิจารณากลั่นกรองทั้งก่อนติดตั้งอุปกรณ์ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนและโปรแกรมซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ 
  7. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ชุดปฏิบัติการเรียน
การสอนแบบ interactive และมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี เครื่องมือดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหารายได้ของคณะ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงเห็นว่ามหาวิทยาลัยต้องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเป็นการเฉพาะและ
ครอบคลุมตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งเรื่องการบ ารุงรักษา  ค่าใช้จ่ายหลังจาก            
การติดตั้ง ประสิทธิภาพการใช้งาน ผลิตภัณฑ์สินค้าและเทคโนโลยี เพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักเรียน นักศึกษา  
  8. ตามรายละเอียดโครงการพัฒนาห้องเรียนสู่สากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในหัวข้อ
จัดอบรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับครู จ านวน ๔๓ คน ๆ ละ ๑๐ ,๗๐๐ บาท รวมเป็นเงิน 
๔๖๐,๑๐๐ บาท นั้น มหาวิทยาลัยควรจะจัดอบรมการใช้งาน การดูแลรักษา ตลอดจนการซ่อมบ ารุงเบื้องต้น 
เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องเรียนสู่สากลดังกล่าว ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของโรงเรียนสาธิต และ
บุคลากรของคณะต่าง ๆ  ที่รับผิดชอบในด้านเทคโนโลยี ไปในการนี้ด้วย เพ่ือช่วยเหลือ ดูแล ครู และอาจารย์ 
ในการใช้งานห้องเรียนดังกล่าวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  9. มหาวิทยาลัยจะด าเนินการอย่างไรให้นักเรียนมีทักษะการเขียนภาษาไทย และมีทักษะทางดิจิทัล  
  10. อนุมัติการขอใช้เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขหรือก าหนดไว้
ไม่ชัดแจ้ง จ านวน 6 ,542 ,945 บาท (หกล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) เพ่ือใช้
ด าเนินการโครงการพัฒนาห้องเรียนสู่สากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการ                
  11. ให้บันทึกการขออนุมัติใช้เงินที่มีผู้ อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยไว้ในรายงานการประชุม                
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเมื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการโครงการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผลความ
คุ้มค่าและประสิทธิภาพการใช้เงินต่อสภามหาวิทยาลัยทราบด้วย  

มติสภามหาวิทยาลัย  อนุมัติการขอใช้เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไข
หรือก าหนดไว้ไม่ชัดแจ้ง จ านวน 6,542,945 บาท (หกล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) 
เพ่ือใช้ด าเนินการโครงการพัฒนาห้องเรียนสู่สากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบมหาวิทยาลัยรับ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการ ทั้งนี้ เมื่อมหาวิทยาลัย
ด าเนินการโครงการดงักล่าวแล้ว ให้รายงานผลความคุ้มค่าและประสิทธิภาพการใช้เงินต่อสภามหาวิทยาลัยทราบด้วย  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ 
 5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 

 

  ตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ ก าหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท า
รายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (1) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ –                 
จ่ายเงิน เสนออธิการบดีทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น     

กองคลัง… 
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            กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปดังนี้ 
  1. งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 

รวม งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ 
(บาท) 

สินทรัพย์    
 สินทรัพย์หมุนเวียน      6,319,043.89  1,103,318,057.10  1,109,637,100.99  
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      1,088,364,863.25           212,199,823.87  1,300,564,687.12  
 รวมสินทรัพย์ 1,094,683,907.14  1,315,517,880.97  2,410,201,788.11  
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ    

   หนี้สินหมุนเวียน 4,093,050.89          94,142,819.36  98,235,870.25  
   หนี้สินไม่หมุนเวียน -    685,111.00  685,111.00  

รวมหนี้สิน 4,093,050.89    94,827,930.36  98,920,981.25  
ส่วนของเจ้าของ    
   ทุน 191,707,495.93  801,315,386.40  993,022,882.33  
   รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 898,883,360.32  419,374,564.21  1,318,257,924.53  

รวมส่วนของเจ้าของ 1,090,590,856.25  1,220,689,950.61  2,311,280,806.86  
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 1,094,683,907.14  1,315,517,880.97  2,410,201,788.11  

 
  2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

รายการ งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) รวม 
รายได้ 284,717,188.76  117,393,613.74  402,110,802.50  
ค่าใช้จ่าย 300,424,260.22  65,076,118.79  365,500,379.01  
รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (15,707,071.46) 52,317,494.95  36,610,423.49 

 
 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
  มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 
  
 
 
 
 
 

5.2 รับทราบ... 
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 5.2 รับทราบรายงานข้อมูลการรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2564  
  ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้ประกาศรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามแผน 
การรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 – 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 แล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการรับนักศึกษา ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานข้อมูลการรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจ าปี
การศึกษา 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในการประชุม         
ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 โดยมีจ านวนนักศึกษาที่รับได้จริงจ านวน 1,626 คน จากแผน
รับที่ เสนอสภามหาวิทยาลัย จ านวน 2,090 คน คิดเป็นร้อยละ 77.80  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานข้อมูลการรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 6.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2564 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมทราบว่า ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยยังคงก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  
 มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี           
ครั้งที่  7/2564 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้จัดการประชุมผ่าน                         
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
เลิกประชุมเวลา 17.10 น. 
 
 
 
  (นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม)   (นางสาววาสนา  วงษ์สังข์)      
               ผู้ช่วยเลขานุการ        ผู้ช่วยเลขานุการ        
    ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้จดรายงานการประชุม   
 
 
 
 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์) 
     เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 


