-1รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 10/2564
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
----------------------------------กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม
1. นายวิชัย ศรีขวัญ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานที่ประชุม
2. นายภูธร ภูมะธน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3. นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ
4. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
6. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
7. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
9. อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
10. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ รองอธิการบดี
เลขานุการ
11. นายศุภธี โตสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
12. นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
13. นายวัชระ รักษาพล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางสาววาสนา วงษ์สังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. นายขจร จิตสุขุมมงคล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
4. นางดวงสมร วรฤทธิ์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล
6. นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล
7. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
8. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
9. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
10. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์
11. อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ
12. อาจารย์สามารถ พยอมหอม
13. อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

กรรมการทีไ่ ม่มาประชุม
- ไม่มี ผู้เข้าร่วมประชุม…

-2ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
4. นางสาวสุภารัตน์ สินสุวรรณ
5. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง
6. อาจารย์ ดร.อุษณี จิตติมณี
7. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล
8. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
9. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง
10. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุรยุทธ ทองคา
11. อาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ
12. อาจารย์ ดร.สุนทรีย์ วิพัฒครุฑ
13. อาจารย์ ดร.สาวิตรี จูเจีย่
14. อาจารย์ภูเทพ ประภากร
15. อาจารย์ ดร.วิเนส จันทะวงษ์ศรี
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชพล ทีดี
17. อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์
18. อาจารย์จุฑามาศ พรรณสมัย
19. อาจารย์วันวิสา แย้มกระจ่าง
20. นางศรีไพร วงษ์วาน
21. นางภัคจิรา แท่นทอง

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย)
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
อาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

ก่อนดาเนิ นการประชุมสภามหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 10/2564 เลขานุ การสภามหาวิท ยาลั ย
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วม
ประชุม จานวนทั้งสิ้น 22 คน โดยดาเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

นายกสภามหาวิทยาลัย...

-3นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า กรรมการครบองค์ประชุมแล้ว
จึงได้กล่าวเปิดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 15 ตุลาคม 2564 และ
ดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1.1 การเข้าร่วมสัมมนาโครงการธัชชา ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี
นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายเอนก
เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี
เพื่อเข้าสัมมนาใน “โครงการธัชชา” แม้ว่าการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีจะมิได้เกี่ยวข้องกับมหาวิยาลัยโดยตรง
แต่ในฐานะผู้แทนของจังหวัด นายกสภามหาวิทยาลัยและทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย จะเดินทางเพื่อไปร่วม
สัมมนาในช่วงเย็นวันที่ 15 ตุลาคม นี้ด้วย
การสั ม มนา “โครงการธั ช ชา” เป็ น เรื่ อ งที่ ม หาวิ ท ยาลั ย และ นายภู ธ ร ภู ม ะธน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นผู้อนุรักษ์ และเผยแพร่เรื่องศิลปะและ
วั ฒ นธรรม โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ ในพื้ น ที่ จึ ง ขอให้ น ายภู ธ ร ภู ม ะธน กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ได้ กล่ าวถึ ง ภารกิ จ ของกระทรวงการอุ ด มศึ กษา วิ ท ยาศาสตร์ วิจั ย และนวัต กรรม เกี่ ยวกั บ
“โครงการธัชชา” ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบด้วย
นายภู ธ ร ภู ม ะธน กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ กล่ า วว่ า การที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อสัมมนาใน
เรื่องธัชชา นั้น คาว่า “ธัชชา” มาจากคาย่อในภาษาอังกฤษที่ว่า Thailand Academy of Social Sciences
Humanities and Arts : TASSHA เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐมนตรี คือ จัดตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า “วิทยสถาน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย" หรือ “ธัชชา” เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการ
ขับ เคลื่อนการวิจัยและพัฒ นาบุคลากรด้านสังคมศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ และด้านศิลปกรรมศาสตร์ ของ
ประเทศไปสู่ ก ารสร้ า งคุ ณ ค่ า และผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ภายใต้ ชื่ อ วิ ท ยสถาน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กับนโยบายและเป้าหมายในการทางานของ
สถาบันแห่งนี้ และมีหน่วยงานระดับกองที่สถาปนาขึ้นใหม่ ดังนี้
1. สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา โดยมี น.พ.บัญชา พงษ์พานิช เป็นผู้อานวยการ
2. สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ศ.ดร.กาพล ปัญญาโกเมศ เป็นผู้อานวยการ
3. สถาบันโลกคดีศึกษา โดยมี นายสมปอง สงวนบรรพ์ เป็นผู้อานวยการ
4. สถาบันพิพิธภัณฑ์และศิลปกรรมแห่งชาติ โดยมี ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช เป็นผู้อานวยการ
5. สถาบันช่างศิลป์พื้นถิ่น โดยมี ดร.สิริกรณ์ มณีรินทร์ เป็นผู้อานวยการ
การจัดตั้งสถาบันดังกล่าว มีความเห็นว่า วิชาการด้านสังคมศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์
และด้านศิลปกรรมศาสตร์ จะมีส่วนในการพัฒนาประเทศเชิงเศรษฐกิจได้ มิใช่เพียงแค่คุณค่าทางจิตใจเท่านั้น
ผู้กาหนดนโยบายอาจมองเห็นว่างานด้านนี้สามารถต่อยอดในเรื่องเศรษฐกิจแห่งชาติได้ เศรษฐกิจพอเพียงต้อง
ควบคู่ไปกับโลกคดีศึกษาด้วย กระทรวง อว. อาจต้องการส่งสัญญาณให้มหาวิทยาลัยทางานคู่ขนานในรูปแบบ
พัฒนาท้องถิ่นและเข้าสู่ประชาคมโลก
จากนโยบาย...

-4จากนโยบายของรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมาก
ในเรื่อง สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา เนื่องจากจังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดที่มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุ โบราณสถาน
อยู่ในลาดับต้น ๆ ของประเทศ ในยุคก่อนประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรีอาจมีความสาคัญในระดับโลก เมื่อ 50 ปี
ทีผ่ ่านมา นักโบราณคดีของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย โดยการสนับสนุนของ National Geographic ได้สารวจ
การขุดค้นรอบเขาพุคา ซึ่งเป็นแหล่งโลหะระดับอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าของโลกในช่วง 4,000 – 5,000 ปีที่
ผ่านมา ผู้ที่สนใจจะทราบดีว่าจังหวัดลพบุรีเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีที่ สาคัญของภูมิภาคตะวันออกกลาง
ปัจจุบั นนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงและดาเนินการขุด ค้นในทุกปี โดยมี แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว เป็น 1
ในแหล่งโบราณคดี จึงเห็นว่า สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา ต้องมีการทางานในพื้นที่และอาจสนับสนุนงานใหม่ ๆ
ภายใต้ชื่อนี้ที่จังหวัดลพบุรี นอกจากนี้ วัดพรหมทินใต้ เป็นแหล่งโบราณสถานสมัยทวารวดี และมีหลักธรรม
พระพุทธศาสนาสุวรรณภูมิยุคแรกที่พบในจังหวัดลพบุรี นอกจากนี้ จังหวัดลพบุรี ท้องถิ่นและชมรมอนุรักษ์
โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ มากถึง 30 แห่ง ดังนั้น สถาบันสุวรรณ
ภูมิศึกษา และสถาบันพิพิธภัณฑ์และศิลปกรรมแห่งชาติ ทั้งสองสถาบันนี้ จะเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ในอนาคต ซึ่งเป็นภารกิจที่มหาวิทยาลัยต้องติดตามต่อไป
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบการเข้าร่วมสัมมนาของนายกสภามหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในโครงการธัชชา ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ในการลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมนารายณ์ฮิลล์ จังหวัดลพบุรี
1.2 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม
1.2.1 รายงานผลการดาเนิน งานที่สาคัญ ของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เดือนตุลาคม 2564
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา นาเสนอ รายงานผลการดาเนินงานที่สาคัญ
ของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม 2564 ดังนี้
ยุทธศาสตร์/
กิจกรรม
วัน เดือน ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น
กันยายน ๒๕๖๔
โครงการมอบถุงปันสุข

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

รวมน้าใจ ช่วยภัยน้าท่วม

ผลการดาเนินงาน
คณะวิ ท ยาการจั ด การมอบถุ งปั น สุ ข ที่ ได้ รับ มอบความห่ ว งใย
จาก ฯ พ ณ ฯ พ ล เอ ก ด าว์ พ งษ์ รั ต น สุ วรรณ อ งค ม น ต รี
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
โดยคณะได้จัดทาถุงปันสุขเพิ่มเติมและจัดส่งให้กับนักศึกษาของ
คณะวิทยาการจัดการ
สภานั ก ศึ ก ษาและองค์ ก ารบริห ารนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ วิ ศ วกร
สังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย นาเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับ
การสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔...

-5ยุทธศาสตร์/
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
วัน เดือน ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ การให้บริการแก่ท้องถิ่น ใน ปี งบ ป ระม าณ ๒ ๕ ๖ ๔ ส ถ าบั น วิ จั ย แล ะพั ฒ น า (ส ว พ .)
ได้ ด าเนิ น งานบริ ก ารวิ ช าการโดยการศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการ
ด า เนิ น ก า ร ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ๓ บุ รี
รวม ๓๙ แห่ง ดังนี้
๑. เขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี (จานวน ๙ แห่ง)
๑.๑ อาเภอเมืองลพบุรี (๓ แห่ง) ได้แก่ ๑) เทศบาลเมืองเขา
สามยอด ๒) เทศบาลตาบลท่าศาลา ๓) เทศบาลตาบลโคกตูม
๑.๒ อาเภอบ้านหมี่ (๒ แห่ง) ได้แก่ ๑) องค์การบริหารส่วน
ตาบลบางขาม ๒) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเมือง
๑.๓ อาเภอโคกสาโรง (๓ แห่ง) ได้แก่ ๑) องค์การบริหารส่วน
ตาบลวังเพลิ ง ๒) องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลดงมะรุม ๓) องค์ ก าร
บริหารส่วนตาบลหนองแขม
๑.๔ อาเภอโคกเจริญ (๑ แห่ ง) ได้แก่ องค์การบริห ารส่ ว น
ตาบลวังทอง
๒. เขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี (จานวน ๒๖ แห่ง)
๒.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (๑ แห่ง)
๒.๒ อาเภอเมืองสระบุรี (๒ แห่ ง) ได้แก่ ๑) เทศบาลเมือ ง
สระบุรี ๒) เทศบาลตาบลกุดนกเปล้า
๒.๓ อาเภอวิห ารแดง (๑ แห่ ง) ได้แก่ องค์การบริห ารส่ว น
ตาบลคลองเรือ
๒.๔ อาเภอหนองแค (๔ แห่ง) ได้แก่ ๑) องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยทราย ๒) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโรง ๓) องค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกแย้ ๔) เทศบาลตาบลไผ่ต่า
๒.๕ อ าเภอมวกเหล็ ก (๔ แห่ ง) ได้ แ ก่ ๑) เทศบาลต าบล
มวกเหล็ก ๒) องค์การบริห ารส่วนตาบลหนองย่างเสือ ๓) องค์การ
บริห ารส่ วนตาบลมวกเหล็ ก ๔) องค์การบริห ารส่ ว นตาบลล าพญา
กลาง
๒.๖ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ (๑ แห่ง) ได้แก่ เทศบาลตาบล
หน้าพระลาน
๒.๗ อาเภอเสาไห้ (๕ แห่ ง) ได้แก่ ๑) องค์การบริห ารส่ ว น
ตาบลบ้านยาง ๒) เทศบาลตาบลเมืองเก่า ๓) เทศบาลตาบลบ้านยาง
๔) เทศบาลตาบลสวนดอกไม้ ๕) องค์การบริหารส่วนตาบลม่วงงาม
๒.๘ อาเภอพระพุทธบาท (๑ แห่ง) ได้แก่ เทศบาลตาบลพุกร่าง
๒.๙ อาเภอบ้านหมอ…

-6ยุทธศาสตร์/
กิจกรรม
วัน เดือน ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดาเนินงาน
๒.๙ อาเภอบ้านหมอ (๑ แห่ง) ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลโคกใหญ่หรเทพ
๒ .๑ ๐ อ า เภ อ ห น อ ง แ ซ ง (๔ แ ห่ ง ) ได้ แ ก่
๑) องค์การบริ หารส่วนตาบลหนองหัวโพ ๒) องค์การบริหาร
ส่วนตาบลไก่เส่า ๓) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ
๔) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
๒.๑๑ อาเภอวังม่วง (๑ แห่ง) ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังม่วง
๒.๑๒ อาเภอแก่งคอย (๑ แห่ง) ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลสองคอน
๓. เขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี (จานวน ๔ แห่ง)
๓ .๑ อ า เภ อ บ า ง ร ะ จั น (๒ แ ห่ ง ) ไ ด้ แ ก่
๑) องค์การบริหารส่วนตาบลสระแจง ๒) องค์การบริหารส่วน
ตาบลโพทะเล
๓.๒ อ าเภอค่ายบางระจัน (๑ แห่ ง) ได้แก่ องค์ การ
บริหารส่วนตาบลค่ายบางระจัน
๓.๓ อาเภออินทร์บุรี (๑ แห่ง) ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลน้าตาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
วั น ที่ 1, 8 และ 15 โครงการส่ งเสริม การน าผล ส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ประเมินไปใช้เสมือนจริง
กันยายน 2564
(องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์ประสานงาน สมศ. มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เทพสตรี ในการด าเนิ น กิ จ กรรมการลงพื้ น ที่ น าร่ อ ง
โครงการส่งเสริมการนาผลประเมินไปใช้เสมือนจริง (ในรูปแบบ
ออนไลน์) วัตถุประสงค์ เพื่อการส่งเสริมการนาผลการประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอกไปใช้ ป ระโยชน์ เพื่ อ การพั ฒ นา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก
สถาบันอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต้น
สั ง กั ด ได้ แ ก่ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา และ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถานศึกษานาร่อง
3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิก จังหวัดชัยนาท
โรงเรียนบ้านดงน้อย จังหวัดลพบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเป้าหมายในการจัดทา
แผนสถานศึกษา...

-7ยุทธศาสตร์/
กิจกรรม
วัน เดือน ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา

๘ กันยายน ๒๕๖๔ การเตรียมการโครงการอบรม
“การออกแบบระบบกล้ อ ง
วงจรปิ ด ส าหรั บ ประมวลผล
ภาพ”

กันยายน ๒๕๖๔

โครงการอบรมการเขี ย นเชิ ง
วิชาการ

กันยายน ๒๕๖๔

ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี ใน
ความสาเร็จที่แสดงถึงคุณภาพ
ของบุคลากรและนักศึกษา

ผลการดาเนินงาน
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ระยะเวลา 1 - 3 ปี จากข้อเสนอแนะ
ของกรรมการจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดย
ดาเนินการเมื่อวันที่ 1, 8 และ 15 กันยายน 2564
ในขณะนี้ ได้ดาเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และรายงานผลไปยัง
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เพื่ อ การติ ด ตามน าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
สู่ขั้นตอนการนาไปปฏิบัติตามแผนต่อไป
อ.ดร.สกุล คานวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ อ.ดร.
ธาดา ค าแดง รองคณบดี ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้ร่วมหารือกับคุณปฐมพงศ์ วาระนุช ผู้เชี่ยวชาญด้าน
โทรทั ศ น์ ก ล้ อ งวงจรปิ ด CCTV และเครื อ ข่ า ยจากสถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วางแผนงานโครงการ
อบรม "การออกแบบระบบกล้องวงจรปิดสาหรับการประมวลผลภาพ"
ณ ศู น ย์ ฝึ ก อบรมและพั ฒ นาระบบอั ต โนมั ติ อั จ ฉริ ย ะ (Smart
Automation System Training and Development Center)
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัด การอบรมออนไลน์การ
เขียนเชิงวิช าการทุ กวันจันทร์ถึงพฤหั ส ตลอดทั้งเดือน ในช่วงเวลา
๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. สิ้ น สุ ด การอบรมไปแล้ ว เมื่ อ ๓๐ กั น ยายน
๒๕๖๔ โดยมีอาจารย์เข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่องจานวน ๓๐ คน
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ร่ ว มแสดงความยิ น ดี กั บ
ความส าเร็ จ ของบุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษา ในช่ ว งเดื อ นกั น ยายน
ที่ผ่านมา ดังนี้
1. ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.จุติรัช อนุ กูล ได้รับ รางวัล ผู้ ท า
คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒ นธรรม ประจาปี ๒๕๖๔ รางวัลเชิดชู
เกียรติ “วัฒนคุณาธร”
2. นายปรั ช ญา พวงเพ็ ช ร นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ ๕ สาขาวิ ช า
ภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการประกวดรางวัล
หนั งสื อดีเด่น เซเว่น บุ๊ คอวอร์ด ครั้งที่ ๑๘ ประจาปี ๒๕๖๔ รางวัล
นักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์ ด้วยผลงานชื่อ “แผนแผ่นพ่างเมืองแมน”
3. นางสาวฟ้าประทุม ผิวเนียม นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชา
ภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรื่องสั้น หัวข้อ “รักของ
แม่ ” สาหรับนักศึกษาระดับ อุดมศึกษา / ปวส. และประชาชนทั่วไป
(ระดับจังหวัด) จัดโดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
ตุลาคม ๒๕๖๔...
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กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
วัน เดือน ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ตุลาคม ๒๕๖๔
การเพิ่มประสิทธิภาพการ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ เทพสตรี ได้จัดส่ ง Sim Internet ฟรีให้ กับ นัก ศึกษาที่ล งทะเบีย น
ขอรับสิทธิ์ตามมาตรการของทางมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการอานวย
ความสะดวกและช่วยเหลือนักศึกษาในการเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นี้เป็นต้นไป
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
๖ - ๑๐ ตุลาคม
โครงการฉีดวัคซีนให้กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
๒๕๖๔
นักเรียน
ลพบุรี และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ดาเนินการบริหาร
จัดการและให้ความอนุเคราะห์ในการบริการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับ
นักเรียนอายุระหว่าง ๑๒ - ๑๘ ปี ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ตามเป้ าหมายจานวน ๕,๗๘๑ คน ผลการดาเนิน งานเป็น ไปด้ว ย
ความเรียบร้อย
๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการใช้ คณบดี ค ณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม เข้ า ร่ ว มประชุ ม งาน IEEE
พลังงานทดแทน
Power & Energy Webinar Series 2021 เรื่ อ ง Flexibility and
Enabling Technologies for Deregulated Market จัดโดย IEEE
Thailand โด ย มี วิ ท ย าก รจาก ต่ างป ระ เท ศ ก ารไฟ ฟ้ าแล ะ
มหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เพื่ อ สรุป ในทิ ศทางการส่ งเสริม การใช้
พลั ง งานทดแทน และเตรี ย มพร้ อ มเพื่ อ น ามาขั บ เคลื่ อ นใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอย่างเป็นรูปธรรม
ตุลาคม 2564
เงิน สนับสนุน ตามมาตรการ รัฐ บาลได้ โอนเงิน ให้ กั บ มหาวิท ยาลั ยเพื่ อ คื น เงิน ให้ กั บ ผู้ ป กครอง
ล ด ภ าระ ค่ าใช้ จ่ าย ด้ าน นั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต จ านวน 2,000 บาท ต่ อ คน โดย
การศึกษา นักเรียนโรงเรียน มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการโอนเงินให้กับผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว
สาธิตฯ
15 – 17 ตุลาคม
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง รัฐ มนตรีว่ าการกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
2564
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ นวั ต กรรม ลงพื้ น ที่ จั ง หวั ด ลพบุ รี มี กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ มหาวิทยาลัยดังนี้
จังหวัดลพบุรี
1. วันที่ 15 ตุ ล าคม 2564 การสั ม มนาโครงการธัช ชา
โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีพร้อมทีมผู้บริหาร เข้าร่วม
ณ โรงแรมนารายณ์ฮิลล์ จังหวัดลพบุรี
2. วันที่ 17 ตุลาคม 2564 รัฐมนตรีเดินทางไปวัดพรหม
ทินใต้ อาเภอโคกสาโรง และพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี
โดยมีอธิการบดีร่วมเข้าพบด้วย
20 ตุลาคม 2564 องคมนตรี ตรวจเยี่ยม
มหาวิ ท ยาลั ย เตรี ย มความพร้ อ มในการตรวจเยี่ ย มมหาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชภั ฏ เทพสตรี อ อนไลน์ โดยองคมนตรี ดาว์ พ งษ์ รั ต นสุ ว รรณ
เทพสตรี
ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564
จึงแจ้งสภา…

-9จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ สภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานผลการดาเนินงานที่ส าคัญ ของมหาวิทยาลัย ตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม 2564
1.3 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม
1.3.1 วาระการประชุมเพิ่มเติม 3 วาระ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 10/2564 มี ว าระการประชุมเพิ่ มเติม 3 วาระ ได้แก่ วาระที่ 5.12 พิจารณาเลื อกอุ ปนายกสภา
มหาวิทยาลั ย วาระที่ 5.13 พิจารณาหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี และวาระที่ 5.14 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี โดยเอกสารประกอบการพิจารณาแจกในที่ประชุม และในระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (E-Meeting)
นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขอให้นา วาระที่ 5.12 พิจารณาเลือกอุปนายก
สภามหาวิทยาลัย มาพิจารณาเป็นวาระแรก
มติ สภามหาวิทยาลัย รับทราบวาระการประชุมเพิ่มเติม จานวน 3 วาระ ได้แก่
วาระที่ 5.12 พิ จ ารณาเลื อ กอุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย วาระที่ 5.13 พิ จ ารณาหารื อ การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี และวาระที่ 5.14 พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง
กรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ครั้ ง ที่ 9/2564
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 9/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ดังนี้
ตามที่ ได้มี ก ารประชุ มสภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ครั้งที่ 9/2564 (การประชุ ม
ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ) เมื่ อ วั น ที่ 17 กั น ยายน 2564 ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ แ จ้ ง มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย
ให้มหาวิทยาลัยทราบ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 และได้จัดทารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี โดยจั ดส่ งให้ กรรมการพิจ ารณาตรวจสอบรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี
ทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 แล้วนั้น ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม
ในการนี้ จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เทพสตรี ครั้ งที่ 9/2564 (การประชุ ม ผ่ านสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ) เมื่ อ วั น ที่ 17 กั น ยายน 2564
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 43)
มติ สภามหาวิ ทยาลั ย รั บรองรายงานการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ครั้ งที่
9/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 5...

- 10 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.12 พิจารณาเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอ พิจารณาเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
ตามที่ ส ภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ในการประชุม ครั้งที่ 12/2563 เมื่ อ วัน ที่ 18
ธันวาคม 2563 เลือกนายปราโมทย์ โชติมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 นั้น
เนื่ อ งจาก นายปราโมทย์ โชติ ม งคล กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ได้ ถึ ง แก่
อนิจกรรม ส่งผลให้ผู้ดารงตาแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยว่างลง มหาวิทยาลัย จึ งเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาดาเนินการตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประกอบกับคณะกรรมการนโยบายและ
แผน เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ได้กาหนดให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทาหน้าที่เป็นประธานกรรมการด้วย
อธิ ก ารบดี เสนอชื่ อ นายขจร จิ ต สุ ขุ ม มงคล กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
มติ สภามหาวิท ยาลัย เห็ นชอบเลือกนายขจร จิตสุขุมมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2564
เลขานุการ นาเสนอ รายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประจาปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
ตามที่ สภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ในการประชุ ม ครั้ งที่ 1/2564 เมื่ อ วั น ที่ 22
มกราคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้กาหนดรหัสมติสภามหาวิทยาลัย และให้เริ่มดาเนินการรายงานผลการ
ดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป นั้น
สานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย พร้อมประเด็นข้อคิดเห็น
และข้ อ เสนอแนะที่ ส าคั ญ ให้ ห น่ ว ยงาน/ผู้ รั บ ผิ ด ชอบที่ เกี่ ย วข้ อ งรับ ทราบ และให้ ด าเนิ น การรายงานผล
การดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ให้สานักงานสภามหาวิทยาลัยทราบเพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
สานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2564 –
ครั้งที่ 9/2564 โดยสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 28 เรื่ อง ด าเนิ น การเสร็ จแล้ ว 26 เรื่อง อยู่ ระหว่ าง
ดาเนินการ 2 เรื่อง
2. หมวดการจัดการศึกษา จานวน 58 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 49 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ
9 เรื่อง
3. หมวดงบประมาณและการเงิน จานวน 13 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 12 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ 1 เรื่อง
4. หมวดการบริหารงานบุคคล จานวน 27 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 27 เรื่อง
5. หมวดอื่นๆ จานวน 11 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 11 เรื่อง
ในการนี้...

- 11 ในการนี้ จึงแจ้งเสนอประเด็นเพิ่มเติมใน 2 เรื่อง ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังนี้
1. หมวดนโยบายและแผน เรื่อ ง (ร่า ง) ข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ าด้ ว ย
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... การประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2564 สภามหาวิทยาลัย ได้กาหนดให้มีการปรับแก้ไขระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยใน
ข้อ 13 การจัดระเบียบวาระการประชุม จานวน 8 ระเบียบวาระ และมอบให้คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ
ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ปรับถ้อยคาให้สมบูรณ์ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม ต่อมา
นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ให้เพิ่มเติมหมายเหตุ เพื่ออธิบายระเบียบวาระต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องสาคัญ สาหรับให้
ผู้ปฏิบัติที่นาข้อบังคับการประชุมสภามหาวิทยาลัยไปใช้อ้างอิงในการประชุม โดยจัดทาเป็นเอกสารแนบท้าย
ข้อบังคับ ดังนี้
หมายเหตุ :- การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม การจั ด ระเบี ย บวาระการประชุ ม สภามหาวิท ยาลั ย ครั้ งนี้
เพื่อกาหนดแนวทางและวิธีการจัดการประชุมที่ส่งเสริมโอกาสการมีส่วนร่วมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จาก ทุกองค์ประกอบ และให้สามารถบริหารเวลาการประชุมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
๑. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ได้แก่
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๒ เรื่องที่ประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๓ เรื่อ งที่ ประธานมอบหมายให้ เลขานุ การสภามหาวิท ยาลั ย แจ้งต่อ ที่
ประชุม เช่น องค์ประชุม และผู้ลาการประชุม (ถ้ามี) และระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งการแก้ไข (ถ้ามี)
๒. เรื่ องเพื่ อพิจารณาเชิงนโยบาย ได้แก่ เรื่องเกี่ยวกับ กระบวนการนโยบายและ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่การกาหนดการขับเคลื่อนและการประเมินผล ซึ่งเป็นอานาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๑)
๓. เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ได้แก่ เรื่องเกี่ยวกับการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย ตามที่มีบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง หรือข้อบังคับ กาหนดให้เป็นอานาจและหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัยซึ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือองค์คณะบุคคลที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายได้
ตรวจสอบและกลั่ น กรองแล้ ว มี ค วามเห็ น ว่ า สมควรอนุ มั ติ ห รื อ ให้ ค วามเห็ น ชอบโดยไม่ มี เงื่ อ นไขหรื อ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
๔. เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ – ทักท้วง ได้แก่ เรื่องเกี่ยวกับการควบคุมดูแลกิจการ
ทั่วไปของมหาวิทยาลัย ตามที่มีบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง หรือข้อบังคับ กาหนดให้เป็นอานาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยซึ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือองค์คณะบุคคลที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมายได้ตรวจสอบและกลั่น กรองแล้ว มีความเห็นทักท้วงหรือมีข้อเสนอแนะที่เป็นประเด็นหรือข้อมูล
สาคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัย
2. หมวดการบริ ห ารงานบุ ค คล เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ งประธานคณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณา
ดาเนิ น การในศาลปกครอง แทนคนเดิ ม ที่ พ้ น จากต าแหน่ ง ในการประชุ ม ครั้งที่ 9/2564 เมื่ อ วัน ที่ 17
กัน ยายน 2564 สภามหาวิทยาลั ย ได้มี มติ เห็ น ชอบให้ ยุบ คณะกรรมการเพื่อพิ จารณาดาเนิน การในศาล
ปกครอง โดยรวมกับคณะกรรมการพิจ ารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลั ย จากมติส ภา
มหาวิท ยาลั ย ดั งกล่ าวมหาวิ ท ยาลั ย ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ เนื่ อ งจากพบข้ อ ขั ด ข้ อ งบางประการ ต่ อ มา
อธิการบดี จึงได้หารือนายกสภามหาวิทยาลัย และขอเสนอให้ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาดาเนินการในศาล
ปกครอง ดาเนินการต่อไป
จึงเสนอ...

- 12 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย การประชุมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 17
กันยายน 2564 วาระที่ 5.10 การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดาเนินการในศาลปกครอง
แทนคนเดิมที่พ้นจากตาแหน่ง โดยเสนอให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาดาเนิ นการในศาลปกครอง ดาเนินการ
ต่อไป
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. การจั ด ระเบี ย บวาระการประชุ ม สภามหาวิท ยาลั ย ตามข้ อ บั งคั บ ฉบั บ นี้ จะส่ งผลให้
กรรมการสภามหาวิทยาลั ย ผู้ทรงคุณ วุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลั ย จากผู้ แทนคณาจารย์ ได้มีส่ วนร่ว ม
รวมถึงสภามหาวิทยาลัยจะมีเวลาในการพิจารณาเรื่องเชิงนโยบายได้มากยิ่งขึ้น จึงได้ ระบุไว้เป็นหมายเหตุแนบ
ท้ายข้อบังคับฯ
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับ คดี เสนอให้ ปรับหน้าที่ของคณะกรรมการ เนื่องจาก
มีทั้งคดีปกครอง คดีแพ่ง และคดีอาญา ในหลักการพิจารณาของฝ่ายกฎหมาย มิควรเป็น “คณะกรรมการ”
ตัวอย่ างที่ใช้ในส านั กงานผู้ ตรวจการแผ่ น ดิน จะใช้ชื่อว่า “คณะบุ คคล” โดยมีกรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิ ด้าน
กฎหมาย กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ต่ ล ะคนมี สิ ท ธิ์ เสนอแนะความคิ ด เห็ น ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ โดยไม่
จาเป็นต้องเสนอเป็นมติที่ประชุม ทั้งนี้ การพิจารณาเห็นด้วยหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภามหาวิทยาลัย
3. การประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 วาระที่
5.10 พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดาเนินการในศาลปกครอง แทนคนเดิมที่พ้นจาก
ตาแหน่ ง สภามหาวิทยาลั ยได้ มีมติ เห็ นชอบให้ ยุบคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดาเนินการในศาลปกครอง
โดยรวมกั บ คณะกรรมการพิ จ ารณาร่ างกฎ ข้ อ บั งคั บ และระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย
ตรวจสอบพบว่า งานของคณะกรรมการทั้งสองชุดต่างกัน คือ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาดาเนินการในศาล
ปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทาคาแก้คาฟ้อง สาหรับคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบ
ของมหาวิท ยาลั ย ปฏิ บั ติห น้ าที่จั ดทากฎหมายของมหาวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ย จึงเสนอสภามหาวิทยาลั ย
ทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย วาระที่ 5.10 โดยให้ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาดาเนินการในศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และขอเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการ โดยอธิการบดีขอเสนอชื่อ รองศาสตราจารย์วรวุฒิ
เทพทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
4. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้ ปรับแก้ทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
9/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 วาระที่ 5.10 พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ดาเนินการในศาลปกครอง แทนคนเดิมที่พ้นจากตาแหน่ง โดยให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาดาเนินการในศาล
ปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และให้รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธาน
5. ขอให้ปรับชื่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดาเนินการในศาลปกครอง เป็น “คณะบุคคล”
โดยให้คณะบุคคลมีหน้าที่กลั่นกรอง เสนอแนะ ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการดาเนินคดีศาลปกครอง ศาลแพ่ง
และศาลอาญา จนกว่าคดีถึงที่สุด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

มติสภามหาวิทยาลัย...

- 13 มติสภามหาวิทยาลัย
1. รับทราบรายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี
พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 9/2564
2. รั บ ทราบเอกสารแนบท้ ายข้อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ว่ าด้ ว ยการประชุ ม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
3. เห็น ชอบให้ทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 17
กัน ยายน 2564 ระเบียบวาระที่ 5.10 พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการเพื่อพิจารณาดาเนินการในศาล
ปกครองแทนคนเดิมที่พ้นจากตาแหน่ง โดยมีมติดังนี้
3.1 ให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาดาเนินการในศาลปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยให้
ปรั บ ชื่ อ เป็ น คณะบุ ค คล โดยมี ห น้ าที่ กลั่ น กรอง ให้ ข้ อเสนอแนะ ต่ อ มหาวิท ยาลั ย และสภามหาวิท ยาลั ย
ในการดาเนินคดีในศาลปกครอง ศาลแพ่ง และศาลอาญา จนกว่าคดีถึงที่สุด และปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
3.2 แต่งตั้งรองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
1. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต
ด้ วย การจั ดการศึ กษาภาคฤดู ร้ อน ปี การศึ กษา 2563 มี นั กศึ กษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษา
สาเร็จการศึกษาระดับบั ณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จานวน 6 คน และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร
ปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2559) จ านวน 1 คน โดยผ่ านการพิ จารณากลั่ นกรอง จากหน่ วยงานและคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษาตามลาดับ ดังนี้
(1) คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ดาเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ใน
การประชุม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
(2) คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564
(3) กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษาแต่
ละหลักสูตร และดาเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการสาเร็จการศึกษา เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564
(4) คณะกรรมการบั ณฑิตศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษาครบถ้วนตาม
เกณฑ์ แต่ล ะหลั กสู ตร และเสนอการอนุ มัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึ กษาต่ อสภาวิชาการ เพื่ อให้ ความ
เห็นชอบ ระดับปริญญามหาบัณฑิต จานวน 7 คน ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564
(5) สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 พิจารณาให้
ความเห็ นชอบเสนอการให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) คณะครุศาสตร์ จานวน 7 คน รายละเอียดจานวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา จาแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้
1. คณะมนุษยศาสตร์…

- 14 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคพิเศษ

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

6
6

6
6

รวมทั้งสิ้น
รวมจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น

1
1
7

1
1
7

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
1.1.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. คณะวิทยาการจัดการ
2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2.1.1 สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 7 คน (เอกสารแยกเล่ม และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์)
2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาปริญญาบัณฑิต
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา นาเสนอ อนุมัติให้ปริญญาปริญญาบัณฑิต
ด้วย การจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
(กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี สาเร็จการศึกษา จานวน 89 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จานวน 15 คน และ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จานวน 74 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้สาเร็จการศึกษาตามลาดับ ดังนี้
1. คณะกรรมการประจาคณะต่ างๆ ได้ พิ จารณาอนุมั ติผลการศึกษา ประจาเดื อนกันยายน
2564 ดังนี้
(1) คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ได้ดาเนิ นการพิ จารณาอนุมั ติผลการศึกษา
ในการประชุม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564
(2) คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564
(3) คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีการประชุมพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษาในเดือนกันยายน 2564
(4) คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
(5) คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
(6) คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564
2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา
แต่ละหลักสูตร และดาเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการสาเร็จการศึกษา เพื่อนาเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 23, 27 – 30 กันยายน 2564
3. สภาวิชาการ…

- 15 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบเสนอการให้ ป ริญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษา ระดั บ ปริญ ญาตรี จ านวน 89 คน
รายละเอียดจานวนผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
1.1.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งหลักสูตร

1
1

-

1
1

รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น

1

2
2
2

2
2
3

1
1
3
5
5

-

1
1
3
5
5

1
1

1
35
36

1
1
35
37

1
1

22
22

23
23

1
1
3

58

1
1
61

1.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
1.2.1 สาขาวิชานิติศาสตร์

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2.1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2.1.2 สาขาวิชาชีววิทยา
2.1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
3. คณะวิทยาการจัดการ
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3.1.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
3.1.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.1.3 สาขาวิชาการจัดการ
รวมทั้งหลักสูตร
3.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
3.2.1 สาขาวิชาการบัญชี
รวมทั้งหลักสูตร
3.3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
3.3.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น

4. คณะเทคโนโลยี…

- 16 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
4.1.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
5.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
รวมจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

3
3
3

14
14
14

17
17
17

3

-

3

3
3
15

74

3
3
89

มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี จานวน 89 คน (เอกสารแยกเล่ม
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. ให้ มหาวิ ทยาลั ยตรวจสอบเอกสารหน้ า 9 “วั นที่ ส าเร็ จการศึ กษา 15 ตุ ลาคม 2564”
เห็นว่า วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ควรเป็นวันที่เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต
2. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการปรับแก้ไขข้อบังคับฯ การจัดการ
ศึกษาระดั บปริ ญญาตรี โดยกาหนดให้ วันที่ ส าเร็จการศึ กษา ให้ ถือเอาวันที่ สภาวิชาการเห็ นชอบผลการศึ กษา
มหาวิทยาลัย จึงขอรับไปตรวจสอบและควรปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ให้เหมือนกัน
มติสภามหาวิทยาลัย
1. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 7 คน ดังนี้
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
คณะ
หลักสูตร
ภาคพิเศษ
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
6
2. คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
1
รวมจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น
7
2. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.)
ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 89 คน ดังนี้
1. คณะมนุษยศาสตร์...

- 17 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
1
1
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2
2
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
5
5
3. คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
1
36
37
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1
22
23
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
1
1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
3
14
17
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
3
3
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวมจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 15
74
89
คณะ

หลักสูตร

5.2 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ น าเสนอ หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ครบกาหนดเวลาในการปรับปรุงรอบ 5 ปี สมควรแก่การปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้
เปิ ด การเรี ย นการสอนในปี ก ารศึ ก ษา 256 ๕ คณะจึ ง ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งตามประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียน
การสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) จัดการเรียน
การสอนโดยเน้นการสอนให้บัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่ องแคล่วในด้าน
ทั ก ษะของการฟั ง การพู ด การอ่ าน และการเขี ย น นอกจากนี้ ยั งสอนในเรื่อ งของความมี คุ ณ ธรรมความ
รับ ผิดชอบต่อตัวเองและสังคม และสามารถประยุกต์ใช้ภ าษาญี่ปุ่นในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะนาภาษาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้โดยตรง
หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดังนี้
๑. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 5/2564
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตร
2. คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/256๔
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม 256๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/2564 เมื่อวันที่ ๓ กันยายน 2564 พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเสนอสภามหาวิทยาลัย

4. คณะกรรมการ...

- 18 4. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๙/2564
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน 2564 พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย จึ งเสนอสภามหาวิท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. เอกสารหน้า 15 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น กาหนดให้ “เลือกเรียนจากรายวิชาในทุกกลุ่ม
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ” คณะกรรมการนโยบายพัฒ นาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เห็นว่าอาจเป็นการ
จากัดการเลือกเรียน จึงมีข้อเสนอแนะให้มีทางเลือกให้นักศึกษาเลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือเลือก
เรียนจากทุกกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ดังนั้น จึงเสนอให้ปรับข้อความให้ชัดเจน โดยอาจใช้ข้อความว่า
“ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือให้เลือกเรียนจากทั้งสองกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต”
2. ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชา แต่อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้
คาแนะนาในการเลือกเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา
3. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นให้นักศึกษาเลือกเรียนแต่แผนการเรียนได้ระบุรายวิชาบังคับให้เรียน
4. รูป แบบการเขีย นคาอธิบายรายวิช า ในส่ วนอักษรย่อของหน่ว ยกิตในแต่ล ะหลั กสู ตร
ควรเขียนให้เหมือนกัน
มติ สภามหาวิ ทยาลั ย อนุ มั ติ หลั กสู ตรศิลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาญี่ ปุ่ น (หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ โดยมอบมหาวิทยาลั ยดาเนินการปรับแก้ไขตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนาเสนอประธานคณะกรรมการนโยบายพัฒนา
วิชาการ วิจั ยและนวัตกรรมตรวจสอบก่อนส่ งส านักงานปลั ดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
5.3 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ น าเสนอ หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
ด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ครบกาหนดเวลาในการปรับปรุงรอบ 5 ปี สมควรแก่การปรับปรุงแก้ไข
เพื่อใช้เปิ ด การเรี ย นการสอนใน ปี การศึกษา 256๕ คณะจึงปรับ ปรุงหลั กสู ตรให้ ส อดคล้ องตามประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียน
การสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มุ่งผลิตบัณฑิต
ที่มีความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน สามารถประกอบอาชีพในสายงานที่หลากหลายตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
สังคม และตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน รวมถึงมีความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อนาไปต่อยอดเพื่อการพัฒนาหรือสร้าง
มูลค่าเพิ่มเติมให้แก่ท้องถิ่น

หลักสูตร...

- 19 หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดังนี้
๑. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 5/2564
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตร
2. คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/256๔
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม 256๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/2564 เมื่อวันที่ ๓ กันยายน 2564 พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเสนอสภามหาวิทยาลัย
4. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๙/2564
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน 2564 พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจี น (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2565) คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
ควรปรับข้อความให้ชัดเจน ในเอกสารหน้า 16 โดยอาจใช้ข้อความว่า “ให้เลือกเรียนจาก
กลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือให้เลือกเรียนจากทั้งสองกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30หน่วยกิต”
มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการปรับแก้ไข ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนาเสนอประธานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรมตรวจสอบก่อนส่งสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
5.4 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาเสนอ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
ด้วยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) คณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ได้ครบกาหนดเวลาในการปรับปรุงรอบ 5 ปี สมควรแก่
การปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้เปิดการเรียนการสอนใน ปีการศึกษา 256๕ คณะจึงปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการ
เรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2565) เน้นเสริมสร้างประสบการณ์ผ่านรายวิชาต่าง ๆ โดยเน้นการลงพื้นที่เพื่อให้ได้ประสบการณ์จริงในลักษณะ
การจั ดการเรี ยนรู้ แบบบู รณาการกั บการท างาน (WIL) รายวิ ชามี ความหลากหลายสอดคล้ องต่ อความต้ องการ
ของผู้เรียนและบริบทปัจจุบัน
หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดังนี้
๑. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 5/2564
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตร
2. คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/256๔
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม 256๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. สภาวิชาการ…

- 20 3. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/2564 เมื่อวันที่ ๓ กันยายน 2564 พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเสนอสภามหาวิทยาลัย
4. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๙/2564
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน 2564 พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย
มหาวิท ยาลั ย จึ งเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาหลั ก สู ต รรัฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้เสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลั กสู ตรและอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตร ในข้อเท็ จจริงให้ เสนอผลงานทางวิช าการของอาจารย์ผู้ รับผิ ด ชอบ
หลักสูตรเท่านั้น
2. รูปแบบการนาเสนอหลักสูตรต้องมีการปรับปรุงใหม่
3. เอกสารหน้ า 1 8 3 หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต แต่ เ ดิ ม หลั ก สู ต ร
ปี 2560 มคอ.1 มี 5 องค์ความรู้ เมื่อปรับปรุงหลั กสู ตรปี 2565 มคอ.1 มี 6 องค์ความรู้ องค์ความรู้
ที่ตัดออกไปนั้น มีความสาคัญ ความจาเป็นหรือไม่
4. หมวดวิชาเฉพาะ หน้า 17 วิชาเลือกเรียน ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในทุกกลุ่ ม ในกลุ่ม
วิช ากฎหมาย ไม่น้ อยกว่า 9 หน่ ว ยกิตนั้ น อยู่ในมคอ.1 หรือ กาหนดเพิ่ มเติม หากกาหนดเพิ่ มเติม และใช้
รหัสอักษรย่อ “รป” มีความเห็นว่า วิชากฎหมายควรให้สาขาวิชานิติศาสตร์ได้ทาการสอน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาศาสตร์โดยตรง ควรให้ศาสตร์โดยตรงเป็นผู้รับผิดชอบสอน เพื่อให้เกิดความลึกซึ้งและเกิดประโยชน์
โดยยกรหัสรายวิชานิติศาสตร์มาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหลักสูตร
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ใช้รหัสวิชา “รป” ในข้อเท็จจริงวิธีการสอนหลักสูตร
ได้กาหนดให้อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ดาเนินการสอนในวิชากฎหมายทุกรายวิชา
6. การที่มีรหัสนิติศาสตร์ปรากฏใบรายงานผลการเรียนจะเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาที่แสดง
ถึงความเชี่ยวชาญ รวมทั้งเป็นการบูรณาการที่ชัดเจนระหว่างคณะ สาขาวิชา อาจารย์ต้องมีความเข้าใจและ
มีจิตวิทยาในการสอน คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม จึงขอรับไปปรับรหัสวิชาใน
ภาพรวมทั้งหมด
7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดาเนินการตาม มคอ.1 สาหรับกลุ่ม วิชากฎหมาย
ก าหนดขึ้ น เพื่ อ รองรั บ ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาแล้ ว ไปสมั ค รสอบเป็ น ต ารวจ จึ งเห็ น ว่ าควรเป็ น นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย การนารายวิชาอื่นมา และต้องให้อาจารย์ที่ความเชี่ยวชาญของสาขาวิชานั้นเป็นผู้สอน
8. เนื้ อ หาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต ควรมี ค าที่ น่ า สนใจ หรื อ ค าใหม่ เสริ ม
ซึ่ งเห็ น ได้ จ ากแผนพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล มี ค วามก้ า วหน้ า ควรมี รายวิช าที่ ส ร้ างประสบการณ์ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา
โดยเฉพาะการอยู่ในโลกยุกดิจิทัล
9. แผนการศึ ก ษา หน้ า 19 – 20 กลุ่ ม วิ ช าเลื อ กเรี ย น เช่ น กลุ่ ม วิ ช าด้ า นการบริ ห าร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ 1 และกลุ่ ม วิ ช าด้ า นบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ 2 ควรปรั บ ภาษาในการเขี ย น ที่ เป็ น
มาตรฐานสากล

10. มหาวิทยาลัย...

- 21 10. มหาวิทยาลัย ต้องหาผู้มีประสบการณ์ชีวิตหรือประสบการณ์ทางานที่มีชื่อเสียง มาสอน
เทคนิคเพื่อให้ได้นักศึกษาที่พร้อมทางาน ควรพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในเชิงรุก ตัวอย่างสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ในทุกสิ้นปีได้ดาเนินการโดยเชิญศิษย์เก่าที่ทางานแล้ว และเป็นครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร มาบรรยายให้
ความรู้กับนักศึกษาที่กาลังใกล้จะสาเร็จการศึกษา
11. มหาวิทยาลัยบางแห่งเชิญบุคคลที่ มีชื่อเสียงมาเป็นอาจารย์พิเศษและมีระเบียบรองรับ
ในการมอบอานาจให้แก่อธิการบดีจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนแก่อาจารย์พิเศษได้
มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการปรับ
แก้ ไ ขตามข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภ ามห าวิ ท ยาลั ย และน าเสน อประธาน
คณะกรรมการนโยบายพั ฒ นาวิช าการ วิจัยและนวัตกรรมตรวจสอบก่อนส่ งส านักงานปลั ดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
5.5 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) คณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นาเสนอ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) คณะวิทยาการจัดการ
ด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
ได้ครบกาหนดเวลาในการปรับปรุงรอบ 5 ปี สมควรแก่การปรับปรุงแก้ไข
คณะวิทยาการจัดการ จึงปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) ให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนา
และปรั บปรุ งหลั กสู ตร และการจั ดการเรี ยนการสอน มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี เหมาะสมกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง มีความทันสมัย โดยพัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ และสร้างองค์ความรู้ใหม่
ทางด้านการบริหารธุรกิจและดิจิทัล เพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดแรงงานที่สามารถวิเคราะห์และ
เปลี่ยนแปลงธุรกิจไปสู่ธุรกิจดิจิทัล และความต้องการผู้บริหารและผู้ประกอบการที่เข้าใจทั้งการบริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีดิจิทัล และกฎระเบียบทางการดาเนินธุรกิจดิจิทัล
หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. คณะกรรมการนโยบายพั ฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๙/2564
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน 2564
2. คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 9/256๔ เมื่อวันที่ 22
กันยายน 256๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. สภาวิ ชาการ ในการประชุ มครั้ งที่ 10/2564 เมื่ อวั นที่ 1 ตุ ลาคม 2564 พิ จารณาให้
ความเห็นชอบเสนอสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม

กรรมการสภา…

- 22 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. ผู้ ร่างหลั กสู ตรต้องมีความเข้าใจความหมายของดิจิทัลอย่างแท้จริง Digital Business คือ
การเปลี่ ย นแปลงธุ ร กิ จ แบบเดิ ม มาเป็ น ธุ รกิ จ ที่ มี ก ารใช้ เทคโนโลยี ม าช่ ว ยเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งธุ รกิ จ
เนื้ อหาหลั กสู ตรในรายวิ ช ายั งไม่ ลึ กซึ้ งและไม่ เป็ นดิ จิ ทั ล เนื้ อหาควรกล่ าวถึ ง Online Platform, Data and
Technology, Business Management, Operations Logistics, Digital Business Transformation, Change
Management, Applied Big Data Cyber, Digital Financial, Marketing Business เพื่อให้เนื้อหาของหลักสูตร
มีความน่าสนใจ ทันสมัยอย่างแท้จริง
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล กลุ่มเป้าหมายผู้เรียนมิใช่
เพียงนักศึกษาที่ต้องการศึกษาเพื่อต่อยอดเท่านั้นแต่เป็นคนที่ทางานแล้ว และต้องการความรู้เพื่อนาไปประยุกต์ใช้
ในการบริ หารจั ดการการท างาน เนื้ อหาหลั กสู ตรต้ องมีความเข้ มข้ น และสามารถให้ อาจารย์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีส่วนร่วมสอนในหลักสูตรได้ อาจารย์พิเศษควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเป็นผู้สอน
3. มอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดาเนินการ
ปรั บปรุ งหลั กสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาการจั ดการธุ รกิ จดิ จิทั ล (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4)
และมอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ให้ คาแนะน าในการ
ปรับปรุงรายวิชาโดยให้มีคาสาคัญ (Keyword) ที่ทันสมัย และนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง
4. ในยุคดิจิทัลสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ คือ 1) AI 2) Robotics 3) Block chain
และ 4) Data Analytic
มติสภามหาวิทยาลัย
1. มอบมหาวิ ท ยาลั ย รั บ ข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ไปดาเนินการปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖4) และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
2. มอบ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คาแนะนา
ในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การธุร กิ จ ดิ จิ ทั ล (หลั ก สู ต รปรับ ปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๖4) จนกว่าจะแล้วเสร็จ
5.6 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแก้ ไขรหั สวิ ชา หลั กสู ตรบริ ห ารธุ ร กิ จบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจัด การ
โลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ
คณบดี ค ณะวิ ท ยาการจัด การ น าเสนอ การแก้ไขรหั ส วิช า หลั กสู ต รบริห ารธุ รกิ จบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ
ตามที่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2564) คณะวิทยาการจัดการ ได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร จากสานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นั้น
คณะวิทยาการจัดการ โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้ตรวจสอบพบว่าบางรายวิชา
มีรหั ส วิช าซ้ากัน จึงขอแก้ ไขรหั สวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) จานวน 5 รายวิชา ดังนี้

บธ 3008406...

- 23 ลาดับ
รหัสวิชาและชื่อวิชา (เดิม)
รหัสวิชาและชื่อวิชา (แก้ไขใหม่)
ที่
1 บธ 3008406 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บธ 3008406 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในงานโลจิสติกส์
ในงานโลจิสติกส์
2 บธ 3008406 การศึ ก ษาอิ ส ระทางการจั ด การ บธ 3008407 การศึ ก ษาอิ ส ระทางการจั ด การ
โลจิสติกส์
โลจิสติกส์
3 บธ 3008407 การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ บธ 3008408 การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
ทางการจัดการโลจิสติกส์
ทางการจัดการโลจิสติกส์
4 บธ 3008408 การเตรี ย มสหกิ จ ศึ ก ษาทางการ บธ 3008409 การเตรีย มสหกิ จ ศึ ก ษาทางการ
จัดการโลจิสติกส์
จัดการโลจิสติกส์
5 บธ 3008409 สห กิ จ ศึ กษ าท างการจั ด ก าร บธ 3008410 สห กิ จ ศึ กษ าท างการจั ด ก าร
โลจิสติกส์
โลจิสติกส์
หมายเหตุ : ลาดับที่ 1 รหัสวิชา บธ 3008406 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์ ใช้รหัสเดิม
เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 9/256๔ เมื่อวันที่ 22
กันยายน 256๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 พิจารณาให้ความ
เห็ นชอบ การขอแก้ไขรหั สวิชาของหลั กสู ตรบริห ารธุรกิจบัณ ฑิ ต สาขาวิชาการจัดการโลจิส ติกส์ (หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) และให้คณะวิทยาการจัดการ เสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
มหาวิท ยาลั ย จึ งเสนอสภามหาวิท ยาลั ยเพื่ อ พิ จารณาอนุ มัติ การแก้ ไขรหั ส วิช า หลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ
รายละเอียด ตามเอกสารประกอบการประชุม
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ การแก้ ไขรหั สวิ ชา หลั กสู ตรบริ หารธุ รกิ จบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชา
การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ จานวน 4 รายวิชา ดังนี้
ลาดับ
รหัสวิชาและชื่อวิชา (เดิม)
ที่
1 บธ 3008406 การศึ ก ษาอิ ส ระทางการจั ด การ
โลจิสติกส์
2 บธ 3008407 การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
ทางการจัดการโลจิสติกส์
3 บธ 3008408 การเตรี ย มสหกิ จ ศึ ก ษาทางการ
จัดการโลจิสติกส์
4 บธ 3008409 สห กิ จ ศึ กษ าท างการจั ด ก าร
โลจิสติกส์

รหัสวิชาและชื่อวิชา (แก้ไขใหม่)
บธ 3008407
บธ 3008408
บธ 3008409
บธ 3008410

การศึ ก ษาอิ ส ระทางการจั ด การ
โลจิสติกส์
การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
ทางการจัดการโลจิสติกส์
การเตรีย มสหกิ จ ศึ ก ษาทางการ
จัดการโลจิสติกส์
สห กิ จ ศึ กษ าท างการจั ด ก าร
โลจิสติกส์
5.7 พิจารณา...

- 24 5.7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ น าเสนอ แต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในสภาวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
ด้วย กรรมการสภาวิชาการ ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอกในสภาวิชาการ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ชุดปัจจุบันที่ได้รับแต่งตั้ง โดยสภามหาวิทยาลัยให้ดารงตาแหน่ง เมื่อวันที่ 24
สิงหาคม 2562 มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี ได้ ครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ 23 สิงหาคม
2564 มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีได้ดาเนินการให้ได้ซึ่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณ วุฒิ ตามข้อบังคับ
มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้ว ย คุณ สมบัติ หลั กเกณฑ์ และวิธีการเลื อกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.
2547 ข้อ 7 (2) ให้ ส ภามหาวิทยาลั ย คัดสรร และแต่งตั้งผู้ มีคุณ สมบั ติตามข้อ 6 ซึ่งอธิการบดีเสนอเป็ น
กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิจานวนเท่ากับข้อ 4 (3)” (จานวน 6 คน)
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการดารงตาแหน่ง
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 6 คน ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง ซีดาร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ใจกล้า
จึ ง เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาแต่ งตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในสภาวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ สภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ นชอบแต่ งตั้ งกรรมการสภาวิ ชาการผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ในสภาวิ ชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
(1) ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
(3) รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง ซีดาร์
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช
(6) รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ใจกล้า
5.8 พิ จารณาระเบี ยบมหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินประจาตาแหน่งและเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้ างสาหรับพนักงานในสถาบั นอุดมศึ กษา ตาแหน่ งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. ....
หั วหน้ ากลุ่ มงานวิ นั ย และนิ ติ การ น าเสนอ ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ว่ าด้ วย
การจ่ ายเงินประจ าต าแหน่ งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนื อจากค่าจ้างส าหรับพนั กงานในสถาบั นอุ ดมศึกษา
ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. ....

ด้วย...

- 25 ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรียังไม่เคยมีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
จ่ ายเงิน ประจ าต าแหน่ งและเงิน ค่ าตอบแทนนอกเหนื อ จากค่ าจ้างส าหรับ พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. .... คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงมอบฝ่ายเลขานุการ
ดาเนิ น การจั ด ท า ร่ างระเบี ย บมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ าด้ ว ยการจ่ ายเงิน ประจ าต าแหน่ งและเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างสาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. .... เสนอคณะกรรมการบริห ารงานบุคคลในมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี (ก.บ.ม.)
พิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป
ส านั ก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ได้ ด าเนิ น การยกร่างระเบี ย บดั งกล่ าว โดยน ากฎ ก.พ.อ.
การได้รับเงิน ประจาตาแหน่ งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่กาหนดอัตราเงิน
ประจาตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ มาใช้เทียบเคียงกับของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
เมื่อวันอังคารที่ ๓ สิ งหาคม ๒๕๖๔ ได้พิ จารณาแล้ วมี ข้อสั งเกตและข้อเสนอแนะให้ ปรับแก้ ไข และเพิ่ มเติ ม
ข้อความในร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงิ นประจาตาแหน่งและเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากค่าจ้างสาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
พ.ศ. .... และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินประจาตาแหน่งและ
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้ างสาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. .... มอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ต่ อ มา อธิ ก ารบดี ได้ มี ค าสั่ งการให้ น าเรื่ อ งดั งกล่ า วเข้ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามกระบวนการขั้นตอนการเสนอข้อ
กฎหมายแล้วจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
8/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินประจา
ตาแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างสาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเสนอ
ซึ่งคณะกรรมการพิ จารณาร่ างกฎ ข้อบั งคั บ และระเบี ยบของมหาวิทยาลั ย ได้ พิ จารณาแล้ ว และมี มติ มอบ
เลขานุ การและงานวินั ยและนิ ติการปรับแก้ไข เพิ่มเติม ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
จ่ายเงินประจาตาแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างสาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามมติคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ว่าด้วยการจ่ายเงินประจาตาแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างสาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. ....ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
กรรมการสภา...

- 26 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ยการจ่ า ยเงิ น ประจ าต าแหน่ ง และเงิ น
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างสาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่ งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. .... จัดทาขึ้นโดยมีที่มาจาก ระบบข้าราชการตาแหน่งประเภทวิชาชีพ จะมีเงินประจา
ตาแหน่ ง เช่น แพทย์ พยาบาล และตาแหน่งประเภทผู้บริหาร เช่น ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
จะได้ รั บ เงิน ประจ าต าแหน่ ง ส าหรั บ ค่ าตอบแทน ต าแหน่ งช านาญการพิ เศษในระบบราชการไม่ เรียกว่ า
“เงิ น ประจ าต าแหน่ ง ” แต่ เรี ย กว่ า “ค่ า ตอบแทน” คณะกรรมการฯ จึ ง ได้ น าระบบค่ า ตอบแทนพิ เศษ
ของข้าราชการที่มิใช่วิชาชีพเฉพาะ มากาหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับค่าตอบแทนด้วย โดยกาหนดไว้ใน
ข้อ 8 ของร่างระเบียบ คือ ตาแหน่งชานาญการพิเศษ ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่จะได้รับเงินประจาตาแหน่งให้เป็นไปตามกฎ ก.พ.อ.
ว่าด้วย การได้รับเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยอนุโลม ตามความใน
ข้อ 7 สาหรับ ข้อ 5 และ ข้อ 6 เป็นการระบุตาแหน่งที่จะได้รับค่าตอบแทน
2. ตามกรอบตาแหน่ง มหาวิทยาลัยมีพนักงานที่ดารงตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และจะ
ได้รับเงินประจาตาแหน่ง จานวน 14 คน โดยขณะนี้ หากออกระเบียบฉบับนี้ จะมีพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับ
ประโยชน์จากระเบี ย บ จานวน 1 คน โดยมหาวิทยาลั ยจะต้องดาเนินการตั้งงบประมาณจากงบประมาณ
แผ่นดิน เพื่อเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ตามข้อ 4 ของร่าง ระเบียบฯ
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ประจาตาแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างสาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2564
๕.๙ พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอ พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
ตามที่ นายปราโมทย์ โชติมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 6
ธันวาคม ๒๕63 ได้ ถึ งแก่ อ นิ จ กรรม เมื่ อ วัน ที่ 12 สิ งหาคม 2564 และส่ งผลให้ ต าแหน่ งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาว่างลง นับวาระการดารงตาแหน่งเหลืออยู่ได้ 2 ปี 3 เดือน 24 วัน (ตั้งแต่
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2566) นั้น
สภามหาวิทยาลัยรับทราบเรื่องดังกล่าว ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/256๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน
๒๕๖๔ และมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ดาเนินการ
สรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เรี ยบร้ อยแล้ ว มี ผู้ ได้ รั บการเสนอชื่อเป็ นกรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุณ วุฒิ เพี ยงท่ านเดี ยว
คือ นายอานวย จั่นเงิน และการประชุมคณะกรรมการในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของนายอานวย จั่นเงิน ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และมีความเห็นว่า นายอานวย จั่นเงิน
เป็นผู้มีคุณสมบัติ…

- 27 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙ เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จึงมีมติเห็นชอบเสนอชื่อนายอานวย จั่นเงิน พร้อมประวัติและผลงาน ต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา ๑๖ (๑) , (๒) , (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อพิจารณาต่อไป
กรรมการสภามหาวิทยาลั ย ตามมาตรา ๑๖ (๑), (๒), (๓) และ (๔) แห่ งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ดาเนินการตามข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยดาเนินการประชุมเพื่อพิจารณา
คั ดเลื อกผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เหมาะสมเป็ นกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี
จากรายชื่อคณะกรรมการสรรหาเสนอ ในวันที่ 1๕ ตุลาคม 256๔ เวลา ๑๑.๐0 น. โดยพิจารณาคุณสมบัติ ข้อมูล
ประวัติ และข้อมูลการดารงตาแหน่ง ของนายอานวย จั่นเงิน ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
คุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหา
ข้อ ๑ คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
๑.1 มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศาสนา

ผลการพิจารณา
1.1 สอดคล้ อ งเหมาะสมเนื่ องจากมี ผ ลงานเชิ ง
ประจั ก ษ์ ทั้ ง งานเอกสารการวิ จั ย และกิ จ กรรมที่
เกี่ยวข้องกับการศาสนา

๑.๒ มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วย คุณ สมบั ติ หลั กเกณฑ์ และวิธีการ
ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.
๒๕๕๙ ข้อ ๕
(๑) เป็ น ผู้ มี คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรมเป็ น ที่
(๑) มี ความสอดคล้ องเหมาะสม จนได้ รับการยก
ยอมรับของสังคม
ย่องให้ ได้รับรางวั ลที่เกี่ยวข้องกับ คุณธรรม จริยธรรม
ได้แก่
- เป็นข้าราชการตัวอย่าง กระทรวงศึกษาธิการ
ปีพุทธศักราช ๒๕๒๙
- เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ ก.พ.
ปีพุทธศักราช ๒๕๒๙
- เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙
- รั บรางวั ลคนดี ศรี ล พบุ รี สาขาคนดี ในภาพรวม
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
(๒) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้แก่มหาวิทยาลัย
(๒) มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะทุ่ ม เท เสี ยสละเพื่ อ ความ
เจริญก้าวหน้ายั่งยืนของมหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี
อย่างเต็มที่ เนื่องจากปัจจุบันเป็นข้าราชการบานาญและ
มีเคหะสถานอยู่ในอาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
(๓) ไม่ เป็ นคณาจารย์ ประจ า ข้ าราชการ หรือ
(๓) ไม่ เป็ น คณาจารย์ ป ระจ า ข้ า ราชการ หรื อ
พนักงาน”
พนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๑.๓ มีคุณสมบัติ...

- 28 คุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหา
๑.๓ มี คุ ณ สมบั ติ ตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ในข้ อ ๓
ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/
๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล
ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
(๔) ผู้ ด ารงต าแหน่ งกรรมการสภาสถาบั น
อุดมศึกษาจานวนสี่แห่งแล้ว ไม่อาจได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาในเวลาเดียวกันนั้น ได้อีก”
๑.๔ ไม่ เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อ ง หรื อ
ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
คุ ณ ส ม บั ติ ต า ม ห นั งสื อ ส านั ก เล ข า ธิ ก า ร
คณะรั ฐ มนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว๒๑๓ ลงวั น ที่ ๒๖
เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และข้าราชการ
ทางการเมื อ ง (การรั บ รองคุ ณ สมบั ติ ในแบบกรอก
ประวัติ ผลงาน ผู้มีคุณสมบั ติเหมาะสม เป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ ข้อ ๙)
“ไม่ เคยถู กลงโทษทางวินั ย ไม่ อยู่ ระหว่ างถู ก
ดาเนินคดีอาญา ไม่เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด
ให้ จ าคุ ก ไม่ เป็ น บุ ค คลล้ ม ละลาย และไม่ เป็ น คนไร้
ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ”

ผลการพิจารณา

(๔) ไม่ได้เป็นผู้ดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบันอุดม
ศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ
นายอ านวย จั่นเงิน ได้ รับรองว่าตนเองไม่ เป็ นผู้ ดารง
ต าแ ห น่ งท างก ารเมื อ ง ห รื อ ผู้ บ ริ ห า รซึ่ งเป็ น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดๆ
(ข้อมูลโดยผู้เสนอชื่อ)

นายอ านวย จั่นเงิน ได้ รับรองว่าไม่เคยถูกลงโทษทาง
วินัย ไม่อยู่ระหว่างถูกดาเนินคดีอาญา ไม่เคยถูกจาคุก
โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
และไม่ เป็ น คน ไร้ ค วามสามารถห รื อ เสมื อน ไร้
ความสามารถ (ข้อมูลโดยผู้เสนอชื่อ)

เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ (๕) กาหนดว่า
“...ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
วิ ท ยาศาสตร์ แ ล ะเท ค โน โลยี ก ฎ ห ม าย การงบ ป ระมาณ และการเงิ น การบ ริ ห ารงาน บุ คค ล
การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ในจ านวนนี้ ให้ แ ต่ งตั้ งจากบุ ค คลในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย แต่ ล ะแห่ งไม่ น้ อ ยกว่ ากึ่ งหนึ่ ง ”
จากเอกสารเสนอชื่ อ พบว่ า นายอ านวย จั่ น เงิ น มี ภู มิ ล าเนาอยู่ ที่ จั ง หวั ด ลพบุ รี และเป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความเชี่ยวชาญ ด้านการศาสนาตามมาตราดังกล่าว
และที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. คั ด เลื อ กนายอ านวย จั่ น เงิน เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เหมาะสม เป็ น กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณ วุฒิ ด้านการศาสนา ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี จากรายชื่อที่คณะกรรมการ
สรรหาเสนอ
๒. ที่ประชุมรับรองมติที่ประชุม และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอเรื่องเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อาศัยอานาจ...

- 29 อาศัยอานาจตามมาตรา ๑๖ (๕) และมาตรา ๑๘ (8) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 จึ งให้ ค าแนะน าต่ อ สภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี เพื่ อพิ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบเสนอชื่ อ
นายอานวย จั่นเงิน ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศาสนา เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๖ (๑) , (๒) ,
(๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เสนอ และเห็นชอบให้ เสนอชื่อ นายอานวย
จั่นเงิน ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการศาสนา เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทน นายปราโมทย์ โชติมงคล
มติสภามหาวิทยาลัย มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อ นายอานวย จั่นเงิน ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านการศาสนา เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี แทน นายปราโมทย์ โชติมงคล
5.10 พิจารณาอนุมัติคาขอตั้งงบประมาณของสานักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อธิการบดี น าเสนอ อนุมัติคาขอตั้งงบประมาณของส านักงานจัดการทรัพย์สิ นและรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. สานักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้มีหน้าที่หลัก คือ ประสานงานและดาเนินการจัดหา
รายได้ จ ากทรั พ ย์ สิ น และบริ ห ารจั ด การตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ของส านั ก งานจั ด การทรั พ ย์ สิ น และรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2. คณะกรรมการตามระเบียบมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้ว ยการดาเนินการจัดหา
จั ด สรร รายได้ และผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ของม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๗
ได้เสนองบประมาณ ปี พ.ศ. 2565
3. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เห็นชอบให้
เสนอคาขอตั้งงบประมาณของสานักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564
4. สรุปคาขอตั้งงบประมาณ มีดังนี้
- ประมาณการรายรับทุกโครงการ
17,520,252.50
- ประมาณการรายจ่ายทุกโครงการ
9,556,900.00
- ประมาณการรายจ่ายตามระเบียบ
ข้อ 11 (รายละเอียดอยู่หน้า 3)
2,500,000.00
สรุปคาดว่ารายรับมากกว่ารายจ่าย
5,463,352.50
มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติคาขอตั้งงบประมาณของสานักงาน
จัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบประมาณการรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค โครงการศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพเทพธานีเพลส เนื่องจากไม่ปรากฏรายจ่ายค่าไฟฟ้า
มติสภามหาวิทยาลัย...

- 30 มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติคาขอตั้งงบประมาณของสานักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบประมาณ
การรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค โครงการศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเทพธานีเพลส ตามข้อสังเกตของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
5.11 พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์การเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 – 2568
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน นาเสนอ อนุมัติแผนกลยุทธ์การเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2564 – 2568
1. มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2559 - 2563
2. มหาวิทยาลัย ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เทพสตรี เมื่ อ วั น ที่ 2 มี น าคม 2563 และค าสั่ ง เพิ่ ม เติ ม เมื่ อ วั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2563 โดย
คณะกรรมการได้มีการประชุมยกร่าง ครั้งที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 2 วันที่ 22 มิถุนายน 2563
3. มหาวิทยาลัย ได้ใช้กระบวนการกาหนดกลยุทธ์โดยการมีการประชุมยกร่าง แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน
- วิเคราะห์สถานการณ์ทั้งด้านการจัดการศึกษา และการจัดการงบประมาณ
- หาหลักการร่วม “ลดค่าใช้จ่าย และเร่งรัดหารายได้จากพันธกิจและทรัพยากรที่มีอยู่”
- ระดมความเห็น เพื่อสร้างกลยุทธ์ให้ทาได้และวัดความสาเร็จได้
- มีระบบการกากับติดตาม
4. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564
5. เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 3 ครั้ง
(ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 , ครั้งที่ 2 วันที่ 2 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 3 วันที่ 5 ตุลาคม 2564)
6. ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 3 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดระบบบริหารจัดการทางการเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้พันธกิจและทรัพย์สินเป็นแนวทางการหารายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กระบวนการตรวจสอบ และติดตามผลการใช้งบประมาณ
7. เป้าประสงค์ 3 เป้าประสงค์ คือ
เป้าประสงค์ 1 มีระบบบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ 2 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการดาเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ 3 เพื่อความถูกต้องของงบประมาณและนาผลการตรวจสอบ ติดตามมา
ปรับปรุงแก้ไข
8. กลยุทธ์ทางการเงิน 3 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน
กลยุทธ์ที่ 2 ทาแผนหารายได้จากพันธกิจและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ 3 จัดทาแผนงานประจาปี (Annual Plan) เพื่อใช้ในการติดตาม
มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์การเงินมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 – 2568 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

กรรมการสภา…

- 31 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. แผนกลยุ ท ธ์ก ารเงิน มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี พ.ศ. 2564 – 2568 ได้ ผ่ านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินฯ จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยสร้างความเข้าใจระบบบริหารจัดการทาง
การเงินร่วมกัน ด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุม Retreat เพื่อให้ทราบว่าระบบการเงินเดิม
เป็นอย่างไร ต้องแก้ไขอย่างไร รวมทั้งต้องมีระบบที่ชัดเจนในทุกยุทธศาสตร์
2. ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของคณะกรรมการนโยบายการเงินฯ ไปพิจารณาประกอบการ
ดาเนินการต่อไป
มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติแผนกลยุทธ์การเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ. 2564 – 2568
5.13 พิจารณาหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นั นทนา แจ้งสว่าง ผู้ ช่วยอธิการบดี น าเสนอ พิ จารณาหารือการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
ตามที่ พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
กระทรวงการคลัง ได้กาหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
ปฏิ บั ติ ก ารตรวจสอบภายใน โดยสภามหาวิ ท ยาลั ย ออกข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564
ต่อมากระทรวงการคลังได้มีการปรับปรุง หลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับ
หน่วยงานรัฐ โดยกาหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีการบริหารองค์ กรอย่างมี
ธรรมาภิบาล ตามนัยมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
การที่กระทรวงการคลัง ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยต้อง
ปรับ ปรุ งข้อบั งคับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้ว ยคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุงข้อบังคับฯ และการปรับปรุงข้อบังคับฯ ส่งผล
ให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถดาเนินการให้มีคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ภายใน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ตามที่กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 22 ที่ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่หลักเกณฑ์ปฏิบัติ
บังคับใช้ตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกาหนด มหาวิทยาลัยจึงหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ ต่อสภา
มหาวิทยาลัย

กรรมการสภา…

- 32 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัย ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี พ.ศ. 2564 โดยข้ อ 4 กาหนดให้ ส ภามหาวิท ยาลั ยแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานธรรมการ
(2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ โดยอย่างน้อย
หนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงินการบัญชี หรือด้านการตรวจสอบ
(3) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ
ซึ่งมหาวิท ยาลั ย ยั งมิได้ ดาเนิ น การเสนอแต่ งตั้งกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อ มา
กระทรวงการคลังมีการปรับปรุง หลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานรัฐโดยกาหนด
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ดังนั้น มหาวิทยาลัย จะต้องดาเนิ นการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้ว ยคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี พ.ศ. 2564 ในข้อ 4(2) ให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว
2. มหาวิทยาลัย ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็ น ประธานกรรมการ ตามข้ อ 4(1) ของข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่าด้ ว ยคณะกรรมการ
ตรวจสอบของมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เทพสตรี พ.ศ. 2564 ส าหรับ กรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ มหาวิทยาลั ยจะ
ดาเนินการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 2 คน ซึ่งเป็นอดีตคลังจังหวัดลพบุรี และอดีตผู้อานวยการสานัก
ตรวจเงินแผ่นดิ นจังหวัดลพบุรี และเสนอให้มอบคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของ
มหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาปรั บ แก้ ไขข้ อ บั งคั บ ฯ คุ ณ สมบั ติ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ สอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
3. ลักษณะงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่างจากคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และเพื่อมิให้
เกิ ด ความขั ด แย้ ง การแต่ งตั้ งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มิ ค วรเป็ น บุ ค คลที่ ด ารงต าแหน่ ง ประธาน
คณะกรรมการนโยบายการเงิน และทรัพย์สินฯ การตรวจสอบเป็นเรื่องสาคัญ มาก ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ต้องเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย กล้าตัดสินใจ รอบคอบ มีความรู้
ความเชี่ ย วชาญด้ า นการเงิน การบั ญ ชี จึ ง เสนอชื่ อ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามข้อ 4(1) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี พ.ศ. 2564 เนื่ อ งจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล เป็ นผู้ มีประสบการณ์ ในการบริห ารงานในการดารงตาแหน่งอธิการบดี
มี ค วามเชี่ ย วชาญ ละเอี ย ดรอบคอบ ทั้ ง นี้ คณ ะกรรมการตรวจสอบสามารถร่ ว มใช้ ข้ อ มู ล จาก
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
4. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อ 4 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564
และมอบคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
มติสภามหาวิทยาลัย...

- 33 มติสภามหาวิทยาลัย
1. เห็ น ชอบให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้ อ 4 ของข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ เทพสตรี ว่าด้ ว ยคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี พ.ศ. 2564 โดยให้
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
2. มอบมหาวิ ทยาลั ย ปรั บแก้ ไขข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ว่ าด้ วย
คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี พ.ศ. 2564 ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์
กระทรวงการคลั งว่าด้ ว ยมาตรฐานและหลั กเกณฑ์ ป ฏิ บั ติ การตรวจสอบภายในส าหรับ หน่ ว ยงานของรั ฐ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
4.14 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อธิการบดี น าเสนอ แต่งตั้งกรรมการนโยบายการเงิน และทรัพย์สิ น มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี ดังนี้
ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ กรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 7/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน
2563 ได้ยื่นหนังสือขอพ้นจากตาแหน่งดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564
ในการนี้ เพื่อให้คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มีผู้ดารงตาแหน่งครบถ้วน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดี
จึงเสนอแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.อุษ ณี จิ ตติมณี ผู้ ช่ว ยอธิการบดี เป็ นกรรมการนโยบายการเงินและทรัพ ย์สิ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
องค์ประกอบคณะกรรมการ
(ข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้ดารงตาแหน่งปัจจุบัน

ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง

1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง นางดวงสมร วรฤทธิ์
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง เป็นประธาน (ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ)
2) อธิการบดี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(ผศ.จินตนา เวชมี)
3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและทรัพย์สินที่เป็น 1. นายโอภาส เขียววิชัย
บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ม ห าวิ ท ย า ลั ย ซึ่ งส ภ า 2. นายวิชิต พิพัทธกุศลกุล
มหาวิท ยาลั ย พิ จ ารณาแต่ งตั้ง จ านวน 3 คน 3. รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม
เป็นกรรมการ

4) บุคลากรใน…
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(ข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิม่ เติม)

4 ) บุ คล ากรใน สั ง กั ด ม ห าวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เป็ น
ผู้ ด ารงต าแหน่ ง รองอธิ ก ารบดี ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี
หรือคณบดี หรือผู้อานวยการสถาบัน/สานัก หรือ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถ
ด้ า นการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น โดยค าแนะน าของ
อธิการบดี จานวนไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการ
5) รองอธิ ก ารบดี ที่ อ ธิ ก ารบดี ม อบหมาย เป็ น
กรรมการและเลขานุการ
วรรคสอง ให้อธิการบดีแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ใน ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ห รื อ พ นั ก ง า น ใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ในสั งกั ด มหาวิท ยาลั ย ที่ ด ารง
ตาแหน่งไม่ต่ากว่ าผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า
จานวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ดารงตาแหน่งปัจจุบัน

ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง

1. ผศ. ดร. สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ อาจารย์ ดร.อุษณี จิตติมณี
(รองอธิการบดี)
(ผู้ช่วยอธิการบดี)
2. ผศ.ดร.นันทนา แจ้งสว่าง

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์
นางภัคจิรา แท่นทอง

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์ ดร.อุษณี จิตติมณี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็น
กรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ-ทักท้วง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเพื่อทราบ
7.1 รับทราบการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ได้ขออนุมัติเงินคืนให้กับนักศึ กษา
รหัส 622770501 จานวน 7 คน เป็นเงิน 105,000 บาท และรหัส 632770501 จานวน 8 คน เป็น
เงิน 120,000 บาท เนื่องจากสาขาวิชาไม่สามารถพานักศึกษาไปศึกษาดูงานต่างประเทศได้ และหลักสูตร
ครุ ศ าสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา รหั ส 622170101 จ านวน 10 คน เป็ นเงินจ านวน
150,000 บาท และรหัส 622170102 จานวน 24 คน เป็นเงิน 360,000 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 735,000 บาท
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ข้อ 12 “เงินที่มหาวิทยาลัยรับไว้ตามระเบียบนี้ จะไม่คืนให้กับนักศึกษา
ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่ (3) กรณีที่มีเหตุผลอันจาเป็นที่มหาวิทยาลัยไม่อาจจัดการเรียนการสอนที่กาหนดไว้ตามปกติ”
มหาวิทยาลัย ได้คืนเงินให้กับนักศึกษา รวมจานวน 49 คน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564
จานวน 510,000 บาท และวัน ที่ 29 กันยายน 2564 จานวน 225,000 บาท รวม 735,000 บาท
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ในการประชุม ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564
มหาวิทยาลั ย จึ งขอรายงานการคื นเงินค่ าธรรมเนี ยมการศึกษา ระดั บบั ณฑิ ตศึกษาต่ อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
7.2 รับทราบ...
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มหาวิทยาลัยให้ทาหน้าที่อื่น
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอถอน วาระที่ 7.2 รับทราบ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ทาหน้าที่อื่น
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบการถอนวาระที่ 7.2 รับทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ทาหน้าที่อื่น
7.3 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
ตามที่ ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ กาหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทา
รายงานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงบประมาณและการเงิ น (1) จั ดท างบเดื อนแสดงฐานะการเงิ น และการรั บ –
จ่ ายเงิน เสนออธิก ารบดีทุ กเดื อนภายในวัน ที่ ๑๕ ของเดือ นถั ด ไป เพื่ อ รายงานต่ อ สภามหาวิท ยาลั ย นั้ น
กองคลัง สานักงานอธิการบดี ได้ดาเนินการจัดทารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ สรุปดังนี้
1. งบแสดงฐานะการเงิน
ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
รายการ
รวม
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
4,690,713.89
1,121,776,163.11 1,126,466,877.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,072,664,256.42
211,433,153.92 1,284,097,410.34
รวมสินทรัพย์
1,077,354,970.31
1,333,209,317.03 2,410,564,287.34
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
5,741,217.58
90,408,289.90
96,149,507.48
หนี้สินไม่หมุนเวียน
1,622,553.83
1,622,553.83
รวมหนี้สิน
5,741,217.58
92,030,843.73
97,772,061.31
ส่วนทุน
ทุน
191,707,495.93
801,315,386.40 993,022,882.33
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
879,906,256.80
439,863,086.90 1,319,769,343.70
รวมส่วนทุน
1,071,613,752.73
1,241,178,473.30 2,312,792,226.03
รวมหนี้สินและส่วนทุน
1,077,354,970.31
1,333,209,317.03 2,410,564,287.34
2. งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
รายการ
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท)
รายได้
470,140,997.39
180,158,141.48
ค่าใช้จ่าย
504,825,172.37
106,167,868.72
รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
(34,684,174.98)
73,990,272.76
รายละเอียดในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์

รวม
650,299,138.87
610,993,041.09
39,306,097.78

มติสภามหาวิทยาลัย…
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สิงหาคม พ.ศ. 2564
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
8.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2564
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมทราบว่า กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้ งที่ 11/2564 วันที่ 19 พฤศจิ กายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 6 อาคาร
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยยังคงกาหนดให้จัดการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รับทราบกาหนดการประชุ มสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ครั้งที่
11/2564 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เลิกประชุมเวลา 16.20 น.

(นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววาสนา วงษ์สังข์)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวัชระ รักษาพล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

