-1รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 11/2564
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
----------------------------------กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. นายวิชัย ศรีขวัญ
2. นายขจร จิตสุขุมมงคล
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
5. นางดวงสมร วรฤทธิ์
6 รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล
7. นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล
8. นายภูธร ภูมะธน
9. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
10. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
11. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
13. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์
14. อาจารย์สามารถ พยอมหอม

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานที่ประชุม
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 ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม
1. นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์
4. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล
6. อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร
7. อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
8. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
9. นายศุภธี โตสกุล
10. นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม
11. นายวัชระ รักษาพล
12. นางสาววาสนา วงษ์สังข์

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
รองอธิการบดี
เลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการ…

-2กรรมการทีไ่ ม่มาประชุม
อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ ลาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
3. นางสาวสุภารัตน์ สินสุวรรณ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย)
4. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง
ผู้ช่วยอธิการบดี
5. อาจารย์ ดร.อุษณี จิตติมณี
ผู้ช่วยอธิการบดี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรยุทธ ทองคา
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
7. อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
8. อาจารย์สถิตย์พร เกตุสกุล
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9. นางศรีไพร วงษ์วาน
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
10. นางสาวสุรีพร สอนง่าย
หัวหน้าสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
11. นายภัทร โตสาราญ
นิติกร
ก่อนดาเนิ นการประชุมสภามหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 11/2564 เลขานุ การสภามหาวิท ยาลั ย
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วม
ประชุม จานวนทั้ งสิ้ น 21 คน กรรมการลาประชุม 1 คน โดยดาเนินการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็ กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า กรรมการครบองค์ประชุมแล้ว
จึงได้กล่าวเปิดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 และ
ดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี –

1.2 เรื่องที่ประธาน…

-31.2 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม
1.2.1 รายงานผลการดาเนินงานที่สาคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนพฤศจิกายน 2564
ยุทธศาสตร์/
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
วัน เดือน ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ความร่วมมือทางวิชาการ ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นาผู้บริหาร
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
คณาจารย์ และบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้
เพื่อภูมิภ าค จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย จังหวัดสระบุรี เยี่ยมชมโรง
ปฏิ บั ติ ก ารต้ น แบบแปรรู ป อาหาร และศู น ย์ วิ จั ย และถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้น ของศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดสระบุรี ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบ พร้อ มทั้ ง ร่ว มหารือ การดาเนิ น งานการผลิ ต และ
พั ฒ นาทางด้ า นอาหารแห่ ง อนาคตด้ ว ยกั น โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกาพุ ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ
นวัตกรรม จ.สระบุรี และคณะ ให้การต้อนรับ และได้บรรลุข้อตกลงใน
การจั ด อบรม Design Thinking ร่ ว มกั น โดยมี ก าหนดจั ด ขึ้ น ใน
ระหว่ า งวั น ที่ ๗ - ๘ ธั น วาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารรั ต นเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
ความร่วมมือทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้
เข้าร่ว มเป็นสมาชิกสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย และได้ร่วมลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ National Meanchey University, Cambodia
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ความร่วมมือทางวิชาการ การประชุ ม ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี แ ละ National
Pingtung University, Taiwan ผ่านรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี อาคารส านั ก งานอธิ ก ารบดี
สาระสาคัญของการประชุม มีดังนี้
๑ . National Pingtung University, Taiwan ไ ด้ น า เ ส น อ
หลั ก สู ต รนานาชาติ ส าหรั บ ปริ ญ ญาโท และปริ ญ ญาเอก เพื่ อ รั บ
นักศึกษาเข้าเรียนต่อในสาขาดังต่อไปนี้
- Ph.D. in applied science, College of Science
- Master Applied Science
- Master of information and application
- Master in Stem education focuses on Science
teachers.
โดยที่ ห ลั ก สู ต รดั ง กล่ า วมาข้ า งต้ น นั้ น มี ก ารสนั บ สนุ น เรื่ อ ง
ทุนการศึกษา...

-4ยุทธศาสตร์/
วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ โดยที่สามารถติดต่อ
ป ร ะ ส าน งาน กั บ ฝ่ า ย ต่ างป ร ะ เท ศ ข อ ง National Pingtung
University, Taiwan เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
จากการนาเสนอข้อมูลเรื่องการศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาโท
และปริ ญ ญาเอกจาก ความเชี่ ย วชาญวิ ช าการในด้ า นต่ า งๆจาก
National Pingtung University, Taiwan ท่านอธิการบดี ผศ.จินตนา
เวชมี มี แ นวคิ ด ในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี โรงเรีย นสาธิต มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี และครูผู้สอนที่อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
๑.๑ ส่ งเสริมให้ อ าจารย์ข องมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี
ศึ ก ษ าต่ อ ใน ห ลั ก สู ต ร Ph.D. in applied science, College of
Science โด ยที่ เส น อ ว่ า ให้ อ าจารย์ ศึ ก ษ า course work เป็ น
ระยะเวลา ๑ ปี หลังจากนั้นสามารถกลับมาทาวิทยานิพนธ์ที่ประเทศ
ไทยได้
๑.๒ ส่งเสริมให้อาจารย์จากโรงเรียนสาธิตฯ และครูผู้สอนใน
จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก โดยที่หาแนวทางร่วมกันในการทา Course online
๑.๓ จัดทาหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง STEM Education สาหรับ
อาจารย์และครูผู้สอน
๑.๔ จัดทากิจกรรมร่วมกันในหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชา
บริห ารการศึ ก ษา และสาขาวิช าวิท ยาศาสตร์ศึก ษา มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี
๑.๕ ส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ไปศึกษาเรียนรู้เรื่อง
เทคโนโลยี ที่ National Pingtung University, Taiwan โดยทาเป็น
หลักสูตรระยะสั้น
๒. ข้อเสนอแนะอื่นๆในการดาเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งในรูปแบบ
ออนไลน์และที่ตั้ง
๒.๑ การร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างสองมหาวิทยาลัย
๒.๒ จัดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม อาทิ
จัดอบรมออนไลน์ภาษาไทย และภาษาจีน
๒.๓ กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
๒.๔ กิจกรรมแลกเปลี่ยนร่วมกับสาขาวิชาภาษาจีน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
๑.๒.๒ การตรวจเยี่ยม...
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เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
องคมนตรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อติดตามการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นายวิชัย ศรีขวัญ
กล่ าวต้ อ นรั บ ในนามมหาวิ ท ยาลั ย และผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จิ น ตนา เวชมี อธิ ก ารบดี กล่ าวรายงานการ
ดาเนิ น งาน พร้ อมด้ว ยผู้ บ ริห าร บุ คลากร และนักศึกษาได้ ร่ว มให้ การต้อนรับและตอบข้อซักถามของท่าน
องคมนตรี ประเด็นในการนาเสนอต่อท่านองคมนตรี ประกอบด้วย
๑. ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
“มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมในการ
พัฒนาท้องถิ่น”
ยุทธศาสตร์
1) การพัฒนาท้องถิ่น
2) การผลิตและการพัฒนาครู
3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
พันธกิจ
๑) พัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการวิจัย ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ด้วยนวัตกรรม
๒) ผลิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
๓) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้
๔) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจ
๕) ส่งเสริม รักษา สืบสาน ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๖) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย
ปั จจุ บั น มหาวิ ทยาลั ยมี บุ คลากรรวม ๕๘๗ คน สายวิ ช าการ ๓๑๙ คน และสาย
สนับสนุน ๒๖๘ คน มีนักศึกษา ๙,๔๐๑ คน นักเรียนโรงเรียนสาธิต ๑,๔๓๗ คน มีที่ตั้ง ๘ แห่ง จัดการศึกษา
โดย ๖ คณะ หลั กสู ตรระดับ ปริญ ญาตรี ๓๒ หลั กสูตร ระดับบัณ ฑิ ตศึกษา ๕ หลั กสู ตร มีพื้นที่รับผิ ดชอบ
ครอบคลุม ๓ จังหวัด
การเตรียมการเพื่อเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่
๑) เข้ าร่ ว มโครงการพลิ ก โฉมสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา : การวิเคราะห์ ศั ก ยภาพของ
มหาวิทยาลัยและจัดทาข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕
๒) ประเมินตนเองเพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ตามกฎกระทรวง
การจั ด กลุ่ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.๒๕๖๔ โดยใช้ ร ะบบ Thai University Classification and SelfAssessment System (UCLAS) ด้ าน ก ารพั ฒ น าชุ ม ช น ท้ อ งถิ่ น ห รื อ ชุ ม ช น อื่ น (Area-Based and
Community)
๓) วิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และ
วิเคราะห์ศักยภาพมหาวิทยาลัย ตามจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
๔) จัดทาแผนความเป็นเลิศเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
๕) จัดทานโยบาย…
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๖) ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์จัดทาแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ.๒๕๖๖
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ปี ๒๕๖๓
- ปรับรูปแบบการเรียนการสอน
- ปรับรูปแบบการทางานเชิงพื้นที่ เน้นนักศึกษา และบุคลากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
เป็นผู้ขับเคลื่อน
- ปรับรูปแบบการทางานเป็นแบบออนไลน์
- ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกัน Covid ให้นักศึกษาและครอบครัว
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ปี ๒๕๖๔
- จัดระบบนิเวศทางดิจิทัลเต็มรูปแบบ
- ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพื้นที่
- ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นโรงพยาบาลสนามและกักตัวผู้กลับภูมิลาเนา
- ให้ความช่วยเหลือ เยียวยา นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจาก Covid
๒. การจัดการเรียนการสอนช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19
มหาวิท ยาลั ยจัด การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ๑๐๐% ผ่ านระบบหลั กได้แ ก่
Zoom meeting และ Google Classroom จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษา
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับบุคลากรสายวิชาการ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๑) ความพร้อมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนของนักศึกษา : มหาวิทยาลัยดาเนินการ
แจก Sim Net ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
๒) ประสิ ท ธิภ าพในการเรียนการสอน : มหาวิท ยาลัยจัดอบรมพัฒ นาการเรียน
การสอนแบบ Virtual Class พร้อมทั้งมีสื่อแนะนาเทคนิคการสอนและการประเมินผล
๓) ภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนออนไลน์ : มหาวิทยาลัยออกประกาศงดค่าปรับ
คืนเงินค่าธรรมเนียม เร่งรัดการจัดสรรทุนการศึกษา และลดค่าธรรมเนียมตามนโยบายของกระทรวง
๓. การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในห้วงสถานการณ์ Covid-19
นโยบายในด้านการพัฒ นาท้องถิ่นช่วงสถานการณ์ Covid-19 เน้นการทางานใน
พื้นที่ (ใครอยู่ตรงไหน ทาตรงนั้น) โดยยึดความต้องการของพื้นที่เป็นหลัก เน้นการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่
และใช้การบูรณาการข้ามศาสตร์
ในช่ ว งเริ่ม ต้ น ของการด าเนิ นการตามยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ปี ๒๕๖๑
มหาวิทยาลั ยดาเนิ น การให้ ทุกคณะและหน่วยงานหลั กขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์การพัฒ นาท้องถิ่นในรูปแบบ
๑ หน่วยงาน ๑ ตาบล ในลักษณะของการพัฒนาบนฐานการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีพื้นที่หลักใน
การดาเนินการ ๗ ตาบล ต่อมาในปี ๒๕๖๒ ขยายพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม ๓ จังหวัด (ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี
: ๓ บุรี) และเข้าร่วมโครงการหลักกับ ทปอ. มีการดาเนินการทั้งสิ้น ๒๘ โครงการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ ปี ๒๕๖๒ แต่เกิดสถานการณ์ Covid-19 จึงปรับรูปแบบการทางานเน้นให้นักศึกษา
พัฒ นาชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ โดยมีกิจกรรมที่นักศึกษาดาเนินการทั้งสิ้น ๑๕๗ กิจกรรม ครอบคลุมพื้นที่ ๗๘
ตาบลใน ๓ จังหวัด สาหรับการดาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีดาเนินการ
ตามกฎกระทรวง...
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Community) รวมทั้ ง ขั บ เคลื่ อ นการพลิ ก โฉมระบบอุ ด มศึ ก ษาไทย (Reinventing University) มี จ านวน
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นทั้งสิ้น ๓๗ โครงการ และขับเคลื่อนโครงการพิเศษตามนโยบายของ
กระทรวง ได้แก่ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) โดยมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น
๑๗ ตาบล
ผลการดาเนินงานที่โดดเด่นของจังหวัดลพบุรี ได้แก่ การพัฒนาครูด้านการเรียนการ
สอนออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การพัฒนาอาชีพนักเรียนโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ และโรงเรียนกองทุนการศึกษา การพัฒ นาพี่เลี้ยงโรงเรียนขนาดเล็กและผลิตสื่อ
เพื่อแก้ไขปัญหาโรงเรียนขาดแคลน
ผลการดาเนินงานที่โดดเด่นของจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ ตามศาสตร์
พระราชา บางระจัน สวนสมุนไพร การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลการดาเนินงานที่โดดเด่นของจังหวัดสระบุรี ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
การผลิตสื่อเพื่อแก้ไขปัญหาโรงเรียนขาดแคลน การส่งเสริมความรักความสามัคคี
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๑) การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ : มหาวิทยาลัยดาเนินการโดยสื่อสาร
ผ่านผู้นาชุมชน และทาความเข้าใจร่วมกับคนในพื้นที่ ปรับให้นักศึกษาเป็นผู้ดาเนินกิจกรรมในพื้นที่ที่ตนเอง
อาศัยอยู่
๒) ระเบี ย บและข้ อ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเบิ ก จ่ าย : มหาวิ ท ยาลั ย มี ก าร
ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อทาความเข้าใจในเรื่องการเบิกจ่าย
๔. การขับเคลื่อนวิศวกรสังคม
มหาวิท ยาลั ย ก าหนดนโยบายให้ บุ ค ลากรทุ ก คนเป็ น วิศ วกรสั งคม โดยก าหนด
มาตรฐานของการเป็นวิศวกรสังคมไว้ ๓ ระดับ
• ระดับที่ ๑ สามารถนาความรู้ตามศาสตร์ไปปรับใช้ในสังคมได้
• ระดับที่ ๒ มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
• ระดับที่ ๓ เป็นผู้นาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
มีการจัดทารายวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education) วิชา นวัตกรท้องถิ่น
สาหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทุ กคน ภายใต้รหัสวิชา ศท ๐๐๒๒๗๐๔ เพื่อให้นักศึกษา
เรียนรู้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
มีการขับเคลื่อนวิศวกรสังคม โดยการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ จากนั้นกลับมาพัฒนาผู้นานักศึกษาของมหาวิทยาลัย จัดตั้งชมรม และลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการ
เป็นวิศวกรสังคม โดยใช้พื้นที่บ้านเขาขวาง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีเป็นพื้นที่นาร่อง ลงพื้นที่มอบถุงปัน
สุขที่ได้รับความกรุณาจากท่านองคมนตรีเพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 และ
ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ในเรื่องดังกล่าวนี้ ท่านองคมนตรีได้ให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒ นาวิศวกรสังคม
โดยกล่าวถึงหัวใจสาคัญของการพัฒ นาที่จะต้องพิจารณาถึง Outcomes ที่จะเกิดขึ้นกับตัวนักศึกษาวิศวกร
สังคม ซึ่งประกอบด้วย
๑) การแยกแยะข้อเท็จจริง (Fact) ออกจากอารมณ์และความรู้สึก (Feeling)
๒) การยอมรับความเห็นต่างและสามารถหาจุดร่วมเพื่อการพัฒนา
๓) การสืบเสาะข้อเท็จจริงด้วยหลักเหตุ-ผล
๔) การเปิดรับ…
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๕) การเข้าใจและเคารพวิถีชีวิตของเพื่อนร่วมงานและคนในชุมชน
๖) การตั้งคาถามอย่างสงสัยใคร่รู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหลากหลายมิติ
๗) การวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อการพัฒนาได้
๘) การเลือกเวลาและประเด็นการมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสม
๙) การเห็นคุณค่าอดีต เข้าใจปัจจุบัน เพื่อวางแผนอนาคต
๑๐) การรู้จั กทุ กขั้ น ตอนอย่างถ่อ งแท้ เพื่ อ เลื อ กพั ฒ นาตามศั ก ยภาพอย่ างตรง
เป้าหมาย
๑๑) การเลือกปรับปรุง ยกระดับ หรือสร้างเพิ่มกระบวนการใดๆ ได้อย่างเหมาะสม
เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ที่มีคุณค่า
๑๒) “ชวนเพื่อน จูงมือน้อง ขอร้องพี่”ร่วมใจพัฒนาอย่างเห็นคุณค่าบนหลักเหตุ-ผล
ท่านองคมนตรี ยังได้ย้าว่าจะมีการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศอีก ๒ ครั้ง
โดยในการตรวจเยี่ยมการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ (การผลิตและพัฒนาครู) จะอยู่ในช่วงระหว่างเดือน
มกราคมถึง เดือนมิถุน ายน ๒๕๖๕ และการตรวจเยี่ยมการดาเนิน งานตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ (การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา) จะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๑.๒.๓ การเข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ในการลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี และร่วมรับฟังเสวนาทางวิชาการ “ธัชชา”
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี
พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาทิ ปลัดกระทรวง ผู้บริหารวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ ธัชชา (Thailand Academy of Social Sciences,
Humanities and Arts ; TASSHA) และผู้บริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ในการลง
พื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยลงพื้นที่ปฏิบัติงานในแหล่ง
โบราณคดีบ้ านโป่ งมะนาว จั งหวัดลพบุ รี พื้ นที่ อุ ท ยานประวัติศ าสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบู รณ์ แหล่ งแร่
ทองแดง/แร่เหล็ ก เขาทับ ควาย เมืองโบราณบ้ านพรหมทินใต้ และบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์)
จังหวัดลพบุรี
นอกจากนี้ ได้ร่วมรับฟังเสวนาทางวิชาการ “ธัชชา” ณ โรงแรมนารายณ์ฮิลล์ จังหวัด
ลพบุรี ประเด็นการเสวนาในสองหัวข้อ ได้แก่ ๑) หัวข้อ “โบราณคดีก็มีอนาคต : ดาราศาสตร์ โหราศาสตร์
ประวัติศาสตร์ ” มีผู้ร่วมเสวนาประกอบไปด้วย ดร.ศรัณ ย์ โปษยะจินดา ผู้อานวยการสถาบันดาราศาสตร์
แห่งชาติ, ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา อาจารย์ประจาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ดร.อุเทน วงษ์สถิตย์
อาจารย์ประจาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ๒) หัวข้อ “พัฒนาการ ความสาคัญ ความยิ่งใหญ่
ของเมื อ งโบราณศรี เทพ” มี ผู้ เข้ า ร่ ว มเสวนาประกอบไปด้ ว ย รศ.ศรี ศั ก ร วั ล ลิ โ ภดม ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า น
ประวัติศาสตร์โบราณคดี รศ.ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง หัวหน้าภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ผศ.
ดร.กังวล คัชชิมา อาจารย์ประจาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี ผศ.ดร.ชวลิต ขาวเขียว คณบดี
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ดาเนินรายการ
ทั้งนี้…

-9ทั้งนี้ กระทรวง อว. ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะใช้เวลาประมาณ ๑๐ ปี ในการให้เกิดสมดุล
ทางวิช าการทั้ งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศิล ปะวิท ยาการ เอกลั กษณ์ ที่ ชัดเจนของ อว. คื อ
วิท ยาศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ ประวัติ ศาสตร์ สั งคมศาสตร์ต้อ งไปด้ ว ยกัน อย่ างมั่ น คง ขยับ ไปพร้อมกั นทั้ ง
กระทรวงเกื อบทุ ก หน่ ว ยงานของกระทรวง และมหาวิท ยาลั ย ทุ ก แห่ งมี บ ทบาทร่ว ม ทั้ งนี้ การที่ จ ะท าให้
กระทรวงช่วยขยับประเทศไทยให้เข้าสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วนั้น การขยับประเทศต้องขยั บด้วยการเดิน
สองขา ขาหนึ่งคือขาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกขาหนึ่งคือขาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม
กระทรวงให้ความสาคัญ ทั้ง 2 เรื่อง ทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาการแบบสมัยใหม่ ขณะเดียวกัน
ก็เป็นกระทรวงที่เน้นเรื่องประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมด้วย
๑.๒.๔ การขับเคลื่อนนโยบายและแผนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย โดย นายวิชัย ศรีขวัญ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วั น ที่ ๑๐ ตุ ล าคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิ ชั ย ศรี ข วั ญ นายกสภา
มหาวิทยาลัยฯ บรรยายให้แนวทางในการจัดทานโยบายและแผนเพื่อพัฒ นามหาวิท ยาลัย ให้กับอธิการบดี
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี (ออนไลน์) เนื้อหาโดยสรุป คือ หลักการแนวคิดในการจัดทานโยบายการ
บริหารงาน การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีห ลักการที่สาคัญ คือการกาหนดนโยบายเป็นกระบวนการระบุ
ประเด็นปัญหา หรือโอกาสการพัฒ นา เพื่อตัดสินใจเลือกทิศทางการดาเนินการขององค์การ ในการจัดการ
เข้าใจปัญหาหรือการพัฒนา มีขั้นตอนในการกาหนดนโยบาย ๕ ขั้น ได้แก่
๑) การก่อตัวของประเด็นปัญหา
๒) การนิยามหรือการระบุประเด็นปัญหา หรือโอกาส
๓) การกาหนดวัตถุประสงค์
๔) การวิเคราะห์และการตัดสินใจ
๕) นโยบาย
โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานในการกาหนดนโยบาย ดังนี้
๑) พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาและของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๒) นโยบายด้านการจัดการศึกษาของชาติ ของสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ทั้ งในลั กษณะที่ เป็ นบทบั ญญั ติ ของกฎหมาย ประกาศ มติ ค าสั่ ง หรือระเบี ยบ รวมทั้ งที่ เป็ นพระบรม
ราโชบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของพื้นที่ ภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด
๓) นโยบายของสภามหาวิทยาลัยที่มีอยู่เดิม ก่อนการกาหนดนโยบายครั้งนี้ รวมทั้ง
ผลการขับเคลื่อนและการประเมินนโยบาย ดังกล่าว
๔) การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
และการพัฒนาการศึกษา
๕) ข้ อมู ลทั่ วไป ของมหาวิ ทยาลั ยที่ เกี่ ยวข้ องกั บการบริ หาร การส่ งเสริ ม และพั ฒนา
การศึกษา
องค์ประกอบของนโยบายและแผนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ๔ ข้อ ได้แก่
๑) หลักการและเหตุผล
๒) วัตถุประสงค์
๓) นโยบาย
๔) แนวทางในการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผล
นอกจากนี้…

- 10 นอกจากนี้ ได้กาหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น ๕ ด้าน ได้แก่
๑) การผลิตกาลังคน
๒) การวิจัย
๓) การบริการวิชาการ
๔) การทานุบารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
๕) การบริหารจัดการ
และเชื่อมโยงพันธกิจดังกล่าวกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ช าติ
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ และประเด็นยุทธศาสตร์พลิกโฉม (Reinventing) ของกระทรวง
การอุดมศึกษาฯ ยุทธศาสตร์ภาค กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ กับนโยบาย
และแผนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกสภามหาวิทยาลัยฯ บรรยายสร้าง
ความรู้ ค วาม เข้ า ใจเรื่ อ งแน วท างการก าห น ดน โยบ าย ให้ กั บ กรรมการสภ าผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และ
คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย (ออนไลน์) โดยได้บรรยายหลักการแนวคิดในการ
จัดทานโยบายการบริหารงานการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณา
ร่างนโยบายและแผนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายกสภามหาวิทยาลัยฯ บรรยายสร้าง
ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนที่ มี ส มรรถนะเพื่ อ การพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ ให้ กั บ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ออนไลน์) โดยสาระสาคัญโดยสรุป ดังนี้
๑) มหาวิทยาลัยต้องกาหนดนโยบายหรือทิศทางที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนา
กาลังคน (กาหนดคุณลักษณะของกาลังคน : วิศวกรสังคม โดยกาหนดให้อาจารย์ และนักศึกษา ทุกคนเป็นวิศวกร
สังคม)
๒) จัดทาแผนงาน โครงการ เพื่อกาหนดแนวทาง วิธี ปฏิบัติ และเครื่องมือในการประเมิน
๓) กากับ ดูแล ติดตามและและอานวยความสะดวกในการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนและโครงการที่กาหนดไว้
ในการผลิ ตและพัฒนากาลั งคนที่ มีสมรรถนะเพื่ อการพัฒนาเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี คือ การผลิตและพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาให้เป็น วิศวกรสังคม ซึ่งต้องมีทักษะ ๔ ด้าน ได้แก่
๑) เป็นนักคิด สามารถคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลได้
๒) เป็นนักสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้ ข้อมูล ข่าวสารได้ดี
๓) เป็นนักประสาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
๔) เป็นนักสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคม
1.2.5 การปรับแก้แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ได้ ด าเนิ น การปรับ แก้ แ ผนพั ฒ นาความเป็ น เลิ ศ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการนโยบาย
และแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการประชุมหารือกับคณบดีและผู้อานวยการที่เกี่ยวข้องจานวน 2
ครั้ ง ในวั น ที่ 8 และ 12 พฤศจิ ก ายน 2564 และได้ จั ด ท าข้ อ เสนอโครงการพลิ ก โฉ มมหาวิ ท ยาลั ย
(Reinventing University) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและชุมชนอื่น) และ
ได้จัดส่ง ไฟล์เอกสารทางอีเมลผู้ประสานงานของ สป.อว. และส่งเล่มเอกสารทางไปรษณีย์ แล้วในวันนี้ 15
พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
ข้อเสนอ...
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(กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและชุมชนอื่น) โครงการพลิกโฉมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 3 บุรี
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มี
เป้ าหมายในการพั ฒ นาที่ ส าคั ญ เพื่ อ พั ฒ นาคนในทุ ก มิ ติ แ ละในทุ ก ช่ ว งวัย ให้ เป็ น คนดี เก่ ง และมี คุ ณ ภาพ
แผนแม่บทชาติด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การพัฒนาการเรียนรู้ พลังทางสังคม และวิจัยและ
นวัตกรรม และเพื่อให้การดาเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามแผนการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและ
พัฒ นากาลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2570 ของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี
รวมถึงผลการวิเคราะห์และประเมินตนเองและสถานการณ์ต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี จึงต้องปรับ
กระบวนทัศน์ในการดาเนินงานเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
เพื่ อ เสริ ม จุ ด เด่ น และพั ฒ นาจุ ด ด้ อ ยของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ยกระดั บ ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น เตรียมความพร้อมให้อาจารย์และบุคลากรในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สาหรับคนทุกช่วงวัย และนาไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่บริการ
และสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (Area-Based and Community) ที่มีประสิทธิภาพ
และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อไป โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์ และ
โครงการในการพัฒนาความเป็นเลิศ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
เป้าประสงค์
1. เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้โลกสมัยใหม่ สาหรับคนทุกช่วงวัย
2. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ส่งเสริมและขยายผลการจัดกิจกรรมเพื่อความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โครงการ
1. โครงการการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้โลกสมัยใหม่
2. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์
1. มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาแบบก้าวกระโดด
2. เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว สามบุรี
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร อาหาร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์
ส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหารปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
โครงการ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับด้านการวิจัยและนวัตกรรม
2. โครงการพั ฒ นาแหล่ งเรีย นรู้และท่ อ งเที่ ย วชุ มชน 3 บุ รี เชิ งสร้างสรรค์ บ นฐาน
นวัตกรรมอย่างยั่งยืน
3. โครงการเกษตรและอาหารเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3…
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เป้าประสงค์ เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)
กลยุทธ์
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University และมีมาตรฐานในระดับสากล
โครงการ
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart University
ผลสาเร็จของโครงการ
1) คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน 3 บุรี สูงขึ้น
2) ประชาชนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3) มีจานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด
4) ประชาชนมีความรักและภูมิใจในท้องถิ่นของตนและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว
5) มีผู้ประกอบการใหม่ด้านเกษตรและอาหารที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
6) อัตราการได้งานทาในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิตเพิ่มขึ้น
7) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับในระดับชาติและนานาชาติที่ดีขึ้น
งบประมาณรวมที่เสนอขอ ตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา หรือแผนการ
ผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ ระยะ 5 ปี ปีงบประมาณ 2566 – 2570
รวม 449,000,000 บาท
- ปีงบประมาณ 2566 : 125,000,000
บาท
- ปีงบประมาณ 2567 (กรณีโครงการต่อเนื่อง) : 83,500,000 บาท
- ปีงบประมาณ 2568 (กรณีโครงการต่อเนื่อง) : 87,500,000 บาท
- ปีงบประมาณ 2569 (กรณีโครงการต่อเนื่อง) : 78,000,000 บาท
- ปีงบประมาณ 2570 (กรณีโครงการต่อเนื่อง) : 75,000,000 บาท
จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. การสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ควรมีหน่วยงานที่ดูแล
ในเรื่ อ งนี้ และควรมี ก รอบแนวปฏิ บั ติ ห รื อ นโยบายที่ ชั ด เจน กรณี ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามร่ว มมื อ หรื อ มี
ความสัมพันธ์ด้วยควรเป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย ทวีปยุโรป และทวีปอเมริกา เพื่อให้ได้รับประโยชน์
ทั้งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กิจกรรมที่มีความสัมพันธ์นั้น ควรอยู่ในกิจกรรมย่อย เช่น
การแลกเปลี่ ย นอาจารย์ การแลกเปลี่ ย นนั กศึก ษา การแลกเปลี่ ย นทางวิช าการ และการแลกเปลี่ ยนทาง
วัฒนธรรม สิ่งสาคัญ คือ ต้องสื่อสารกับองค์กรภายในมหาวิทยาลัยให้รับรู้ด้วยเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและ
เข้าใจ นักเรียน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องรับรู้ ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และความร่วมมือต้อง
ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย อยู่บนฐานของความเจริญหรือความเท่าเทียมกัน
2. มหาวิท ยาลั ย จะรายงานการดาเนิน งานด้ านงานต่างประเทศ ในช่ว งระยะ 4 ปี โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวที่ส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ ปีละ
ประมาณ 100 คน โดยเน้น “นั กศึกษานา อาจารย์หนุน ” จึงขอมอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศ
สัมพัน ธ์ สรุป งานด้านต่างประเทศเพื่อให้ รับ ทราบความเคลื่อนไหวและประโยชน์ที่ได้รับ จากความร่วมมือ
ทางวิชาการทั้งอาจารย์และนักศึกษา
3. รายงานความร่วมมือ...
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เอกสารรายงานประจ าปี ของศู น ย์ ภ าษาโดยรวมไว้กั บ งานการอบรมอื่ น ๆ และรายงานให้ ผู้ บ ริห ารของ
มหาวิท ยาลั ย รับ ทราบ ดังนั้ น ศูน ย์ ภ าษา จึงขอรับ ไปดาเนิ นการจัดทารายงานข้อมูล งานด้านต่างประเทศ
ในระยะ 4 ปี
4. ตามที่มหาวิทยาลัยเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยต้องมี
คะแนนที่ เพิ่ ม ขึ้ น นั้ น ส าหรั บ การแลกเปลี่ ย นอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษากั บ มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งประเทศ ขอให้
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ นาเรื่องดังกล่าวไปไว้ในเรื่องการยกระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะ
สอดคล้องกับแผนการพลิกโฉมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
5. การสร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ควรดาเนินการให้เป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง สาหรับการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย โดยองคมนตรี นั้น สรุปได้ว่าการพัฒนากาลังคนด้านวิศกรสังคม
หมายถึงการมีสมรรถนะ ซึ่งสมรรถนะเกิดจากพฤติกรรมอันเกิดจากความรู้และทักษะ เช่น ทฤษฎีภูเขาน้าแข็ง
แบ่งสมรรถนะเป็น 2 ลักษณะ คือ ความรู้และทักษะ เป็นส่วนที่มองเห็น และความเป็นตัวตน เป็นส่ วนที่มอง
ไม่เห็นแต่แสดงออกได้ จึงได้มอบหมายงานให้มหาวิทยาลัยคิดกรอบ และอาจต้องปรับเปลี่ยนรายวิชาวิศวกร
สังคม และให้ทุกรายวิชาเสริมเป็นความรู้ให้กับบัณฑิตเป็นวิศวกรสังคม
1.3 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม
เลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ย แจ้งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่า ขออนุ ญ าตปรับ วาระการประชุ ม
โดยขอย้ายวาระการประชุมเรื่องเพื่อพิจาณาอนุมัติ มาเป็นเรื่องสืบเนื่อง จานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. วาระที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ ขอย้ายวาระจาก 5.3
2. วาระที่ 3.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ขอย้ายวาระจาก 5.10
สรุป ระเบี ยบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 19 พฤศจิกายน
2564 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 3 เรื่อง
วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
วาระที่ 1.2 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม
วาระที่ 1.3 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่
15 ตุลาคม 2564
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 3 เรื่อง
วาระที่ 3.1 รายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี
พ.ศ. 2564
วาระที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติห ลักสูตรบริห ารธุรกิจมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ
วาระที่ 3.3 รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
ระเบียบวาระที่ ๔...

- 14 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 1 เรื่อง
วาระที่ 4.1 พิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี เรื่อง นโยบาย
และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ 10 เรื่อง
วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต
วาระที่ 5.2 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
วาระที่ 5.4 พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตร หลัก สูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วาระที่ 5.5 พิ จ ารณาการขอเปลี่ ย นประเภทหลั กสู ตร ของหลั กสู ตรอุ ตสาหกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)
วาระที่ 5.6 พิจารณาหลั กเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุ ล าคม 2564 – 30
กันยายน 2565)
วาระที่ 5.7 พิจารณารายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
วาระที่ 5.8 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เพื่อจัดสรรคืนนักศึกษา
ตามนโยบายของรัฐบาล
วาระที่ 5.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และ
ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วาระที่ 5.10 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วาระที่ 5.11 พิจารณาปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี
พ.ศ. 2565
วาระที่ 5.12 พิจารณาการรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ-ทักท้วง
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเพื่อทราบ 5 เรื่อง
7.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนกันยายน
พ.ศ. 2564
7.2 รับทราบประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
7.3 รับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการดาเนินการปรับปรุง
แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
7.4 รับทราบเตรียมองค์ประกอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
7.5 รับทราบโครงการจัดหารายได้ของส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้…

- 15 ทั้งนี้ เรื่องเพื่อพิ จารณาอนุมั ติ ได้ ผ่ านการพิ จารณากลั่ นกรองจากคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นวาระที่ 5.9 และวาระ 5.11 เป็นการดาเนินการตามข้อบังคับฯ จึงเรียนแจ้ง
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบการขอย้ายระเบียบวาระการประชุมจากเรื่องเพื่อพิจารณา
อนุมัติ เป็นระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง จานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. วาระที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ ขอย้ายวาระจากวาระที่ 5.3
2. วาระที่ 3.3 พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี ขอย้ายวาระจากวาระที่ 5.10
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ครั้ ง ที่ 10/2564
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 10/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ดังนี้
ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ครั้งที่ 10/2564 (การประชุม
ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ) เมื่ อ วั น ที่ 15 ตุ ล าคม 2564 ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ แ จ้ ง มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย
ให้มหาวิทยาลัยทราบ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 และได้จัดทารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เทพสตรี โดยจั ดส่ งให้ กรรมการพิจ ารณาตรวจสอบรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี
ทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 แล้วนั้น
ในการนี้ จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เทพสตรี ครั้ งที่ 10/2564 (การประชุ ม ผ่ านสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ) เมื่ อ วั น ที่ 15 ตุ ล าคม 2564
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 36)
มติ สภามหาวิทยาลั ย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ครั้งที่
10/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข
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 และให้เริ่ มดาเนินการรายงานผลการ
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 ให้สานักงานสภามหาวิทยาลัยทราบเพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป
สานักงานสภา…

- 16 สานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2564 –
ครั้งที่ 10/2564 โดยสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 29 เรื่ อง ด าเนิ น การเสร็ จแล้ ว 28 เรื่อง อยู่ ระหว่ าง
ดาเนินการ 1 เรื่อง
2. หมวดการจัดการศึกษา จานวน 65 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 53 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ
12 เรื่อง
3. หมวดงบประมาณและการเงิน จานวน 16 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 15 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ 1 เรื่อง
4. หมวดการบริห ารงานบุคคล จานวน 33 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ ว 32 เรื่อง ยังไม่ได้
ดาเนินการ 1 เรื่อง
5. หมวดอื่นๆ จานวน 11 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 11 เรื่อง
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 10/2564
3.2 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
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้
ตามที่ คณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่
15 ตุลาคม 2564 และสภามหาวิทยาลัยมีมติมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิท ยาลั ย ไปด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รบริห ารธุรกิ จมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัดการธุรกิจ ดิจิ ทั ล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั้น
คณะวิ ทยาการจั ดการได้ ด าเนิ นการทบทวนปรั บปรุ งหลั กสู ตรดั งกล่ าวตามความเห็ นและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา และสร้างรายวิชาใหม่ให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และเป็นหลักสูตรที่เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจและการจัดการธุรกิจ
ดิจิทัล พัฒนาคนให้รองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง หลักสูตรสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายเร่งด่วน
ด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ
วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
กรรมการสภา...

- 17 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้ดาเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้ผนวกการบริหารจัดการกับความเป็นท้องถิ่น ทิศทาง
และถ้ อ ยค าของหลั ก สู ต รมี ค วามทั น สมั ย และมี ลั ก ษณะพิ เศษ แต่ ข ณะเดี ย วกั น การจั ด การหลั ก สู ต ร
ในโอกาสต่อไปมหาวิทยาลัยต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็น วิทยากร เพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรพิเศษ
และเหมาะสมกับท้องถิ่นให้ได้
2. หลักสู ตรปริญญาโท กาหนดจานวนอาจารย์ และการทาวิทยานิพนธ์ ในขณะเดียวกัน
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุร กิ จ กลุ่ ม นั ก ศึ กษาจะมาจาก นั ก ธุรกิ จ นั ก บริห าร โดยเลื อกเรียนในแผน ข ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรกาหนดให้อาจารย์ 1 คน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
รวมได้ไม่เกิน 10 คน จึงให้มหาวิทยาลัยทบทวนจานวนการรับนักศึกษา ให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
3. เอกสารหน้ า 46 ภาคผนวก บั นทึ กหลั กการและเหตุ ผลของการออกข้ อบั งคั บ ไม่ จ าเป็ น
ต้องแนบไว้ในเล่มหลักสูตร
4. ตามกระบวนการรับทราบหลักสูตร เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรแล้ว สามารถ
เปิ ดรั บ นั กศึกษาได้ ซึ่งเป็ น ไปตามอานาจของสภามหาวิทยาลั ย ทั้ งนี้ ก.พ. จะขึ้น บัญ ชีห ลั กสู ตรให้ ต่อเมื่ อ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบหลักสูตร จึงขอทราบว่ากระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จะรับทราบหลักสูตรได้ทันรับนักศึกษาสาเร็จการศึกษาหรือไม่
ตัวอย่างบางมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี และเป็นหลักสูตรปรับปรุง ดาเนินการรับนักศึกษาแล้วแต่
ส่งหลักสูตรล่าช้า จึงทาให้นักศึกษาไม่สามารถกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาได้
5. การติดตามหลักสู ตรของมหาวิทยาลั ย หลังจากสภามหาวิทยาลั ยอนุมัติห ลั กสูตรแล้ ว
มหาวิทยาลัยจะดาเนินการกรอกข้อมูลต่าง ๆ เข้าระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร การรับทราบ
หลั ก สู ตรเฉลี่ ย อยู่ ที่ ป ระมาณ 2 เดื อน ยกเว้น หลั กสู ตรที่ มีก ารปรับ แก้ ไขตามข้อ เสนอแนะของส านั กงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดาเนินการแจ้งการรับทราบหลักสูตรให้กับมหาวิทยาลัยทราบทางระบบ
6. เมื่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร และมหาวิ ท ยาลั ย ส่ ง หลั ก สู ต รต่ อ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับทราบหลักสูตร มหาวิทยาลัยสามารถ
เปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาได้ โดยปกติ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
จะรับทราบหลักสูตรโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยติดตามหลักสูตรด้วย
มติสภามหาวิทยาลัย
1. อนุ มั ติห ลั ก สู ตรบริ ห ารธุรกิ จมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัด การธุรกิจ ดิจิทั ล (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) คณะวิทยาการจัดการ
2. อนุมัติการขอเปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) คณะวิทยาการ
จั ดการ ทั้ งนี้ ให้ ม หาวิท ยาลั ย ทบทวนจ านวนการรับ นั กศึ กษา ให้ เป็ นตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั ก สู ต ร ตาม
ข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

3.3 รับทราบ...
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอ รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
ตามที่ สภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่ อวัน ที่ ๑๕
ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติ เห็ น ชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏ เทพสตรี ว่าด้ ว ยคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี พ.ศ. ๒๕6๔ โดยให้
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ และมอบ
มหาวิ ท ยาลั ย ปรั บ แก้ ไขข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
มหาวิทยาลัยได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาตามมติสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปดังนี้
๑. ข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี ว่า ด้ว ยคณ ะกรรมการตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกต้องครบถ้ว นแล้ว ส่วนหลักเกณฑ์
ปฏิบ ัติก ารตรวจสอบภายในส าหรับ หน่ว ยงานของรัฐ ที ่แ นบท้า ยหลัก เกณฑ์ก ระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ใน
ข้อ ๑๑ (๑) “กรรมการตรวจสอบซึ่งมีความรู้ความสามารถที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการควรพิจ ารณาและกาหนดความรู้ความสามารถที่จาเป็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (List of Competencies) เพื่อ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับ การแต่ง ตั้งสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบองค์รวมควรมีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับ
- ลักษณะการดาเนินงานของหน่วยงานรัฐ
- การเงินและการบัญชี
- การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
- การตรวจสอบภายใน
- กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ ”
ตามความในข้อ ๑๑ (๑) ...ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบองค์รวมควรมีความรู้ที่
เพีย งพอเกี่ย วกับ ... คาว่า “ควร” เป็น การใช้ดุล พินิจในการแต่งตั้งคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่ง มิใช่เป็น การกาหนดคุณ สมบัติข องคณะกรรมการ ดัง นั ้น ตามที ่ส ภามหาวิท ยาลัย ได้ม ีม ติใ ห้แ ต่ง ตั ้ง
คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ได้ว ิเ คราะห์แ ล้ว การแต่ง ตั ้ง คณะกรรมการดัง กล่า วชอบด้ว ยกฎหมายแล้ว และไม่ข ัด ต่อ หลัก เกณฑ์
กระทรวงการคลัง และเมื ่อ ตรวจสอบคุณ สมบัต ิข องกรรมการที ่แ ต่ง ตั ้ง แล้ว ก็ส อดคล้อ งตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด จึงไม่มีความจาเป็นในการปรับแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว
๒. ในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญ ญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนดให้มี
คณะกรรมการบริห ารความเสี ่ย งและคณะกรรมการตรวจสอบแยกออกจากกัน แต่ต ามหลัก เกณฑ์
กระทรวงการคลัง อ านาจหน้า ที ่ข องคณะกรรมการทั ้ง สองชุด มีอ านาจหน้า ที ่ท ับ ซ้อ น จึง เสนอให้
มหาวิท ยาลัย พิจ ารณาศึก ษาเรื่อ งดัง กล่า วแล้ว เสนอต่อ คณะกรรมการพิจ ารณาร่า งกฎ ข้อ บัง คับ และ
ระเบียบของมหาวิทยาลัย เพื่อปรับแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ในโอกาสต่อไป
และที่ประชุม...
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๑. ร่าง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่ออกตามข้อบังคับ ของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้ว ยคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น ชอบด้ว ยกฎหมายแล้ว ไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ก ระทรวงการคลัง และให้
มหาวิทยาลัยเสนอนายกสภาลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี
ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2564
๒. เสนอให้ม หาวิท ยาลัย พิจ ารณาศึก ษาอ านาจหน้า ที ่ข องคณะกรรมกา ร
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งที่มีค วามทับ ซ้อ นกัน ตามหลัก เกณฑ์ก ระทรวงการคลัง
แล้ว เสนอต่อ คณะกรรมการพิจ ารณาร่า งกฎ ข้อ บัง คับ และระเบีย บของมหาวิท ยาลัย เพื ่อ ปรับ แก้ไ ข
เพิ่มเติมข้อบังคับ ในโอกาสต่อไป
มหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการตรวจสอบหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบกับคณะกรรมการ
บริห ารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยเปรีย บเทีย บกับ หลัก เกณฑ์ก ระทรวงการคลังว่าด้ว ยมาตรฐานและหลัก เกณฑ์ ป ฏิบัติก ารตรวจสอบ
ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ดังนี้
ประเด็น
คณะกรรมการตรวจสอบ (เดิม)
ข้อ
- พระราชบัญ ญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 มาตรา 21
กฎหมายที่ วรรคสอง
เกี่ยวข้อง - หลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยมาตรฐานและ
หลั กเกณฑ์ป ฏิบั ติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่ว ยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (กค 0409.2/ว 123 ลงวันที่ 14
พฤศจิกายน 2561)
- หลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยมาตรฐานและ
หลั กเกณฑ์ป ฏิบั ติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่ว ยงาน
ของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (กค 0409.2/ว 118
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562)
- หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรั ฐ ที่ แ นบท้ า ยหลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ย
มาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก ารตรวจสอบภายใน
ส าหรั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2564 (กค
0409.2/ว 107 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564)
หน้าที่

ตามหลั ก เกณ ฑ์ ป ฏิ บั ติ ก ารตรวจสอบภายในส าหรั บ
หน่วยงานของรัฐ (แก้ไขถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒) และ
หลั กเกณฑ์ป ฏิบั ติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่ว ยงาน
ของรั ฐ ที่ แ นบท้ า ยหลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ย
มาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก ารตรวจสอบภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 ข้อ ๑๓
กาหนดว่าผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

คณะกรรมการความเสี่ยง (ใหม่)
- พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.
2562 มาตรา 21 วรรคสอง
- หลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั งว่า ด้ ว ย
มาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก าร
บ ริ ห ารจั ด ก ารค ว าม เสี่ ย งส าห รั บ
หน่ ว ยงานของรั ฐ พ.ศ.2562 (กค
0409.4/ว23 ลงวั น ที่ 19 มี น าคม
2562)

ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ
5 กาหนดว่าผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทาแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง
2. ติ ด ตามประเมิ น ผลการบริ ห าร
จัดการความเสี่ยง
(๑) จัดทา…

- 20 ประเด็น

คณะกรรมการตรวจสอบ (เดิม)
คณะกรรมการความเสี่ยง (ใหม่)
(๑) จั ด ท า กฎบั ต รของคณะกรรมการตรวจสอบให้ 3. จัดทารายงานผลตามแผนบริห าร
สอดคล้ องกับ ขอบเขตความรับ ผิ ดชอบในการดาเนิ นงาน จัดการความเสี่ยง
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ โดยต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก 4. พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการ
คณะกรรมการ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎ ความเสีย่ ง
บัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๒) สอบทานประสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลของ
กระบวนการควบคุม ภายใน กระบวนการบริห ารจั ดการ
ความเสี่ ย งและกระบวนการก ากับ ดูแ ลที่ ดี รวมถึงระบบ
บริหารจัดการความเสี่ยง ด้านการทุจริตของหน่วยงานของ
รัฐ และระบบการรับแจ้งเบาะแส
(๓) สอบทานให้ หน่ วยงานของรัฐมีการรายงานการเงิน
อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
(๔) สอบทานการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้
ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ หรื อ มติ
คณ ะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งาน รวมทั้ ง
ข้อกาหนดอื่นของหน่วยงานของรัฐ
(๕) กากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ของรั ฐ ให้ มีค วามเป็ น อิ ส ระเพื่ อ พั ฒ นาการปฏิ บั ติงานใน
หน้าที่
(๖) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่
อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของของหน่วยงานของรัฐ
(๗) ให้ ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอด
ถอน เลื่ อ นขั้ น เลื่ อ นต าแหน่ ง และประเมิ น ผลงานของ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้
หน่วยงานของรัฐอาจกาหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมี
ส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยก็ได้
(๘) ประชุมหารือร่วมกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือผู้สอบบัญชีที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ
เกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่นๆ และอาจเสนอแนะ
ให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็น รวมถึง
เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ
(๙) รายงานผลการด าเนิ น งานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วยการรายงาน
ต่อคณะกรรมการและการรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้
การรายงานต่ อ บุ ค คลภายนอกให้ ร ายงานในรายงาน
ประจาปีของหน่วยงานของรัฐหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานของรัฐ โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลง
นามในรายงานดังกล่าว และต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้
ก. ความเห็น...

- 21 ประเด็น

คณะกรรมการตรวจสอบ (เดิม)
ก. ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกับ การ
บริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ
ข. ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกั บการ
ควบคุมภายในด้านการเงิน
ค. จ านวนครั้ ง ในการจั ด ประชุ ม ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละราย
(๑๐) ประเมินผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการ
พั ฒ นาระบบการตรวจสอบภายในและศั ก ยภาพของผู้
ตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ
(๑๑) ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก าหนดหรื อ
คณะกรรมการมอบหมายหน่วยงานของรัฐสามารถกาหนด
หน้ าที่และความรั บ ผิ ดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพิ่มเติมจากวรรคหนึ่งได้

คณะกรรมการความเสี่ยง (ใหม่)

จากการวิเคราะห์ ของมหาวิท ยาลั ยเกี่ยวกับ การปฏิบั ติห น้าที่ ของคณะกรรมการ มีห น้าที่
ต่างกันโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่บริหารจัดการแผนความเสี่ยง แต่คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่ให้ความเห็นผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด จึงไม่
ทับซ้อนแต่ทาหน้าทีต่ ่างกัน
มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการพิจารณา
ร่ า งกฎ ข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย และรั บ ทราบแต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
๒. นางอุไร สุติรัตนชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓. นางศุภวรรณ มาสาร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
5. นักตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

กรรมการสภา….

- 22 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นเรื่องใหญ่และสาคัญมาก จากการ
พิจารณาองค์ป ระกอบคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิ บัติงานมีจานวนน้อยเกินไป
ตามความในข้อ 4 (2) ของข้อบั งคับ ฯ ว่า ด้ว ยคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี
พ.ศ. 2564 กาหนดว่า “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ โดยอย่างน้อย
หนึ่ งคนต้ องมีค วามรู้ ความเข้ าใจและต้ องมี ป ระสบการณ์ ด้ านการเงิน การบั ญ ชี หรือด้ านการตรวจสอบ ”
จึงเสนอว่าควรมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มอีก 2 คน ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการเงิน
ร่วมเป็นกรรมการด้วย เพื่อเชื่อมโยงการปฏิบัติงานให้กับสภามหาวิทยาลัยและปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
2. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑ ก าหนดว่ า “…ให้ ส ภา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลและจริ ย ธรรม และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเพื่อทาหน้าที่
ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา” ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทา
ข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี
พ.ศ. 2564 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564
ตามมาตรา 21 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วย จริยธรรมของชาติ ซึ่ง
ก.พ. เป็ น เลขานุ ก าร และมี ร องนายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธาน ได้ ให้ ก องต่ าง ๆ ก าหนดจรรยาบรรณของ
ข้าราชการแต่ละประเภท สาหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กาหนดให้ ก.พ.อ. ออกหลักเกณฑ์
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เทพสตรี พ.ศ. 2564 ได้ ก าหนดองค์ ป ระกอบ และอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ ส าหรั บ
กระบวนการให้ ดาเนิ นการตามเกณฑ์กระทรวงการคลัง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกาหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ภายใน 3 ปี
และจะครบกาหนดภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
4. หน้ าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็น งานใหม่และผู้ป ฏิบัติงานอาจยังไม่ช านาญ
กรรมการที่จะให้คาแนะนาได้ คือ คลังจังหวัดและสานักตรวจเงินแผ่นดิน หากกาหนดให้มีกรรมการเพิ่มเติม
ที่มาจากคณะกรรมการความเสี่ยง และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรั พย์สินฯ ร่วมเป็นกรรมการจะทา
ให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน
5. หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อ 7 เช่น สอบทานประสิทธิภาพ ประสิทธิผ ล
ของกระบวนการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง สอบทานรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย นั้น เสนอให้
มหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารที่ ม าจากกองคลั ง หรื อ บุ ค คลที่ มี ส่ ว นรั บ ผิ ด ชอบด้ า นการเงิ น
เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ
6. เสนอให้ ป ระธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ พิ จ ารณาเลื อ กกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 2 คน ร่วมเป็นกรรมการ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านการเงิน
และด้านความเสี่ ย ง จึ งเสนอชื่ อ รศ.ดร.ชนศั กดิ์ บ่ายเที่ย ง กรรมการสภามหาวิท ยาลั ยผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ จาก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และนางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ
7. ให้ตรวจสอบ...

- 23 7. ให้ ต รวจสอบคุ ณ สมบั ติ ค ณะกรรมการตรวจสอบ ว่าเป็ น กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก เนื่องจากงานบางงานทั้งการตรวจสอบ ธรรมาภิบาล
และความเสี่ยง อาจทับซ้อนกับคณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องมี
การทบทวนคณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบางชุดอาจต้องยกเลิกหรือเปลี่ยนหน้าที่เพื่อ
มิให้หน้าที่ทับซ้อนกัน
8. ข้อบังคับ ฯ ว่าคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564
ข้อ 4 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
(2) กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ ไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ โดย
อย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงินการบัญชี หรือด้านการตรวจสอบ…”
มีความหมายว่า กรรมการตาม (2) หมายถึง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความ
เข้าใจและมีป ระสบการณ์ ด้านการเงิน การบัญ ชี หรือด้ านการตรวจสอบ และมิได้ ห มายถึง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยมีเจตนารมณ์ให้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ร่วมเป็นกรรมการด้วย ควรเขียนไว้ให้ชัดเจนในข้อบังคับ
9. พระราชบั ญ ญั ติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑ กาหนดให้ ส ภามหาวิทยาลั ย
แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด คื อ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
และ 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สภามหาวิทยาลัยได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรา 21 เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
จริ ย ธรรม ซึ่ งต้ อ งติ ด ตามจริ ย ธรรมของข้ าราชการพลเรือ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา จาก ก.พ.อ ว่าได้ มี การ
ดาเนินการถึงไหนแล้ว มหาวิทยาลัยจึงจะยกร่างข้อบังคับฯ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
10. สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ.
2564 เมื่ อ วั น ที่ 23 เมษายน 2564 ซึ่ ง เป็ น ไปตามมาตรา 21 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอุ ด มศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๖๒ และต้ อ งด าเนิ น การออกข้ อ บั ง คั บ ฯ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการธรรม าภิ บ าลและจริ ย ธรรม
ที่กาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการและอานาจหน้าที่ สาหรับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี พ.ศ. 2564 เป็ น ไปตามมาตรา 21 และ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
และฉบั บ ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดั ง นั้ น อ านาจและหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้ อ บั ง คั บ ฯ
จึงมีหน้าที่สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว
11. คณะกรรมการตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ สภา
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ อาจมีอานาจหน้าที่
ทั บ ซ้ อ นกั บ คณะกรรมการประจ าสภามหาวิ ท ยาลั ย การออกกฎหมายครั้ ง ต่ อ ไป ต้ อ งระบุ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการให้ชัดเจน เช่น คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒ นามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงเสนอให้ตรวจสอบอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อมิให้ทับซ้อนและไม่ขัด
หลักธรรมาภิบาล
12. มอบมหาวิทยาลัย...

- 24 12. มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบอานาจหน้าที่ทับซ้อนของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 รวมทั้ง
คณะกรรมการอื่น ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนาเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
13. กรรมการสภามหาวิท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ที่ จ ะเสนอแต่ งตั้ งเป็ น กรรมการตรวจสอบ
เพิ่มเติมนั้น ให้ชลอไว้ก่อน โดยให้รอผลการพิจารณาตรวจสอบหน้าที่ทับซ้อน จากคณะกรรมการพิจารณาร่าง
กฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย สาหรับการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการให้เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้งเพื่อทาหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและประสานงานได้
14. คณะกรรมการตรวจสอบ ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ชื่ อ คณ ะกรรมการตรวจสอบจะซ้ ากั บ พระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
แต่คณะกรรมการตรวจสอบกาหนดองค์ประกอบไว้อย่างชัดเจน โดยหลั กเกณฑ์ กระทรวงการคลั งว่าด้ว ย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 ข้อ 10
คือ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และมีกรรมการ
ตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน และให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ
15. มอบมหาวิทยาลัยจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม ตามมาตรา 21 แห่ งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และนาเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
16. ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕
ตุล าคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็ น ชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อ ๔ ของข้อบั งคับมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕6๔ เนื่องจากการ
แต่ งตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดให้ แ ต่ งตั้ งกรรมการภายใน 3 ปี และครบก าหนดในวั น ที่ 17
พฤศจิกายน 2564 ดังนั้น คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่นายก
สภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนาม ในวั น ที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2564 สามารถด าเนิ น การได้ ทั้ ง นี้ เพื่ อ มิ ให้ ขั ด ต่ อ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
มติสภามหาวิทยาลัย
1. รั บ ทราบการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน
กรรมการ
๒) นางอุไร สุติรัตนชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓) นางศุภวรรณ มาสาร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
5) นักตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการ
2. มอบมหาวิท ยาลั ย ตรวจสอบอานาจหน้าที่ทั บซ้ อนของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 รวมทั้ง
คณะกรรมการอื่น ๆ ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ
ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
3. มอบมหาวิทยาลัย…
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ธรรมาภิบาลและจริยธรรม ตามมาตรา 21 แห่ งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และนาเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
4.1 พิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทาง การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ นาเสนอ ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทาง การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570
ตามที่ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2564 เมื่ อ วั น ที่ 17
กันยายน 2564 ได้พิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ และมีมติ มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัย ปรับแก้ไขร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทาง
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย นั้น
วัน ที่ 12 ตุ ล าคม 2564 คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่ อ การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
จัดประชุมครั้งที่ 6/2564 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เพื่อพิจารณาจัดทาร่างนโยบายและ แนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 โดยเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกับคณะกรรมการ และการ
ประชุมครั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยได้เป็นผู้บรรยาย เรื่อง หลักการแนวคิดในการจัดทานโยบาย
วัน ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒ นามหาวิทยาลั ย
จัดประชุมครั้งที่ 7/2564 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เพื่อพิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรื่ อ ง นโยบายและแนวทางการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570
ประกอบด้วยส่วนสาคัญดังนี้
(1) หลักการและเหตุผล
1) พระราชดารัสและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
2) ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
3) พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของกระทรวงฯ
4) ยุทธศาสตร์ภาคกลางและของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
(2) วัตถุประสงค์
ใช้ เป็ น กรอบแนวทางในการด าเนิ น งานสู่ ก ารเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ การ
พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community)

(3) นโยบาย...
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1) นโยบายเร่งด่วน 5 ด้าน 5 ข้อ
ด้านที่ 1 การผลิตกาลังคน
1 ข้อ
ด้านที่ 2 การวิจัยและพัฒนา
1 ข้อ
ด้านที่ 3 การบริการวิชาการ
1 ข้อ
ด้านที่ 4 การทานุบารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 1 ข้อ
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการ
1 ข้อ
2) นโยบายทั่วไป 13 ข้อ
ด้านที่ 1 การผลิตกาลังคน
3 ข้อ
ด้านที่ 2 การวิจัยและพัฒนา
2 ข้อ
ด้านที่ 3 การบริการวิชาการ
3 ข้อ
ด้านที่ 4 การทานุบารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2 ข้อ
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการ
3 ข้อ
(4) แนวทางในการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผล
1) สร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2) ปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
3) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
จึงเสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่ อโปรดพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. การนาเสนอร่าง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อสภา
มหาวิทยาลัย ควรเสนอข้อมูลเอกสารที่ใช้ประกอบการจัดทานโยบาย เช่น เอกสารพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 นโยบายด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์แต่ละระดับ
และข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่พิจารณาให้ข้อเสนอแนะนโยบายในแต่ละประเด็นในการ
ประชุมแต่ละครั้ง
2. มหาวิทยาลั ย ได้น าข้ อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลั ย ในการประชุมครั้งที่
9/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 และข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อ
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 มาพิจารณาประกอบการจัดทาร่างนโยบายฯ และนาเสนอคณะกรรมการนโยบาย
และแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลั ย ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัย จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลั ย พิ จ ารณา และจะดาเนิน การปรับ แก้ไข หากกรรมการสภามหาวิทยาลั ย มีข้อเสนอแนะ
ประเด็นเพิ่มเติม
3. ควรปรั บ หลั กการและเหตุผ ล ให้ เหมาะสมเนื่องจากได้อ้างอิง นโยบายด้านการศึกษา
ตามพระบรมราโชบาย และพัน ธกิจมหาวิทยาลัย ไว้ในย่อหน้าแรกเพียงสั้น ๆ และเห็ นว่านโยบายเร่งด่วน
ควรเป็นเรื่องที่ต้องดาเนินการก่อน ปี พ.ศ. 2566
4. เจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย หากสภามหาวิทยาลัยออกประกาศนโยบายและแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 แล้ว มหาวิทยาลัย จะดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยต่อไป จึงเห็นว่านโยบายสภามหาวิทยาลัยเป็นเครื่องมือในการดาเนินงาน ดังนั้น ข้อความในข้อ 2
วัตถุประสงค์ จึงขอใช้ข้อความเดิมดังนี้
เพื่อให้…
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ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 เป็นเครื่องมือและทิศทางในการดาเนินงานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community) ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ”
5. นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๓.๑.๑ การผลิตกาลังคน
“พั ฒ นาอาจารย์ แ ละบุ ค ลากรให้ มี ส มรรถนะสู ง ตอบโจทย์ ก ารพั ฒ นาแห่ ง อนาคต
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และการ
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น”
ที่มาของข้อความนี้ เป็นตามข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษา จากคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม
6. นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๓.๑.๒ การวิจัยและพัฒนา
“๑) เร่งรัดการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในเอกสารวิชาการที่จัดทา
ดัชนีโดยฐานข้อมูลสากลเพื่อนาไปสู่การจัดลาดับของมหาวิทยาลัย
๒) แสวงหารายได้จากการวิจัยและนวัตกรรม”
ที่มาของข้อความนี้ เป็นไปตามการจัดลาดับ (THE Rankings) การหารายได้จากการวิจัย
และนวัตกรรม ซึ่งเป็นจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยที่ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก จึงกาหนดให้เป็น
นโยบายเร่งด่วน และมหาวิทยาลัยต้องการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเป็นการหารายได้ ดังนั้น จึงต้องการให้
อาจารย์ทางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
6.1 การหารายได้ จากการวิจัยและนวัตกรรม เป็นเรื่องเกี่ยวกับการนาไปใช้ประโยชน์
และเห็นว่าการหารายได้ควรนาไปไว้ในด้านการบริหารจัดการ หากมหาวิทยาลัยต้องการงบประมาณมาทาวิจัย
และน าผลการวิจั ย ไปสู่ ก ารหารายได้ จึ งเสนอให้ ป รับ ถ้อ ยคาในข้ อ 2) “แสวงหารายได้ จ ากการวิจั ยและ
นวัตกรรม” และเห็ น ว่าถ้าหากเป็ น การหารายได้จากงานวิจัย ประเด็น นี้อาจอยู่ในด้านการบริห ารจัดการ
ควรเป็นการหาแหล่งเงินจากภายนอกโดยเฉพาะมาทางานวิจัยที่ไม่ใช่งบประมาณของมหาวิทยาลัย
6.2 มหาวิทยาลัย มีกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยให้กับอาจารย์ แต่หากหาแหล่งทุนวิจัย
จากภายนอกได้ จะทาให้เกิดแรงจูงใจ มหาวิทยาลัยจึงกาหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วน ที่จะเร่งรัดให้อาจารย์หา
แหล่งทุนวิจัยจากภายนอก
7. นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๓.๑.๓ การบริการวิชาการ
“๑) ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการธุรกิ จ เกษตรอั จ ฉริยะ แปรรูป สิ น ค้ าเกษตร
อาหารสุขภาพ (BCG Economy)
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ในพื้นที่ความรับผิดชอบ”
ประเด็นใน 2) เป็ น นโยบายสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี พ.ศ. 2563 – 2565
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ยั ง ด าเนิ น การไม่ ส าเร็ จ ในเรื่ อ งส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการใหม่ (Start Up)
จึงกาหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วน
7.1 นโยบายเร่งด่วน การบริการวิชาการ ข้อ “๑) ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ
ธุร กิ จ เกษตรอั จ ฉริ ย ะ แปรรู ป สิ น ค้ าเกษตร อาหารสุ ข ภาพ (BCG Economy)” ค าว่ า “BCG Economy”
มีคานิยามไว้อย่างชัดเจน ซึ่งกล่าวถึง เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจชีวภาพ และเศรษฐกิจสีเขียว จึงเสนอให้
ปรับถ้อยคา ใน 3 ถ้อยคาแรก ให้สอดคล้องกับ BCG Economy
7.2 ให้ ต รวจสอบถ้ อ ยค า “BCG Economy” ของกลุ่ ม จั ง หวั ด มี ค วามหมายและ
ดาเนินการอย่างไร
7.3 นโยบายเร่งด่วน…

- 28 7.3 นโยบายเร่ งด่ ว น การบริก ารวิช าการ ควรมี ถ้ อ ยค าที่ ชั ด เจนว่ า มหาวิ ท ยาลั ย จะ
ดาเนิน การส่งเสริมและสนับ สนุ น ผู้ป ระกอบการธุรกิจ ผู้ประกอบการใหม่ อย่างไร เช่น การบริการวิช าการ
ตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา
7.4 มหาวิทยาลัยให้การบริการวิชาการ โดยเน้นการให้ความรู้เป็นหลัก จึงขอปรับแก้ไข
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๓.๑.๓ การบริการวิชาการ ดังนี้
“๑) ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การบริก ารวิ ช าการแก่ ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ เกษตร
อัจ ฉริย ะ แปรรูป สิ น ค้าเกษตร อาหารสุ ขภาพ (BCG Economy) ให้ กับ วิส าหกิจชุมชนและผู้ ป ระกอบการ
รายย่อย
๒) ส่ งเสริ มและสนั บสนุน การบริการวิช าการแก่ ผู้ป ระกอบการใหม่ (Start Up)
ในพื้นที่ความรับผิดชอบ”
8. นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๓.๑.๔ การทานุบารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
“ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ศิ ล ปวัฒ นธรรม ประวัติ ศ าสตร์ และภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น ให้ เป็ น
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และสุขภาพ”
8.1 จากถ้ อยค าอาจเหมื อ นว่ามหาวิท ยาลั ย ท างานท านุ บ ารุงส่ งเสริม ศิ ล ปวัฒ นธรรม
เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ซึ่งหมายถึง ส่งเสริมให้เกิดวัตถุ แต่ข้อเท็จจริง งานทานุบารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนั้น
ส่วนใหญ่ส่งเสริมคุณค่าทางจิตใจ ความรู้ จึงเสนอแก้ไขถ้อยคา ดังนี้ “ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒ นธรรม
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับชาติ ส่งเสริมศีลธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และส่งเสริมสุขภาพ” ทั้งนี้ เพื่อมิให้งานทานุบารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นแค่เรื่องผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว
8.2 จากข้อเสนอแนะนโยบายเร่งด่วน ข้อ ๓.๑.๔ การทานุบารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้
พิจ ารณาอีก ครั้งว่า จะเป็ น นโยบายเร่ งด่ว นหรือนโยบายทั่ วไป เนื่อ งจากเรื่องเร่งด่ว นจะต้องกาหนดเวลา
ดาเนินการไว้
8.3 ควรมี ถ้ อ ยค า “ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ” ไว้ด้ ว ย เนื่ อ งจากจะสอดคล้ อ งมหาวิท ยาลั ย
เพื่อท้องถิ่น และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น สาหรับถ้อยคา “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” จะสอดคล้องกับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มี ในหลักการนโยบายครอบคลุมแล้ว แต่เสนอให้ปรับถ้อยคาใหม่ตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
8.4 ให้ปรับแก้ไขนโยบายเร่งด่วน ข้อ ๓.๑.๔ การทานุบารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
“ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ระดับชาติ ส่งเสริมศีลธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และส่งเสริมสุขภาพ”
9. นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๓.๑.๕ การบริหารจัดการ
“ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการทรัพย์สินและหารายได้จากพันธกิจ”
9.1 เนื่องจากสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารภายในมหาวิทยาลัยต้อง
มีการปรับเปลี่ยนด้วยและควรมีถ้อยคา “เทคโนโลยีที่ทันสมัย” จึงเสนอนโยบายเร่งด่วน การบริหารจัดการ 1)
ดังนี้ “ 1) ปรับระบบบริหารจัดการของหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น”
9.2 เนื่ อ งจากรั ฐ บาลมี ก ารเปลี่ ย นแปลงนโยบาย จึ ง เสนอถ้ อ ยค านโยบายเร่ ง ด่ ว น
การบริหารจัดการ 2) ดังนี้ “2) เร่งรัด ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการทรัพย์สินและหารายได้จาก
พันธกิจของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และทันต่อสถานการณ์”
10. นโยบายเร่งด่วนให้ดาเนินการภายใน 1 ปี จึงเสนอให้ใช้ถ้อยคาสาคัญ ๆ หากมีนโยบาย
เร่งด่วนหลายข้ออาจดาเนินการได้ไม่ทัน
11. มอบคณะกรรมการ…

- 29 11. มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ วิเคราะห์นโยบายความเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ
และด าเนิ น การแล้ วเสร็ จ ก่อ นนโยบายฉบั บ ใหม่ป ระกาศใช้ ซึ่งปั จจุบั น นี้ มหาวิท ยาลั ยยั งใช้น โยบายและ
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2563 – 2565 ซึ่งเป็นฉบับเดิมอยู่ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่
มหาวิทยาลัยต้องดาเนินการ และเห็นว่าอาจไม่จาเป็นต้องมีนโยบายเร่งด่วนหลายข้อในนโยบายฉบับใหม่ เรื่อง
เร่งด่วนอาจเป็นเรื่องการปรับงบประมาณ เป็นต้น
12. หากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2566 - 2570 มหาวิทยาลัยจะต้องดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อ
เสนอสภามหาวิทยาลัย และหากนโยบายสภามหาวิทยาลัยฉบับเดิมยังใช้ดาเนินการอยู่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์ เพื่อให้ดาเนินงานไปอย่างต่อเนื่อง
13. นโยบายทั่วไป ข้อ ๓.๒.๑ การผลิตกาลังคน
“๑) พลิกโฉมการจัดการศึกษา การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อเป็นมหาวิทยาลัย
เชิงพื้ น ที่ โดยให้ ส อดคล้ องกับ นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศให้ เกิดประสิ ท ธิภ าพ และประสิ ท ธิผ ล
เพื่อการพัฒนาผู้เรียนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๒) พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะตามพระบรมราโชบายด้ า นการศึ ก ษา และ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อให้เป็นบัณฑิตนักคิด นักพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
๓) พัฒ นากาลังคนให้ตรงความต้องการของประเทศ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่
บุ คคลทุกช่วงวั ย และทุกกลุ่ ม รวมทั้งกลุ่ มคนพิการ และผู้ ด้อยโอกาส ให้ มีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม ตามความพร้อมของมหาวิทยาลัย”
ที่มาของข้อความนี้ เป็นตามข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษา จากคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม
14 นโยบายทั่วไป ๓.๒.๒ การวิจัยและพัฒนา
“๑) ส่งเสริมการศึกษา วิจัย เพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ในพื้นที่
๒) ส่งเสริมพัฒ นางานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ให้ มีคุณ ภาพระดับนานาชาติ
รวมถึ งสร้ างนวัต กรรมที่ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ในการเรีย นการสอน พั ฒ นาเศรษฐกิ จสั งคม ความมั่ น คงและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเทศ และสากล”
14.1 ให้ตัดข้อความใน 1) คาว่า “ในพื้นที่” ออก เป็นดังนี้ “๑) ส่งเสริมการศึกษา วิจัย
เพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ”
14.2 ให้เพิ่มเติมคาว่า “และ” ใน 2) ดังนี้ “ส่งเสริม และพัฒ นางานวิจัยพื้นฐานและ
งานวิจัยประยุกต์ให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ รวมถึงสร้างนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
พัฒนาเศรษฐกิจสังคม ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเทศ และสากล”
15. นโยบายทั่วไป ข้อ ๓.๒.๓ การบริการวิชาการ
“๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นาชุมชนและบุคลากรในท้องถิ่นให้มีความรู้
ความสามารถ มีจิตสานึกเพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อน พัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่
๒) สนั บ สนุ น และขับ เคลื่ อนการบริการวิช าการ ที่ แก้ ไขปั ญ หาเร่งด่ ว นและลดความ
เหลื่อมล้าในสังคมตอบโจทย์ท้องถิ่น
๓) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม”
ที่ ม าของข้ อ ความนี้ เป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ช าติ และยุ ท ธศาสตร์ข องกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ให้เพิ่มเติม...

- 30 ให้ เพิ่มเติมถ้อยคา “ถ่ายทอดองค์ความรู้ ” ใน 1) เป็นดังนี้ “๑) ถ่ายทอดองค์ความรู้
ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นาชุมชนและบุคลากรในท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถ มีจิตสานึก
เพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อน พัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่”
16. นโยบายทั่วไป ข้อ ๓.๒.๔ การทานุบารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
“๑) ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ และพัฒ นาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และ
ของประเทศ เพื่อเกิดจิตสานึก ความภาคภูมิใจ และเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒) ส่งเสริมการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามหลักศาสนา และวัฒนธรรม”
16.1 ให้ เ พิ่ ม เติ ม ถ้ อ ยค า “ฟื้ น ฟู ” ใน 1) เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรา 41 แห่ ง
พระราชบั ญญั ติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 หมวดการทานุบารุงส่งเสริมศิล ปวัฒ นธรรม ที่ได้กล่าวถึงการ
อนุ รั กษ์ ฟื้น ฟู สื บ สาน เผยแพร่ ภูมิปั ญ ญาท้ องถิ่น เป็ นดังนี้ “ส่งเสริม ฟื้ นฟู สื บสาน อนุรักษ์ และพัฒ นา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และของประเทศ เพื่อเกิดจิตสานึก ความภาคภูมิใจ และเพิ่มคุณค่าและ
มูลค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น”
16.2 ให้นา 2) “ส่งเสริมการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามหลักศาสนา และวัฒนธรรม”
เพิ่มเติมเป็น ข้อ 4 ในนโยบายทั่วไปด้านการผลิตกาลังคน และปรับถ้อยคาโดยเน้นการเป็นคนดีทั้งอาจารย์และ
นักศึกษา เช่น “๔) ส่งเสริมการพัฒนาคนให้อยู่ในศีลธรรม และปฏิบัติตามหลักศาสนา และวัฒนธรรม”
17. นโยบายทั่วไป ข้อ ๓.๒.๕ การบริหารจัดการ
“๑) ส่งเสริมการดาเนินงานตามพันธกิจโดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๒) พั ฒ นาและส่ งเสริมการใช้ เทคโนโลยีดิจิทั ล ในการดาเนิน การตามพั น ธกิจอย่ างมี
ประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์
๓) ส่ ง เสริ ม การบู ร ณาการระหว่ า งคณะหรื อ หน่ ว ยงานในมหาวิ ท ยาลั ย และกั บ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม หรือ กระทรวงอื่ น ๆ ในการบริห ารเชิงโครงสร้างหรือ ภารกิจ (Function) และการบริห าร
ประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ หรือ วาระเร่ งด่ว น (Agenda) รวมถึ งการบู รณาการกั บ หน่ ว ยงานหรือ องค์ ก รภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในการบริหารเชิงพื้นที่ (Area)”
17.1 เพิ่ มถ้อยคา “เชิง” ใน 3) ดังนี้ “๓) ส่ งเสริมการบูรณาการระหว่างคณะหรือ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย และกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานในกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวงอื่น ๆ ในการบริหารเชิงโครงสร้างหรือภารกิจ
(Function) และการบริห ารเชิงประเด็น ยุทธศาสตร์ หรือวาระเร่งด่วน (Agenda) รวมถึงการบูรณาการกับ
หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในการบริหารเชิง
พื้นที่ (Area)”
18. แนวทางในการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผล
“๔.๑ สร้างความเข้าใจเรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ. 2566 – 2570 ให้กับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
๔.๒ ปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570
๔.๓ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การนานโยบายไปปฏิบัติ โดยคณะกรรมการ
นโยบายและแผนเพื่ อ การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย และรายงานผลการด าเนิ น งานเป็ น รายไตรมาสต่ อ สภา
มหาวิทยาลัย”
18.1 ให้แก้ไข…
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นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570”
18.2 ให้ตัดถ้อยคา “โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ”
ออก เนื่องจากมีคณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัยหลายชุด และขอให้นายขจร จิตสุขุมมงคล ตรวจสอบ
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
19. สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งนี้พิจารณาในเนื้อหาสาระสาคัญ สาหรับรายละเอียด
ที่คณะกรรมการแต่ละชุดได้นาเสนอนโยบายมานั้น มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ ดาเนินการปรับ
ถ้อยคาและจัดความเร่งด่วนโดยพิจารณากาหนดเวลาที่ต้องดาเนินการแล้วเสร็จไว้ในนโยบายเร่งด่วนด้วย
20. ร่าง ประกาศฉบั บ ใหม่นี้จะประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป สาหรับ นโยบาย
เร่งด่วน ให้ใช้นโยบายสภามหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2565 ดาเนินการต่อไป
21. ข้อมูลที่น ามาสู่การร่างนโยบายและแนวทางการพัฒ นามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี
พ.ศ. 2566 – 2570 ให้ฝ่ายเลขานุการจัดทาเอกสารประกอบนโยบายเพื่อเป็นหลักฐานไว้ด้วย เช่น ข้อมูล
การกาหนดนโยบายในแต่ละข้อ พัน ธกิจของมหาวิทยาลัย นโยบายด้านการศึกษา ตามพระบรมราโชบาย
นโยบายของรัฐบาล ความจาเป็น ความต้องการของพื้นที่ ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด และเป็นความริเริ่มของ
กรรมการสภามหาวิท ยาลั ย เพื่ อให้ ส ามารถชี้แจงต่ อประชาคมเทพสตรี เช่น อาจารย์ ผู้ บ ริห าร และสภา
มหาวิทยาลัย ได้ว่านโยบายสภามหาวิทยาลัยมีที่มาอย่างไร
22. มหาวิทยาลัยอาจดาเนินการจัดทารูปเล่มนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 และมีภ าคผนวกที่ ประกอบด้วยข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง และประเด็น ที่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะไว้
23. เห็ น ชอบให้ ออกประกาศสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนว
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 และมอบคณะกรรมการนโยบายและแผน
เพื่อการพัฒ นามหาวิทยาลั ย ปรับ แก้ไขตามสั งเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลั ย ก่อน
นาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบให้ ออกประกาศสภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เรื่อ ง
นโยบายและแนวทางการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 และมอบ
คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่ อการพัฒ นามหาวิท ยาลั ย ปรับแก้ ไขตามสั งเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนนาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา นาเสนอ อนุมัติให้ปริญญาปริญญาบัณฑิต
ด้วย การจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2563 มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
(กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี สาเร็จการศึกษา จานวน 65 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จานวน 12 คน และ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จานวน 53 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้สาเร็จการศึกษาตามลาดับ ดังนี้

1. คณะกรรมการ…

- 32 1. คณะกรรมการประจาคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจาเดือนตุลาคม 2564
ดังนี้
(1) คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการ
ประชุม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564
(2) คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
2564
(3) คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
2564
(4) คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา
ในการประชุม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564
(5) คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีการประชุมพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษาในเดือนตุลาคม
(6) คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดาเนิน การพิจารณาอนุมั ติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564
2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา
แต่ละหลักสูตร และดาเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการสาเร็จการศึกษา เพื่อนาเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 28 – 29 ตุลาคม และวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2564
3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบเสนอการให้ ป ริญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษา ระดั บ ปริญ ญาตรี จ านวน 65 คน
รายละเอียดจานวนผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ

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

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งหลักสูตร

3
3

-

3
3

รวมทั้งหลักสูตร

-

4
4

4
4

รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น

3

14
14
18

14
14
21

1.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
1.2.1 สาขาวิชานิติศาสตร์
1.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
1.3.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

2. คณะวิทยาศาสตร์...
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ภาคปกติ ภาคพิเศษ

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
3. คณะวิทยาการจัดการ
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3.1.1 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3.1.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.1.3 สาขาวิชาการจัดการ
รวมทั้งหลักสูตร
3.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
3.2.1 สาขาวิชาการบัญชี
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
4.1.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
5.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
5.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
5.1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล)
รวมทั้งหลักสูตร
5.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
5.2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
รวมจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

1
1
1

-

1
1
1

1
1

1
2
3

1
1
2
4

6
6
7

2
2
5

8
8
12

-

6
6
6

6
6
6

1

-

1

-

1

1

-

13

13

1

14

15

1
12

10
10
24
53

10
10
25
65
มหาวิทยาลัย...
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การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี จานวน 65 คน (เอกสารแยกเล่ม
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนักศึกษาพ้นสภาพ จานวน 142 คน และคณะ
อื่น ๆ มีนักศึกษาพ้นสภาพ จานวนประมาณ 300 คน จึงต้องการทราบสาเหตุที่นักศึกษาพ้นสภาพเป็นเพราะ
เหตุใด
2. ประเด็นนักศึกษาพ้นสภาพ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม
ให้ความสาคัญมากและขอข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลรายหลักสูตร การออกกลางคัน
ช่วงปีใด และการไม่สาเร็จการศึกษาในระยะเวลา 4 ปี ซึ่งอยู่ระหว่างรอการวิเคราะห์ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย
และเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วนเนื่องจากจานวนนักศึกษาลดลง และควรต้อ งมีนโยบายมิให้มีการออก
กลางคัน (Drop Out) เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(Improvement Plan) สภามหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในเรื่องดังกล่าวหรือมหาวิทยาลัยควรมียุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการต่อไป
3. นักศึกษาพ้นสภาพเป็นการจัดการความเสี่ยงของปีที่ผ่านมาและมหาวิทยาลัยยังดาเนินการ
ไม่ ส าเร็ จ โดยได้ ม อบหมายให้ ร องอธิก ารบดี ฝ่ ายบริห ารและกิ จ การนั ก ศึ ก ษา และกองบริก ารการศึ ก ษา
ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา วางระบบอาจารย์ ที่ ป รึก ษา และการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล รายหลั ก สู ต ร
นอกจากนี้ นักศึกษาบางคนพ้นสภาพจากปัญหาทางการเงินด้วย
4. ข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษาพ้ น สภาพ สามารถดึ ง ข้ อ มู ล ได้ จ ากระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย บางหลักสูตรมีสิ่งที่เป็นเงื่อนไขทาให้นักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด เสนอให้
มหาวิทยาลัยหาข้อมูลจากในระบบ และเห็นว่านักศึกษาพ้นสภาพ นอกจากเกี่ยวข้องกับกิจการนักศึกษาและยัง
เกี่ยวข้องกับการสร้างหลักสูตร นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ และความสามารถ ควรนาข้อมูลมาวิเคราะห์หา
สาเหตุที่แท้จริงและดาเนินการแก้ไข
5. กรณีนักศึกษาพ้นสภาพ คณบดีควรมีส่วนรับรู้และมีส่วนรับผิดชอบด้วย
มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและ
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 65 คน ดังนี้

1. คณะมนุษยศาสตร์...

- 35 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
3
3
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
4
4
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
14
14
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1
1
3. คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
1
3
4
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
6
2
8
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
6
6
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
1
14
15
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
10
10
รวมจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 12
53
65
คณะ

หลักสูตร

5.2 พิ จารณาร่ าง ข้ อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ว่าด้วยหลั กเกณฑ์ วิธี การได้มา และ
คุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ย น าเสนอ ร่าง ข้อบั งคั บมหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ว่ าด้ วย
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ดังนี้
ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะลูกจ้างประจาในการปรับแก้
ไขข้อ บั งคับ มหาวิท ยาลั ย ในส่ ว นที่ เกี่ย วข้อ งกั บ ลู กจ้ างประจ า และที่ ป ระชุม มี ม ติ มอบให้ คณะกรรมการ
ดาเนิ น การเกี่ ย วกั บ ข้อ กฎหมายในการบริห ารงาน และการด าเนิ น งานของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี
นาข้อเสนอแนะมาพิจารณาปรับแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับฉบับ ดังกล่าว
คณะกรรมการด าเนิ น การข้ อกฎหมายทั่ ว ไปเชิงนโยบาย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่ประชุมมีมติ เห็นชอบปรับแก้ไข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่ง
อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ และมอบงานวินัยและนิติการ สานักบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ ดาเนินการปรับแก้ไข
ข้อบังคับ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการแล้วเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา
และคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน
๒๕๖๔ มี ม ติ เห็ น ชอบ ร่ าง ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธีก ารได้ ม าและ
คุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และมอบงานวินัยและนิติการปรับแก้ไข เพิ่มเติม
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ และเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการ....

- 36 คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
๘/๒๕๖๔ เมื่ อวั น ที่ ๔ ตุ ล าคม ๒๕๖๔ และการประชุ มครั้ งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่ อวั นที่ ๑ พฤศจิ กายน ๒๕๖๔
ได้พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ดารง
ตาแหน่ งอธิก ารบดี (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ มหาวิทยาลั ยเสนอ คณะกรรมการพิ จารณาร่างกฎ ข้อบังคั บ
และระเบียบของมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในการปรับแก้ไข เพิ่มเติม ร่างระเบียบฯ
ดังกล่าว ดังต่อไปนี้
ที่
1

ข้อบังคับฉบับเดิม ปี พ.ศ. ๒๕๕๑

2

3

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานใน
สถาบัน อุด มศึก ษา สัง กั ด มหาวิท ยาลัย
ร า ช ภ ัฏ เ ท พ ส ต ร ี ทั ้ง นี ้ ไ ม ่ร ว ม ถ ึง
ลูก จ้า งป ระ จ าใน ห ม วด แ ร งงาน แ ล ะ
พนักงานในหมวดแรงงาน

4

ข้อ ๗ วรรคสาม
“กรรมการตามข้อ ๗ (๓) ให้มหาวิทยาลัย
จั ด เลื อ กตั้ ง โดยตรงจากข้ า ราชการ และ
พนักงานที่ได้รับคะแนนสูงสุดสี่ลาดับแรกที่มา
จากต่ างคณะ วิ ทยาลั ย สถาบั น ส านั ก ศู นย์
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่
มีฐานะเทียบเท่าคณะ”

คณะกรรมการ พิจารณาปรับแก้ไข เพิ่มเติม
โดยที ่เ ป็น การสมควรแก้ไ ขเพิ ่ม เติม ข้อ บัง คับ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี ว่า ด้ว ย หลัก เกณฑ์
วิธ ีก ารได้ม า และคุณ สมบัต ิข องผู ้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี พ.ศ. 2551 ให้สิทธิ ลูกจ้างประจา และครู
โรงเรีย นสาธิต มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี และ
วิธีก ารได้ม าซึ่งคณะกรรมการสรรหาอธิก ารบดี ใ ห้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ
ม า ต ร า ๒ ๘ ว ร ร ค ส อ ง แ ห ่ง พ ร ะ ร า ช บ ัญ ญ ัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่../…. เมื่อวัน ที่
.. เดือน... พ.ศ. .... จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “พนักงาน”
ในข้ อ ๔ แห่ งข้ อบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดารง
ตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน
“พนัก งาน” หมายความว่า พนัก งานในสถาบัน
อุด มศึก ษา สัง กัด มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี
รวม ถึง ลูก จ้า งป ระจ า แล ะครูโ รงเรีย น ส าธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสาม ของข้อ ๗ แห่ ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี
พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“กรรมการตามข้ อ ๗ (๓) ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด
เลื อ กตั้ งโด ยต รงจากข้ า ราชการ แล ะพ นั ก งาน
ที่ ได้ รั บ คะแนนสู งสุ ด สี่ ล าดั บ แรกที่ ม าจากต่ างคณะ
สถาบั น ส านั ก ส านั กงานอธิการบดี และส่ วนราชการ
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
กรรมการตามวรรคสามต้ องมี คุ ณสมบั ติและไม่ มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานในมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี ไม่น้อยกว่า ๘ ปี

หมายเหตุ
ปรับข้อความให้มี
ค ว า ม ส ม บู ร ณ์
ยิ่งขึ้น

เพิ่ มเติ มกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

เพื่ อ เป็ นการให้
สิ ท ธิ ข อ ง
ลู ก จ้ า งป ระ จ า
และครู โ รงเรี ย น
ส า ธิ ต ใน ก า ร มี
ส่ว นร่ว มการสรร
หาอธิการบดี
- ตัดชื่อหน่วยงาน
ที่ ไม่ มี อ ยู่ ต า ม
โค รงส ร้ า งข อ ง
มหาวิทยาลัย
- เพิ่ ม เติ ม ชื่ อ
ห น่ ว ย ง า น
ส า นั ก ง า น
อธิการบดี
- ก าห น ด
คุณสมบัติของผู้ที่
จ ะ เข้ า ม า เป็ น
กรรมการสรรหา
ตามข้อ ๗ (๓) ให้

(๒) มีคุณวุฒิ…
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5

ข้อบังคับฉบับเดิม ปี พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๙...(๒)
“การเสนอชื่อ โดย คณะ วิทยาลัย สถาบัน
ส านั ก ศู น ย์ ส่ วนราชการหรื อ หน่ ว ยงานที่
เรี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะ
เสนอรายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี
แห่ งละไม่ เกิ น สองชื่ อ วิ ธี การได้ ม าซึ่ งชื่ อ ให้
ข้าราชการและพนักงานในหน่วยงานนั้นได้มี
ส่วนร่วม”

คณะกรรมการ พิจารณาปรับแก้ไข เพิ่มเติม
(๒) มี คุ ณ วุ ฒิ ไม่ ต่ ากว่ าระดั บปริ ญ ญาโท หรื อมี
ประสบการณ์ทางด้านบริหารระดับหัวหน้างานขึ้นไป
(3) ไม่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย หรือ
อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเลื อ กตั้ ง ให้ เป็ น ไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย”
ข้ อ ๕ ให้ ยกเลิ ก ความใน (๒) ของข้ อ ๙ แห่ ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี
พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“(๒) การเสนอชื่ อ โดย คณ ะ สถาบั น ส านั ก
สานักงานอธิการบดี และส่ วนราชการหรือหน่ วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เสนอรายชื่อผู้
สมควรด ารงตาแหน่ งอธิ การบดี หน่ วยงานละไม่ เกิ น
สองชื่อ วิธีการได้มาซึ่งชื่อให้ข้าราชการและพนักงานใน
หน่วยงานนั้นได้มีส่วนร่วม”

หมายเหตุ
มีความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น

- ตั ด ชื่ อ
หน่ ว ยงานที่ ไม่ มี
อยู่ตามโครงสร้าง
ของมหาวิทยาลัย
- เพิ่ ม เติ ม ชื่ อ
ห น่ ว ย ง า น
ส า นั ก ง า น
อธิการบดี
- ปรั บ ข้ อ ความ
ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
สมบูรณ์

และที่ ป ระชุ มมี ม ติ มอบเลขานุ การและกลุ่ ม งานวิ นั ยและนิ ติ การปรั บ แก้ ไข เพิ่ มเติ ม ตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการแล้วเสนอร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา
และคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
บั ดนี้ มหาวิท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น การตามมติค ณะกรรมการพิ จ ารณาร่างกฎ ข้อ บั งคั บ และ
ระเบียบของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของ
ผู้ ด ารงต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ ค าจ ากั ด ความ “พนั ก งาน” หมายความว่ า พนั ก งานใน
สถาบั น อุดมศึกษา สังกั ดมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงลูกจ้างประจาในหมวดแรงงาน และ
พนักงานในหมวดแรงงาน จึงเห็นว่า ข้อบังคับฯ ไม่รวมถึงลูกจ้างประจาในหมวดแรงงาน และพนักงานในหมวด
แรงงาน อาจมีจานวนมากเกินไป ซึ่งข้อบังคับฯ ฉบับปี พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยเคยพิจารณาแล้วและ
เห็นว่ายังมีความเหมาะสมอยู่ หากมีการแก้ไขคาจากัดความ “ให้รวมถึงลูกจ้างประจา” อาจมีผลกระทบใน
ข้อ 7 (3) ผู้แทนข้าราชการ และพนักงาน จึงขอทราบเหตุผลในการแก้ไขคาจากัดความ “พนักงาน”

2. กลุ่มลูกจ้างประจา…

- 38 2. กลุ่ ม ลู ก จ้ า งประจ าได้ ด าเนิ น การจั ด ท าหนั งสื อ ถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย ขอเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ
มหาวิทยาลัยโดยกลุ่มงานวินัยและนิติการได้ดาเนินการวิเคราะห์ และขอให้ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ
ข้อ บั งคั บ และระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย พิ จารณาในเรื่องดั งกล่ าว ค าว่า “ลู ก จ้ างประจ า” มหาวิท ยาลั ย
ไม่มีลูกจ้างประจาหมวดแรงงานแล้ว ปัจจุ บันมหาวิทยาลัยมีลูกจ้างประจาจานวน 12 คน ประกอบกับมีครู
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 46 คน และพนักงาน สังกัดสานักงานอธิการบดี ประมาณ 100 คน
3. ประเด็ น การปรับ แก้ไขร่าง ข้อ บังคับ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ว่าด้ วยหลั กเกณฑ์
วิธีการได้มา และคุณสมบัติ ของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มีที่มาของการเรียกร้องสิทธิจาก
ลูกจ้างประจาและครูโรงเรียนสาธิต ประเด็นสาคัญที่คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎฯ ได้พิจารณามีดังนี้
ประเด็นที่ 1 ที่มาของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี แต่เดิมกาหนดให้ข้าราชการและ
พนั กงานซึ่ งไม่ ร วมลู ก จ้ างประจ ากั บ ครู โรงเรียนสาธิต มาจากการเลื อกตั้งโดยตรง คณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี ประกอบด้วย
1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนหนึ่งคนเป็นประธาน
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนสี่คนเป็นกรรมการ
3) ผู้ แ ทนข้ า ราชการและพนั ก งาน จ านวนสี่ ค น เป็ น กรรมการ โดยมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงจากข้าราชการและพนักงาน
โดยลูกจ้างประจาและครูโรงเรียนสาธิตไม่มีสิทธิเลือกตั้ง บุคลากรทั้งสองกลุ่มจึงได้เรียกร้อง
สิทธิการมีส่วนร่วมในการสรรหาอธิการบดี ครูโรงเรียนสาธิต มีจานวน 46 คน และลูกจ้างประจา มีจานวน 12 คน
มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสรรหาจานวน 4 คน คณะกรรมการเห็นว่าหากจัดให้มีการเลือกตั้งอาจทาให้ไม่มีกรรมการ
สรรหาที่มาจากสายวิชาการ จึงมีข้อเสนอให้กาหนดคุณสมบัติกรรมการสรรหาว่าจะต้องมีประสบการณ์การทางาน
ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 8 ปี มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโท มีประสบการณ์ทางด้านบริหารระดับหัวหน้า
งานขึ้นไปไม่อยู่ในระหว่างดาเนินการทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย
ประเด็นที่ 2 รายชื่อผู้เหมาะสมเป็นผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี กระทาได้ 2 วิธี คือ 1)
การสมัคร และ 2) การเสนอชื่อโดยหน่วยงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รายงานว่า สานักงานอธิการบดีไม่มีสิทธิในการ
เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่ งอธิการบดี จึงเสนอให้ สานักงานอธิการบดีมีสิ ทธิเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่ง
อธิการบดีด้วย โดยกาหนดให้หน่วยงานเสนอรายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี หน่วยงานละไม่เกินสองชื่อ
จึงทาให้สานักงานอธิการบดี และบุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี ที่มีอยู่จานวนประมาณ 100 คน รวมอยู่ใน
หน่วยงานที่มีสิทธิเสนอรายชื่อ จานวน 17 หน่วยงาน
คณะกรรมการได้ มี การอภิ ปรายและเสนอความเห็ นว่า การได้มาซึ่ งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี จากผู้แทนข้าราชการและพนักงาน ไม่ควรใช้วิธีการเลือกตั้งโดยตรง โดยเสนอให้แต่ละหน่วยงาน เสนอ
รายชื่อตัวแทนของหน่วยงาน จานวน 17 หน่วยงาน และให้ตัวแทนของ 17 หน่วยงานเลือกกันเองให้เหลือ 4 คน
เป็นผู้แทนข้าราชการและพนักงาน จึงจะเป็นการสรรหาโดยไม่ใช้วิธีการเลือกตั้ง แต่กรรมการก็ไม่เห็นด้วยกับวิธี
ดังกล่าว จึงได้เสนอข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของ
ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลัย
4. การปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และ
คุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ในช่วงระหว่างที่จะต้องดาเนินการสรรหาอธิการบดีนั้น
อาจมีผลกระทบ และหากจะมีการแก้ไขเสนอใช้วิธีการคัดเลือกตัวแทนหน่วยงาน จากจานวน 17 หน่วยงาน
และมาดาเนินการเลือกกันเองให้ ได้จานวน 4 คน เพื่อให้ เกิดความยุติธรรมและเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่ไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้ง และควรให้สิทธิบุคลากรมีส่วน
ร่วมในการสรรหาอธิการบดี เช่น สานักงานอธิการบดี โรงเรียนสาธิต
5. ประเด็น…
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ข้อบังคับฯ เฉพาะประเด็นการเสนอชื่อได้หรือไม่ โดยให้สานักงานอธิการบดีมีสิทธิเสนอชื่อ
6. โดยปกติการแก้ไขข้อบั งคับ ฯ การสรรหาอธิก ารบดี จะดาเนิ นการปรับ แก้ไขล่ ว งหน้ า
ประมาณ เกือบ 2 ปี หรือหลังจากการสรรหาอธิการบดีแล้วเสร็จ และดาเนินการประมวลข้อบกพร่องและ
เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย ปรั บ แก้ ไขข้ อ บั งคั บ ส าหรั บ การปรับ แก้ ไขข้ อ บั ง คั บ ฯ การสรรหาอธิ ก ารบดี ข อง
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เทพสตรี ในช่ว งใกล้ สรรหาอธิการบดี อาจไม่มีความเหมาะสม การสรรหาอธิการบดี
ในครั้งที่ผ่านมาไม่พบประเด็น ปัญ หาเกี่ยวกับการใช้ข้อบังคับฯ จึงเสนอให้ ใช้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาเนินการ
ไปก่อน หลังจากดาเนินการสรรหาอธิการบดีเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมอบมหาวิทยาลัยประมวลข้อบกพร่องที่ต้อง
ปรับ ปรุ งและเสนอคณะกรรมการพิ จารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิท ยาลั ย พิ จารณาร่าง
ข้อบังคับฯ ต่อไป
7. ร่างข้อบังคับฯ ได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่มาจากผู้แทนข้าราชการและพนักงาน
ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโท แต่เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้
กาหนดคุณสมบัติด้านคุณวุฒิของอธิการบดีว่า สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
8. ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบให้ ถ อนวาระที่ 5.2 พิ จ ารณาร่ า ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และ
ภายหลังจากสรรหาอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว ให้มหาวิทยาลัยเสนอทบทวนข้อบังคับฯ ใหม่
มติ ส ภามหาวิท ยาลัย เห็ นชอบให้ ถอนวาระที่ 5.2 พิ จารณาร่าง ข้อบั งคับ มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
๕.4 พิจารณาอนุมัติการขอปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นาเสนอ การขอปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลั กสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์
ดังนี้
ตามที่ สภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ในคราวประชุ มครั้งที่ 4/2563 เมื่ อวัน ที่ 17
เมษายน 2563 มีมติ อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่
พ.ศ.2563) คณะครุ ศ าสตร์ โดยหลั ก สู ต รดั ง กล่ า วได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งของหลั ก สู ต ร
จากสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564
แล้วนั้น
ด้วย คณะครุศาสตร์ ได้รับอาจารย์ใหม่ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จานวน 1 คน คือ
อาจารย์ ดร.กรวุฒิ แผนพรหม ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ในการนี้ คณะครุศาสตร์ จึงขอเพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) จานวน 1 คน จากเดิมจานวน 6 คน รวมเป็นจานวน 7 คน โดยมี
รายละเอียดดังนี้

1. นางสาว…

- 40 อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
1. นางสาวสุวัทนา สงวนรัตน์
(อาจารย์, ดร.)
2. นายณฐกร ดวงพระเกษ
(อาจารย์, ดร.)
3. นายเนติ เฉลยวาเรศ
(อาจารย์, ดร.)
๔. นายปราโมทย์ จันทร์เรือง
(รองศาสตราจารย์, ดร.)
๕. นางสาวเสริมทรัพย์ วรปัญญา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
๖. นางบุณยานุช เฉวียงหงส์
(อาจารย์, ดร.)
-

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
1. นางสาวสุวัทนา สงวนรัตน์
(อาจารย์, ดร.)
2. นายณฐกร ดวงพระเกษ
(อาจารย์, ดร.)
3. นายเนติ เฉลยวาเรศ
(อาจารย์, ดร.)
๔. นายปราโมทย์ จันทร์เรือง
(รองศาสตราจารย์, ดร.)
๕. นางสาวเสริมทรัพย์ วรปัญญา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
๖. นางบุณยานุช เฉวียงหงส์
(อาจารย์, ดร.)
7. นายกรวุฒิ แผนพรหม
(อาจารย์, ดร.)

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เพิ่มเติม

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
1. คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564
2. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564
3. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยที่ประชุมมีมติ
เห็ น ชอบการขอเพิ่ม เติมอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต ร ระดับบั ณ ฑิ ตศึกษา ของหลั กสู ตรครุศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ตามที่คณะครุศาสตร์เสนอ โดยให้มีการนาเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.กรวุ ฒิ แผนพรหม มี ผ ลงานทางวิ ช าการ จ านวน 1 ผลงาน และต้ อ ง
คุมวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา เสนอให้อาจารย์พัฒนางานวิจัยให้มากขึ้น
2. เสนอให้ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการขอเพิ่มอาจารย์ ดร.กรวุฒิ แผนพรหม เป็ นอาจารย์
ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จานวน 2 ปี เมื่อครบกาหนด
ภายใน 2 ปี แล้ว ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอีกครั้ง
3. มหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ อาจารย์ ดร.กรวุ ฒิ แผนพรหม เป็ น อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
ครุศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าหลั กสูตรและการสอน โดยอาจารย์มีผ ลงานอยู่ระหว่างรอตีพิมพ์ จานวน
2 เรื่ อง จึงเสนอสภามหาวิทยาลั ย หากผลงานของอาจารย์ ดร.กรวุฒิ แผนพรหม ได้เผยแพร่ผลงานแล้ ว
ให้มหาวิทยาลัยแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบอีกครั้ง เมื่อมหาวิทยาลัยดาเนินการแก้ไขใน สมอ.08 และนาเข้า
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เพื่อรับทราบการเพิ่มเติมอาจารย์ประจาหลักสูตร
เมื่อสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบการเพิ่มเติมอาจารย์
ประจาหลักสูตรแล้ว อาจารย์จึงจะอยู่ในฐานะอาจารย์ประจาหลักสูตร
4. อาจารย์ประจา…

- 41 4. อาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มีผ ลงานวิจั ย 3 คน จึ งเห็ น ว่าอาจารย์ มีศั กยภาพที่ ส ามารถสร้างหลั กสู ตรใหม่ได้ เช่น หลั กสู ตรวิจัย และ
ประเมินผล
5. ให้มหาวิทยาลัยติดตามผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.กรวุฒิ แผนพรหม ได้รับการ
ตอบรับเผยแพร่ผลงานเมื่อใด โดยหลังเดือนมิถุนายน สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ได้กาหนดให้บทความวิจัย ต้องผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 3 คน (peer reviewer)
6. การน าเสนอข้อมูล เกี่ยวกับอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลั กสู ตร
ให้มหาวิทยาลัยนาเสนอประวัติ ผลงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะรายการตรวจสอบ เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณา
7. การนาเสนอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ประจาหลักสูตร ขอให้
ทาตารางเปรียบเทียบเกณฑ์กับคุณสมบัติของอาจารย์ด้วย
มติสภามหาวิทยาลัย
1. อนุ มั ติก ารขอเพิ่ ม อาจารย์ ป ระจาหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รครุศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์จานวน 1 คน จากเดิมจานวน 6 คน รวมเป็น
จานวน 7 คน ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
1. นางสาวสุวัทนา สงวนรัตน์
(อาจารย์, ดร.)
2. นายณฐกร ดวงพระเกษ
(อาจารย์, ดร.)
3. นายเนติ เฉลยวาเรศ
(อาจารย์, ดร.)
๔. นายปราโมทย์ จันทร์เรือง
(รองศาสตราจารย์, ดร.)
๕. นางสาวเสริมทรัพย์ วรปัญญา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
๖. นางบุณยานุช เฉวียงหงส์
(อาจารย์, ดร.)
-

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
1. นางสาวสุวัทนา สงวนรัตน์
(อาจารย์, ดร.)
2. นายณฐกร ดวงพระเกษ
(อาจารย์, ดร.)
3. นายเนติ เฉลยวาเรศ
(อาจารย์, ดร.)
๔. นายปราโมทย์ จันทร์เรือง
(รองศาสตราจารย์, ดร.)
๕. นางสาวเสริมทรัพย์ วรปัญญา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
๖. นางบุณยานุช เฉวียงหงส์
(อาจารย์, ดร.)
7. นายกรวุฒิ แผนพรหม
(อาจารย์, ดร.)

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เพิ่มเติม

2. มอบมหาวิ ท ยาลั ย รั บ ข้ อ สั งเกตและข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ไป
พิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไป
5.5 พิจารณา....

- 42 5.5 พิ จ ารณาการขอเปลี่ ย นประเภทหลั ก สู ต ร ของหลั ก สู ต รอุ ต สาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นาเสนอ การขอเปลี่ยนประเภทหลักสูตร
ของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)
ดังนี้
ตามที่ มหาวิทยาลัย โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เสนอหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ชาเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม (ฉบั บปรั บปรุง พ.ศ. 2562) เป็ นหลั กสู ต รระดั บปริ ญญาตรี ทางวิ ช าการ
ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติ
หลักสูตรดังกล่าว แล้วนั้น
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้บันทึกข้อมูลหลักสูตรดังกล่าวเข้าระบบพิจารณาความสอดคล้อง
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) และต่อมาคณะฯ ได้รับแจ้งผลการพิจารณา
ความสอดคล้องของหลักสูตรจากระบบ CHECO โดยมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบการกาหนดรายวิชาทางปฏิบัติการ
ให้ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เนื่องจากเป็นหลักสูตรปฏิบัติการ โดยมีข้อเสนอแนะให้ มีการปรับแก้ไข
รูปแบบของหลักสูตรเป็น หลักสูตรปริญญาตรี ประเภทปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะ และทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกาหนดของมาตรฐานวิชาชีพ
คณะฯ ได้ ด าเนิ นการตามข้ อเสนอแนะ และหลั กสู ตรอุ ตสาหกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านการรับทราบ จากระบบ CHECO เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564
เรื่องดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวัน ที่ 15 ตุล าคม 2564 และผ่ านสภาวิช าการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2564
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จารณาการขอเปลี่ ยนประเภทหลั กสู ต ร
ของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)
จากเดิมประเภท หลักสูตรทางวิชาการ เปลี่ยนเป็น หลักสูตรทางปฏิบัติการ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. การขอเปลี่ ย นประเภทหลั ก สู ต รของหลั ก สู ต รอุ ต สาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) จากเดิมประเภท หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
เปลี่ยนเป็น หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ เห็นด้วยตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และเสนอให้มหาวิทยาลัย
และคณะทราบว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพ มี 2 ประเภท คือ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ และ
หลักสูตรปริญ ญาตรีทางปฏิบั ติการ สิ่งส าคัญ เรื่องอาจารย์ห ลั กสูตรปริญ ญาตรีทางปฏิบัติการ สามารถรับ
นักศึกษาที่จบต่อเนื่องเพื่อศึกษาในหลักสูตรได้ แต่ควรจัดทาแผนการรับ โดยมีเงื่อนไข เช่น สามารถรับอาจารย์
จากบุคคลภายนอกเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาตรี แต่บางครั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมี
คุณสมบัติที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกาหนดของมาตรฐานวิชาชีพด้วย สามารถร่วมผลิตกับหน่วยงานอื่นได้
และได้ รั บ การยกเว้น คุ ณ วุฒิ อ าจารย์ ร ะดั บ ปริญ ญาโท ดังนั้ น ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาเรื่อ งอาจารย์ให้ มี
ความสามารถทางปฏิบัติการตามเกณฑ์

2. หลักสูตร...
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พ.ศ. ๒๕๖2) ได้รับ การอนุ มัติห ลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2562 โดยใช้ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบนานพอสมควร เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไข พบว่ า ประเด็นข้อเสนอแนะ
ของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้ปรับรูปแบบของหลักสูตร
ประเภทของหลักสูตรจากเดิม หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ เปลี่ยนเป็น หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการแจ้งเพื่อยืนยันต่อสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แต่สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และน วั ต กรรมเห็ นว่ า ห ลั ก สู ต รอุ ต สาห กรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สอดคล้ อ งกั บ พ ระราชกฤษ ฎี กา
ว่าด้ วยปริญ ญาในสาขาวิช า อักษรย่ อส าหรับ สาขาวิช าฯ โดยให้ ห ลั กสู ต รอุตสาหกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต เป็ น
หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ จึงส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องดาเนินการปรับแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนักศึกษา
โดยการสอนเสริม เพิ่ มรายวิช าปฏิ บั ติและตรวจสอบคุณ สมบัติของอาจารย์ป ระจาหลั กสู ตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกแขนงวิ ชา พบว่า อาจารย์ 1 คน มีประสบการณ์ภาคอุตสาหกรรมซึ่งสอดคล้องกับ
เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสูตรวิช าชีพ มหาวิทยาลั ยจึงปรับ โครงสร้างหลั กสู ตรตามข้อเสนอแนะของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงทาให้ผ่านการรับทราบหลักสูตร เมื่อเดือน
เมษายน 2564 นอกจากนี้ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติได้เพิ่มชั่วโมงการสอน จัดการ
สอนเสริมหรือมอบหมายกิจกรรมเพื่อให้ให้นักศึกษามีทักษะ และสมรรถนะตรงตามหลักสูตร หลังจากนี้ต่อไป
มหาวิทยาลัยจะเข้มงวดในการตรวจสอบหลักสูตรมากขึ้น และต้องเร่งรัดดาเนินการเพื่อให้ทันนั กศึกษาสาเร็จ
การศึกษา ประกอบกับสภาวิชาการให้ความเห็นว่า หลายหลักสูตรอาจสอดคล้องกับประเภทหลักสูตรปริญญาตรี
ทางปฏิบัติการ
3. การจัดสรรงบประมาณในแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย หลักสูตรธรรมดาอาจไม่ได้รับ
การสนับสนุน หลักสูตรต้องเป็นสหกิจศึกษา หรือหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทางาน (Cooperative and
Work Integrated Education: CWIE) เน้นการทางานและสมรรถนะ อาจเสนอให้เป็นนโยบายเร่งด่วนด้าน
ของสภามหาวิท ยาลั ย การผลิ ตก าลั งคน ในการพั ฒ นาอาจารย์ทั้ งมหาวิท ยาลั ย ให้ มี ส มรรถนะสู งเพื่ อ การ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
4. การพั ฒ นาหลั กสูตรต่อไป ควรพิจารณาพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยปริญ ญาในสาขาวิช า
อักษรย่อสาหรับ สาขาวิช าฯ ว่า หลักสูตรใดเป็นหลักสูตรปริญ ญาตรีทางวิช าการ หรือทางปฏิบัติการ และ
ดาเนินการให้ถูกต้อง เพื่อให้การรับทราบหลักสูตรดาเนินการได้อย่างรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการขอเปลี่ยนประเภทหลักสูตร ของหลักสูตรอุตสาหกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ทางปฏิ บั ติ ก าร และมอบมหาวิ ท ยาลั ย รั บ ข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไป

5.6 พิจารณา...
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอ หลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (1 ตุลาคม 2564 – 30
กันยายน 2565) ดังนี้
ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕62 ข้อ 9 (2) กาหนดให้คณะกรรมการ มีอานาจหน้าที่กาหนด
เกณฑ์ วิธีการแนวทางการตรวจสอบ ติ ดตาม และประเมิ นผลงานของมหาวิทยาลั ย อธิการบดี คณบดี และ
ผู้อานวยการสานัก ให้เป็นไปตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 นั้น
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
15/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕๖4 ได้พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (1 ตุลาคม 2564 –
30 กั นยายน 2565) และมี ม ติ เห็ น ชอบเสนอหลั กเกณฑ์ และวิธี การแนวทางการติ ดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ก่อนที่คณะกรรมการฯ จะดาเนินการในขั้นตอนต่อไป โดยมอบเลขานุการ
ดาเนินการ
การดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (1 ตุลาคม
2564 – 30 กันยายน 2565) ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับสานัก/สถาบัน ประกอบด้วย
(๑) ผลการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารของอธิการบดี คณบดี และ
ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการสถาบัน
(๒) ผลการดาเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(๓) ผลการดาเนินงานระดับคณะ 6 คณะ ได้แก่
(๓.๑) คณะครุศาสตร์
(๓.๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(๓.๓) คณะวิทยาการจัดการ
(๓.๔) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๓.๕) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๓.๖) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(๔) ผลการดาเนินงานระดับสานัก/สถาบัน 4 หน่วยงาน ได้แก่
(4.๑) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4.๒) สานักศิลปะและวัฒนธรรม
(4.๓) สถาบันวิจัยและพัฒนา
(4.๔) สานักงานอธิการบดี

ประเด็น…
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ระดับคณะ และระดับสานัก/สถาบัน ประกอบด้วย ๕ ส่วน และมีสัดส่วนคะแนน ดังนี้
สัดส่วนคะแนน
ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
มหาวิทยาลัย คณะ/สานัก/สถาบัน
ส่วนที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร
30
20
ส่วนที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
30
30
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย คณะ และสานัก/สถาบัน
ส่วนที่ 3 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของ
30
30
มหาวิทยาลัย และคณะ /พันธกิจเฉพาะของสานัก และสถาบัน
ส่วนที่ 4 การสอบทานกรณีพิเศษ
10
รวมคะแนนประเมิน ส่วนที่ ๑, ส่วนที่ ๒, ส่วนที่ ๓ และส่วนที่ 4
100
80
ส่ ว นที่ 5 ด้ า น ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานและ
20
20
คุณลักษณะของอธิการบดี คณบดี และผู้อานวยการสานัก/สถาบัน
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้
1. พิจารณาให้ ความเห็นชอบหลัก เกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน
2565) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หน้า 1 – 6
2. พิจารณากาหนดประเด็นการสอบทานเป็นกรณีพิเศษ สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
และมอบคณะกรรมการฯ ดาเนินการต่อไป
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารแนวทางการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 มีประเด็นที่เปลี่ยนแปลง 2 ประเด็น ดังนี้
(1) ประเด็ นการติดตาม แบ่งเป็น 5 ส่วน โดยเพิ่มเติมประเด็นการสอบทานกรณีพิเศษ
เนื่องจากการประเมินสอบทานกรณีพิเศษที่ผ่านมา เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยนามาปรับปรุงพัฒนา ทาให้
เห็นผลประโยชน์และการพัฒนาที่ก้าวหน้า
(2) ปรับน้าหนักคะแนน การประเมินในปีที่ผ่านมาใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนเต็มเท่ากัน
ในระดับ มหาวิท ยาลั ย และระดับ คณะ ส านั ก จึงท าให้ แต่ ล ะประเด็ นการประเมิน มีน้ าหนั กเท่ ากัน ดั งนั้ น
จึงกาหนดประเด็นประเมินเพิ่มเติม 2 ประเด็นในระดับมหาวิทยาลัย และกาหนดคะแนนเต็มต่างกันโดยให้
ระดับมหาวิทยาลัย 100 คะแนน คณะ สานัก และสถาบัน คะแนนเต็ม 80 คะแนน
2. แนวทางการติดตามฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี มีการดาเนินการมาเป็นระยะ
เวลานาน สาหรับหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจได้ปรับปรุงพัฒนาโดยเน้นการประเมินผล โดยเกณฑ์แต่ละ
ปีมีความแตกต่างกัน เป็น ผลให้ หน่ วยงานผู้รับประเมินไม่สามารถทราบเกณฑ์ห รือวางแผนรับการประเมิน
ล่วงหน้าได้ ซึ่งต่างจากการประเมินของมหาวิทยาลัยที่หน่วยงานผู้รับประเมินจะทราบเกณฑ์ล่วงหน้าและ
มีโอกาสเตรียมความพร้อม ส่งผลได้รับคะแนนประเมินสูง
3. การสอบทาน...
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ระหว่างส่วนราชการ
4. ในอนาคตคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ย อาจน า
ข้อสังเกตไปพัฒนาปรับแนวทางการประเมินให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
5. การพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติตามที่คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเสนอ
6. เสนอให้สอบทานเป็นกรณีพิเศษ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเรื่อง
1) หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี
2) หน่ ว ยจั ด การศึ ก ษานอกที่ ตั้ งมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี อ าเภอตาคลี จั งหวั ด
นครสวรรค์
3) หน่ วยจั ดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี
4) ศูน ย์ ฝึ กอบรมและพัฒ นาบุคลากรภาครัฐและเอกชนมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี
หนองช้างนอน จังหวัดลพบุรี
7. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการ
ประจ าสภามหาวิ ท ยาลั ย ดั งนั้ น การสอบทานเป็ น กรณี พิ เศษประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ขอให้
ประเมินผลหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในแต่ละแห่ง ตั้งแต่การจัดตั้งจนกระทั่ง
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปิดหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งว่ามีความเหมาะสม ความสาเร็จ และถูกต้องหรือไม่
โดยเน้นการประเมินผลเพื่อใช้เป็นข้อมูลต่อไป
มติสภามหาวิทยาลัย
1. เห็นชอบหลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (1 ตุ ล าคม 2564 – 30 กั น ยายน 2565)
และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการ
ต่อไป
2. เห็นชอบให้สอบทานเป็นกรณีพิเศษ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเรื่อง
(1) หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี
(2) หน่ ว ยจั ด การศึ กษานอกที่ ตั้ งมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี อาเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์
(3) หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี
(4) ศูน ย์ฝึกอบรมและพัฒ นาบุคลากรภาครัฐและเอกชนมหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี
หนองช้างนอน จังหวัดลพบุรี

5.7 พิจารณา...
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ราชภัฏเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2564)
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง) นาเสนอ รายงานการติดตามผล
การดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ
12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564) ดังนี้
1. สภามหาวิทยาลั ยมีมติเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564
2. มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ติดตามผลการดาเนินงานของผู้รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง รอบ 12
เดือนเรียบร้อยแล้ว
3. รายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ย งรอบ 12 เดือน ผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
2564 และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่
2 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ฯ
จานวนปัจจัยเสี่ยงที่ดาเนินการ
ด้าน
รวม
ดาเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดาเนินการ
1. ด้านกลยุทธ์
1 (50%)
1 (50%)
2 (100%)
2. ด้านการปฏิบัติงาน
1 (100%)
1 (100%)
รวม
2 (67%)
1 (33%)
3 (100%)
ผลการจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยง หลักสูตรบางหลักสูตรอาจถูกปิด
ปัจจัยเสี่ยง 1 : ผู้สมัครเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์จานวนขั้นต่าที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ดาเนินการแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
3. เปิดหลักสูตรใหม่เชิงบูรณาการเป็นหลักสูตรระยะ
1. วิเคราะห์หาสาเหตุที่ไม่มีผู้สมัครเรียน
2. ปิด/ควบรวมหลักสูตรเดิมที่ไม่มีผู้สมัครเรียนหรือ สั้นหรือหลักสูตรออนไลน์
มาเรียนน้อย
ผลการจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยง หลักสูตรบางหลักสูตรอาจถูกปิด
ปัจจั ยเสี่ยง 2 : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตร
ดาเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ ดังนี้
1. พัฒนาอาจารย์โดยเน้น Up-skill New Skill ทั้งการสอนในชั้นเรียน และการปฏิบัติ
2. กาหนดมาตรการ/เงื่อนไขให้อาจารย์พัฒนาตนเอง
3. สนับสนุนทุนการศึกษาอาจารย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพตามความต้องการและจาเป็นของมหาวิทยาลัย
ผลการจัดการ...
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ความเสี่ยง บุคลากรและนักศึกษาอาจติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙)
ปัจจัยเสี่ยง : บุคลากรและนักศึกษาบางส่วนไม่ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวัง
ดาเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยดาเนินการตามมาตรการของ ศบค.
2. จัดบุคลากรในการควบคุมเฝ้าระวังให้เป็นไปตามมาตรการ
3. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันให้เพียงพอและมีคุณภาพทุกจุด
4. ให้ความรู้ในการป้องกันแก่บุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจ ารณาให้ความเห็นชอบรายงานการติดตาม
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564) ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
ผลการจั ด การความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ ซึ่ งอยู่ ระหว่ า งด าเนิ น การ จ านวน 1 ปั จ จั ย เสี่ ย ง
ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิม ได้ยุติบทบาทหน้าที่แล้ว ดังนั้น จึง มอบคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชุดใหม่รับดาเนินการต่อไป
มติสภามหาวิทยาลัย
1. เห็นชอบรายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2564)
2. ประเด็นที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ มอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดาเนินการต่อไป
5 .8 พิ จารณ าอนุ มั ติ งบ ประมาณ รายจ่ ายจากเงิ น รายได้ เพื่ อจั ดสรรคื น นั กศึ กษ า
ตามนโยบายของรัฐบาล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นาเสนอ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
เพื่อจัดสรรคืนนักศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล ดังนี้
ตามที่ คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ให้ ล ดภาระค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการศึ ก ษาของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564 ยืนยันสิทธิขอคืน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ร้อยละ 50) และดาเนินการส่งข้อมูลเข้าระบบมีนักศึกษายืนยันสิทธิ จานวน 6,731 คน
รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณ (ร้อยละ 30) เป็นเงิ น 12,291,471 บาท (สิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่ง
พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรร (ร้อยละ 20) เป็นเงิน 8,194,314 บาท (แปดล้าน
หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสิบสี่บาทถ้วน) เพื่อคืนนักศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม
ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบในหลักการจัดสรรงบประมาณร้อยละ 20
คืนนักศึกษา จานวน 6,731 คน เป็นเงิน 8,194,314 บาท
จากการที่…

- 49 จากการที่ มหาวิทยาลัยได้กาหนดกรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ โดยประมาณ
การรายรับ ๑๓๖,๒๐๒,๒๐๐ บาท จัดสรรร้อยละ 80 คิดเป็นเงิน ๑๐๘,๙๑๖,๘๐๐ บาท แต่เนื่องจาก มี
นโยบายการลดค่าธรรมเนียมช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงปรับลดค่าธรรมเนียม 20%
รวมจั ดสรร ๘๗,๑๖๙,๔๐๐ บาท โดยมหาวิทยาลั ยได้ดาเนินการเสนอตั้ง งบประมาณเป็นเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ เงินรายได้ จานวน ๘๗,๑๖๙,๔๐๐ บาท (ร้อยละ 60) มีโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 9/2564
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 และที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ในส่วนของกรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายได้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ เหลื อร้อยละ 20 คิดเป็ น
เงิน 21.792 ล้ านบาท เพื่ อมาจั ด สรรคื น นัก ศึกษาตามนโยบายของรัฐ บาล เป็ นเงิน 8,194,314 บาท
(แปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสิบสี่บาทถ้วน) รายละเอียดโครงการปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทา
หลักเกณฑ์ กระบวนการขั้นตอนการจ่ายเงินคืนให้นักศึกษาเป็นอย่างไร และเมื่อใด ให้ชัดเจนและรายงานสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบกระบวนการขั้นตอนการบริหารจัดการ ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมในเวลาที่เหมาะสม
มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เงินบารุงการศึกษา จานวน
8,194,314 บาท (แปดล้ านหนึ่ งแสนเก้าหมื่นสี่ พัน สามร้อยสิบ สี่บ าทถ้วน) เพื่อจัดสรรคืนนักศึกษาตาม
นโยบายของรัฐบาล
๕.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.อุษณี จิตติมณี) นาเสนอ พิจารณาให้ ความเห็ นชอบแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
ด้วย คณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 5307/2562 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี และจะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการดาเนินการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี พ.ศ. 2547 ข้ อ 5 “ให้ มี ค ณะกรรมการจั ด หา จั ด สรร รายได้ แ ละ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็น
ประธาน ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการโดยตาแหน่ง และกรรมการจาก
ผู้ แ ทนผู้ บ ริ ห าร และผู้ แ ทนข้ า ราชการอี ก จ านวนหนึ่ ง ที่ อ ธิ ก ารบดี แ ต่ ง ตั้ ง โดยความเห็ น ชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
กรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยมีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละสองปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้”
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ขอเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจั ด หา จั ด สรร รายได้ แ ละผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ประกอบด้วยบุคคลดังนี้
อธิการบดี…

- 50 องค์ประกอบคณะกรรมการ
อธิการบดีหรือรองอธิการบดี
ที่อธิการบดีมอบหมาย
ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผู้แทนจากผู้บริหารที่
อธิการบดีแต่งตั้ง

ผู้แทนข้าราชการที่อธิการบดี
แต่งตั้ง
เสนอโดยอธิการบดี
เสนอโดยอธิการบดี

ตาแหน่ง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

รายนามคณะกรรมการ
ข้อกฎหมาย
ที่เสนอให้ความเห็นชอบ
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การด าเนิ น การจั ด หา
2. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จั ด สรร รายได้ แ ละ
ผ ล ป ระ โย ช น์ จ าก
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
3. อ.ดร.อุษณี จิตติมณี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
(ผู้ช่วยอธิการบดี)
เทพสตรี พ.ศ. 2547
4. ผศ.พรรณนิภา เดชพล
ข้อ 5

(คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)
5. ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์
(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
6. ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
7. อ.ดร.สกุล คานวนชัย
(คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
8. อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล
(คณบดีคณะครุศาสตร์)
9. รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน
(คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)
10. รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล
(ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
11. ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล
(ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม)
12. อ.ดร.ไชยพล กลิ่นจันทร์
(ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
กรรมการ
13. นางภัคจิรา แท่นทอง
(ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน)
กรรมการและ 14. น.ส.สุภารัตน์ สินสุวรรณ
เลขานุการ
(ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี)
ผู้ช่วยเลขานุการ 15. นายศุภธี โตสกุล
(หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ)
16. นางน้าฝน เที่ยงธรรม
17. นางสาวเสาวนี แซ่จิว
18. น.ส.สมปอง เกิดผล
19. น.ส.จันทิมา เขาทอง
ให้คณะกรรมการ...

- 51 ให้ ค ณะกรรมการจั ด หา จัดสรร รายได้แ ละผลประโยชน์ จากทรัพ ย์สิ น ของมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี มีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการดาเนินการ
จัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2547
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. เหตุใดระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการดาเนินการจัดหา จัดสรรรายได้
และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2547 จึงกาหนดให้สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ตามรายชื่อที่อธิการบดีเสนอ เนื่องจากเป็นการบริหารงานของอธิการบดี
2. ระเบี ยบมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วยการดาเนินการจัดหา จัดสรรรายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2547 ข้อ 5 กาหนดให้
“ให้มีคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
โดยมีอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธาน ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยเป็นกรรมการโดยตาแหน่ง และกรรมการจากผู้แทนผู้บริหาร และผู้แทนข้าราชการอีกจานวนหนึ่ง
ที่อธิการบดีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย...”
จากระเบียบดังกล่าวสภามหาวิทยาลัยมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และ
ผลประโยชน์ จ ากทรัพ ย์ สิ น ของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี เพี ย งแต่ ให้ ความเห็ น ชอบการแต่ งตั้งเฉพาะ
กรรมการจากผู้แทนผู้บริหารและผู้แทนข้าราชการที่อธิการบดีแต่งตั้ง ในรายนามลาดับที่ 3 – 13
3. มหาวิ ท ยาลั ย รั บ ข้ อ สั ง เกตของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ในเรื่ อ งการเสนอสภา
มหาวิท ยาลั ย พิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และข้ออื่น ๆ ในระเบียบที่มีความขัดแย้งเพื่อดาเนินการปรับแก้ไข ต่อไป
มติสภามหาวิทยาลัย
1. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามรายชื่อที่อธิการบดีเสนอ
2. มอบมหาวิทยาลัยทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการดาเนินการ
จัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับ
การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
5.1๑ พิจารณาปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2565
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอ ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประจาปี พ.ศ. 2565 ดังนี้
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ได้กาหนดจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3
ของทุกเดือน เวลาเริ่มประชุม 13.30 น. นั้น
ดังนั้น เพื่อให้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย จึ งนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2565 ตามฉบับร่างที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
กรรมการสภา...

- 52 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ งที่ 2/2565 วั น ที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 เสนอให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุม ณ ห้องประชุม เนื่องจากในวันดังกล่าวจะมีการพิจารณาการสรรหา
อธิการบดี
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี
พ.ศ. ๒๕65 จานวน 12 ครั้ง ตามวันเวลา และสถานที่ ดังนี้
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
เวลา
สถานทีจ่ ัดประชุม
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี
๑/๒๕65
21 มกราคม 2565
13.30 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี
๒/๒๕65
18 กุมภาพันธ์ 2565
13.30 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี
๓/๒๕65
18 มีนาคม 2565
13.30 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี
4/๒๕65
22 เมษายน 2565
13.30 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี
5/๒๕65
20 พฤษภาคม 2565
13.30 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี
6/๒๕65
17 มิถุนายน 2565
13.30 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี
7/๒๕65
15 กรกฎาคม 2565
13.30 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี
8/๒๕65
19 สิงหาคม 2565
13.30 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี
9/๒๕65
16 กันยายน 2565
13.30 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี
๑0/๒๕65
21 ตุลาคม 2565
13.30 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี
๑1/๒๕65 18 พฤศจิกายน 2565
13.30 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี
12/2565
16 ธันวาคม 2565
13.30 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

5.12 พิจารณา…

- 53 5.12 พิจารณาการรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอ พิ จ ารณาการรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2562 มาตรา 63 และ ตามประกาศของ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ประเมินคุณภาพภายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศ
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ข้อ 2 สรุปได้ว่า ให้สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการให้มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและรายงานต่อ สานักงานปลัดกระทรวงเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ประกอบกับมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2564 และ ครั้งที่ 7/2564 ที่ได้กาหนด
เกี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ ส าหรั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในการประเมิ น คุณ ภาพภายนอกระดั บ อุด มศึ กษา ในข้อ 1
“สถาบันอุดมศึกษาใดประสงค์ให้หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกที่ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
กาหนด เป็นผู้ประเมินภายนอก ให้แจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกดังกล่าว พร้อมสาเนา
หนั งสือแจ้งให้ สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรวบรวมจัดส่ ง
รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในให้ ห น่ ว ยงานประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกนั้ น ส าหรับ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการประเมินคุณภาพภายนอก” ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ได้ประกาศให้
หน่ วยงานประเมิน คุณ ภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา มีเพียง 1 แห่ ง คือ ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมิ น คุณ ภาพการศึ กษา (องค์ การมหาชน) (สมศ.) ดังนั้ น มหาวิท ยาลั ย จึงขอรับ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอก จากส านั กงานรับ รองมาตรฐานและประเมินคุณ ภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยขอรับการ
ประเมินในปีงบประมาณ 2565 ช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2565
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
โดยเกณฑ์ การประเมิ น คุณ ภาพการศึกษาระดับอุ ดมศึกษาตามมาตรฐานการอุด มศึก ษา
ประกอบด้วย มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการ
สร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดย สมศ. ได้นามากาหนดเป็นมาตรฐานย่อยใน 5
มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก)
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพงานวิจัย
มาตรฐานที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ
มาตรฐานที่ 5 ผลของการประกันคุณภาพภายใน
ข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน
สมศ. จะประเมินจากรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ย้อนหลัง 3 ปี ประกอบด้วย ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 โดย
เน้นการประเมินด้านผลลัพธ์ (Outcome) จากการดาเนินงาน

การตัดสินผล…

- 54 การตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอก
การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2564-2565) เป็นการตัดสินผลการ
ประเมินว่า ดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ในด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา หรือไม่ โดยมีผลการประเมิน 2 แบบ ดังนี้
1. ผลลัพธ์เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
2. ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
หากผลการประเมิ น มาตรฐานใดไม่ เป็ น ไปตามมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา คณะกรรมการ
ประเมินจะให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้สถานศึกษานาไปทาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และรายงานต่อต้นสังกัด
ต่อไป
ซึ่งมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ได้ รับ การประเมิ น และได้ รับ การรับ รองมาตรฐาน จาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ดังนี้
รอบที่ 1 ปี พ.ศ. 2544 – 2548
วันที่รับการประเมิน
: 20 – 22 กันยายน พ.ศ. 2547
ผลการประเมิน
: รับรอง
รอบที่ 2 ปี พ.ศ. 2549 – 2553
วันที่รับการประเมิน
: 27 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ผลการประเมิน
: ระดับดี (3.95)
รอบที่ 3 ปี พ.ศ. 2554 - 2558
วันที่รับการประเมิน
: 22 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554
ผลการประเมิน
: ระดับดี (3.94)
เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่
28 พฤษภาคม 2564
2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564
3. สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 5
พฤศจิกายน 2564
มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการขอรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
(พ.ศ.2564 - 2565) จาก สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็น
หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ตามประกาศของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ในปีงบประมาณ 2565
2. มอบมหาวิทยาลัย ทาหนังสือแจ้งสานักงานปลัดกระทรวงฯ เพื่อรวบรวมจัดส่ง รายงานผล
การประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 และ ปี
การศึกษา 2563 ให้ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สาหรับใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพภายนอก ในปีงบประมาณ 2565
กรรมการ…

- 55 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. ส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก ารมหาชน) เป็ น
หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา หลายมหาวิทยาลัยรับการประเมิน มหาวิทยาลัยจะต้อง
รวบรวมข้อมูล ย้ อนหลั ง 3 ปี ประกอบการประเมิน และดูแนวโน้มว่ามหาวิทยาลัยมีแนวโน้มผลลัพ ธ์เป็ น
อย่างไร และเห็นด้วยให้มหาวิทยาลัยรับการประเมินคุณภาพภายนอก
2. มหาวิทยาลั ยมี ความพร้อมขอรับ การประเมิน คุณ ภาพภายนอกจาก ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
มติสภามหาวิทยาลัย
1. เห็นชอบการขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2564 - 2565)
จาก สานักงานรับ รองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานประเมิน
คุ ณ ภ าพ ภ ายน อกระดั บ อุ ด มศึ ก ษ า ตาม ป ระกาศ ของคณ ะกรรมการมาตรฐาน การอุ ด ม ศึ ก ษ า
ในปีงบประมาณ 2565
2. มอบมหาวิทยาลัย ทาหนังสือแจ้งสานักงานปลัดกระทรวงฯ เพื่อรวบรวมจัดส่งรายงานผล
การประเมินคุณ ภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 และ
ปีการศึกษา 2563 ให้ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สาหรับใช้
เป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพภายนอก ในปีงบประมาณ 2565
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ-ทักท้วง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเพื่อทราบ
7.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนกันยายน 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 ประจาเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์ สิ น มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน
2564
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือน
กันยายน พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ สรุปดังนี้

1. งบแสดง…
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รายการ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมส่วนทุน
รวมหนี้สินและส่วนทุน

ประจาเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท)
13,009,579.78
1,061,121,972.04
1,074,131,551.82
12,774,181.91
12,774,181.91
191,707,495.93
869,649,873.98
1,061,357,369.91
1,074,131,551.82

รวม

1,121,460,931.38 1,134,470,511.16
213,449,446.10 1,274,571,418.14
1,334,910,377.48 2,409,041,929.30
88,895,049.74
2,324,661.83
91,219,711.57

101,669,231.65
2,324,661.83
103,993,893.48

801,315,386.40 993,022,882.33
442,375,279.51 1,312,025,153.49
1,243,690,665.91 2,305,048,035.82
1,334,910,377.48 2,409,041,929.30

2. งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
รายการ
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท)
รายได้
519,924,937.14
193,795,927.26
ค่าใช้จ่าย
564,865,494.94
122,441,142.65
รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
(44,940,557.80)
71,354,784.61

รวม
713,720,864.40
687,306,637.59
26,414,226.81

รายละเอียดในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ ทราบรายงานรั บ - จ่ า ยเงิ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ประจาเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
7.2 รั บทราบประกาศคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา เรื่ อง หลั กเกณฑ์ การจั ดตั้ งส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
ด้วย สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือที่
อว 0203.2/ว 15872 ลงวัน ที่ 27 ตุ ล าคม 2564 แจ้งให้ ม หาวิท ยาลั ยทราบว่า คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายใน ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ประกาศ
ณ วันที่ 2 กันยายน 2564
ประกาศฉบั บดังกล่าว ได้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 และให้อานาจสภามหาวิทยาลัยไว้ดังนี้
ข้อ 3 ในการพิจารณาจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาการจัดตั้งและดาเนินงานจากรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาความพร้อมความเหมาะสม
ของส่วนงานภายในที่จะจัดตั้ง ให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้...
...
ข้อ 9…
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ดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 3 ได้ และรายงานให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในหกสิบ
วันนับแต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้ยุบเลิกหน่วยงานภายในนั้น
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 4)
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บทราบประกาศคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา เรื่ อง หลั กเกณฑ์
การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
7.3 รับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการดาเนินการปรับปรุงแผนพัฒนา
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดาเนินการนาส่งผลการประเมินตนเองและแผนพัฒนา
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นั้น สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิท ยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ได้มีหนังสือประทับตรา ด่วนที่สุด ที่ อว 0224.1/ว 15547 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 แจ้ง
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทราบว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อ
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับสภามหาวิ ทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เสนอขอเข้าสังกัด
กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาความ
เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาหรือแผนผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ ตาม
ความเห็นของคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการในเรื่องดังกล่าวไปเป็นไปตามข้อ
15 แห่งกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 จึงขอให้มหาวิทยาลัยดาเนินการ ดังนี้
1. แจ้งยืนยันการขอเข้าสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไปยังกลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สป.อว. ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564
2. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ของสถาบันอุดมศึกษาหรือแผน
ผลิ ต ก าลั ง คนระดั บ สู งเฉพาะทางตามความต้ อ งการของประเทศ ตามความเห็ น ของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และนาส่งเล่มฉบับปรับปรุง จานวน 5 เล่ม ไปยังกลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สป.อว. และทาง
อีเมล์ reinventing.area3@gmail.com ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 (เอกสารแนบ 1 หน้า 2 - 3)
3. จัดทาข้อเสนอโครงการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 และน าส่งข้อเสนอโครงการ จานวน 5 เล่ม ไปยังกลุ่มภารกิจบริห ารยุทธศาสตร์
สป.อว. และทางอี เมล์ reinventing.area3@gmail.com ภายในวัน ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2564 (เอกสาร
หมายเลข 2 หน้า 4 - 10)
โดยมหาวิทยาลัยได้นาเรื่องดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนา
มหาวิท ยาลั ย ในการประชุมครั้ งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เพื่ อพิ จารณาให้ ความเห็ น
การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศของ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี และการจั ด ท าข้ อ เสนอโครงการพลิ ก โฉมของมหาวิ ท ยาลั ย (Reinventing
University) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่ อ จั ด ส่ งไปยั งส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ในการนี้...
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การอุดมศึกษา ในการปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รับ ทราบข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ในการ
ดาเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
7.4 รับทราบเตรียมองค์ประกอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจะครบวาระการดารง
ตาแหน่งในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ.2551 ข้อ 7 “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดี ให้ดาเนินการภายในเก้าสิบวันก่อนที่อธิการบดีจะครบวาระ…”
การด าเนิ น การสรรหาอธิ ก ารบดี ภ ายในเก้ า สิ บ วั น จะเริ่ม ด าเนิ น การได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 29
พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
มหาวิท ยาลั ย จึ งขอเสนอสภามหาวิท ยาลั ย เพื่ อพิ จ ารณา ขั้น ตอนการดาเนิ นการสรรหา
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
ได้มา และคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2551 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติสภามหาวิทยาลัย
1. รับ ทราบการครบวาระการดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี และ
ขั้น ตอนการสรรหาอธิก ารบดี มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ตามข้ อบั งคั บ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2551
2. มอบมหาวิทยาลัยดาเนินการเตรียมองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตาม
ข้อ 7 (3) ของ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่ง
อธิการบดี พ.ศ.2551 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งร่วมกับองค์ประกอบอื่น ๆ ต่อไป
7.5 รับทราบโครงการจัดหารายได้ของส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้ว ย มหาวิท ยาลั ย ได้ด าเนิน การจัด ท าแผนการจั ดหารายได้ ตามยุ ท ธศาสตร์ม หาวิท ยาลั ย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดหารายได้ มหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจั ดท าแผนจั ดหารายได้ ของมหาวิทยาลั ย ตามคาสั่ งที่ 1744/2564 ลงวั นที่ วันที่ 27 เมษายน
2564 การจัดทาโครงการจัดหารายได้ของส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มีโครงการทั้งสิ้น จานวน 82 โครงการ จาก 11 หน่วยงาน และคาดว่ามหาวิทยาลัยจะมีรายได้จากการจัดหา
รายได้ ทั้ งสิ้ น จ านวน 17,696,957.50 บาท ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก 82 โครงการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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โครงการจัดหารายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ลำดับ

หน่วยงำน

จำนวนโครงกำร

ประมำณกำรรำยรับจำก
กำรดำเนินโครงกำร

ประมำณกำรจัดสรร
ให้มหำวิทยำลัย

1

คณะครุศาสตร์

7

1,237,000.00

123,700.00

2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19

1,598,800.00

159,880.00

3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14

953,000.00

95,300.00

4

คณะวิทยาการจัดการ

10

1,659,250.00

165,925.00

5

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

8

976,000.00

97,600.00

6

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4

227,000.00

22,700.00

7

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2

1,765,000.00

176,500.00

8

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3

495,000.00

49,500.00

9

สานักศิลปะและวัฒนธรรม

2

46,000.00

4,600.00

10 สานักงานอธิการบดี

2

59,000.00

59,000.00

11 สานักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้

11

16,742,252.50

16,742,252.50

รวม

82

25,758,302.50

17,696,957.50

โครงการดังกล่าวได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ในการประชุ ม ครั้ งที่ 11/2564 เมื่ อวั น ที่ 2 พฤศจิ กายน 2564 ที่ ป ระชุ ม มี มติ เห็ น ชอบและมี
ข้อเสนอแนะและมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบโครงการจัดหารายได้ของส่วนราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบโครงการจัดหารายได้ของส่วนราชการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
8.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2564
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมทราบว่า กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และนายกสภามหาวิทยาลัย ยังคงกาหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รับทราบกาหนดการประชุ มสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ครั้งที่
12/2564 วั น ที่ 17 ธั นวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุ ม ชั้ น 6 อาคารส านั กงานอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เลิกประชุมเวลา...

- 60 เลิกประชุมเวลา 17.35 น.
(นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววาสนา วงษ์สังข์)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวัชระ รักษาพล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

