-1รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 12/2564
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 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. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล
15. 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 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. อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร
6. อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
7. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร
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 ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
รองอธิการบดี
เลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ…

-2กรรมการทีไ่ ม่มาประชุม
- ไม่มี ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
4. นางสาวสุภารัตน์ สินสุวรรณ
5. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง
6. อาจารย์ ดร.สราวุฒิ แนบเนียร
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมวล แซ่โค้ว
8. นางศรีไพร วงษ์วาน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย)
ผู้ช่วยอธิการบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา

ก่อนดาเนิ นการประชุมสภามหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 12/2564 เลขานุก ารสภามหาวิท ยาลั ย
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วม
ประชุม จานวนทั้งสิ้น 22 คน โดยดาเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า กรรมการครบองค์ประชุมแล้ว
จึงได้กล่าวเปิดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 และ
ดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี –

1.2 เรื่องที่ประธาน…

-31.2 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม
1.2.1 รายงานผลการดาเนินงานที่สาคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เดือนธันวาคม 2564
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา นาเสนอ รายงานผลการดาเนินงานที่
สาคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนธันวาคม 2564 ดังนี้
ยุทธศาสตร์/
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
วัน เดือน ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น
๗-๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ศู น ย์ เ ท ค โน โลยี เ ก ษ ต รแล ะน วั ต ก รรม จุ ฬ าลงกรณ์
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลั ย สระบุรี (AIC- Saraburi) และศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ลพบุรี
(AIC - Lopburi) ได้ ร่ ว มกั น จั ด โครงการ Design Thinking
for Future Food ณ อาคารรั ต นเทพสตรี มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ เทพสตรี โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่ อสร้างความร่ว มมื อ
ระหว่าง AIC ทั้งสองแห่ง และร่วมกันสร้างกรอบแนวคิดใน
การสร้างนวัตกรรมด้านอาหารในอนาคต โดยอาศัยศักยภาพ
ของคณาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ของทั้ ง สองสถาบั น มี จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๐ ท่าน ผลการดาเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ทุกประการ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
การพัฒนา Collaboration Mindset ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการทางานเชิงรุกในการพัฒ นานวัตกรรมที่ตรงกับความ
ต้องการของท้องถิ่น
๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับสานักวิจัยกิจกรรมเพื่อ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สังคม เครือเบทาโกร และทีมงาน CSC - Betagro ได้ร่ว ม
หารือ เพื่อสร้างความร่วมมือในการทางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โดยกิจกรรมเริ่มต้นได้ลงพื้นที่ ณ วัดมงคลชัยพัฒนา อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เพื่อศึกษาข้อมูลร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
๙ -๑ ๑ แ ล ะ ๑ ๘ โครงการอบรม เตรียมความ สถาบันวิจัยและพัฒ นา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัด
พฤศจิกายน ๒๕๖๔
พร้อ มให้ กับ คณะกรรมการ โครงการอบรม “เตรีย มความพร้ อ มให้ กั บ คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” โดย วิทยากร: รศ.ดร.ภญ.พัชรา
ภรณ์ สุ ด ชาฎา กรรมการและเลขานุ ก าร คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ณ ห้ อ งประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย และห้ อ งประชุ ม ชั้ น ๓
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี (ผ่ า นระบบออนไลน์ ) เป็ น
ระยะเวลา ๔ วัน ดังนี้
๑) วันที่ ๙ …

-4ยุทธศาสตร์/
วัน เดือน ปี

กิจกรรม

๒๒ - ๒๔ พฤศจิกายน ร่วมงานมหกรรมงานวิจัย
๒๕๖๔
แห่งชาติ

ผลการดาเนินงาน
๑) วัน ที่ ๙ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๔ เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
“หลั ก จริย ธรรมการวิจั ย พื้ น ฐานของจริย ธรรมการวิจั ย ใน
มนุษย์ การเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับรอง”
๒) วั น ที่ ๑๐ - ๑๑ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๔ เนื้ อ หา
เกี่ ย วกั บ “บทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ เกณฑ์ ก าร
พิ จ ารณาโครงการประเภทต่ า งๆ กระบวนการพิ จ ารณา
โครงการ การเขี ย นมติ ในการพิ จ ารณาโครงการฯ รวมถึ ง
แนวทางการพิจารณาโครงการภายหลังการรับรอง”
๓) วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เนื้ อหาเกี่ยวกับ
“วิธีดาเนินการมาตรฐาน ของคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ และกรณีศึกษา”
มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑) การดาเนินการรับรองคุณภาพจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ เป็นไปอย่างถูกต้อง ทันเวลาตามมาตรฐานได้อย่าง
เหมาะสม
๒) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มีความ
เข้าใจหลั กการและวิธีการดาเนินการมาตรฐาน (Standard
Operating Procedures: SOPs) อย่างรอบด้าน
๓) คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ได้
เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
๔) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้ฝึก
ทั ก ษะในการพิ จ ารณาความเสี่ ย ง/อั น ตรายที่ อ าจมี ต่ อ
ผู้ เข้ า ร่ ว ม ก า รวิ จั ย (Participant) จ าก ก าร พิ จ า รณ า
โครงการวิจัย
๕) ได้ เตรี ย มความพร้ อ มตามองค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่หลากหลายสาขา
วิชาชีพ หลากหลายกลุ่มอายุ และบุคคลภายนอกที่ไม่สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวนทั้งสิ้น ๑๕ ท่าน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เข้า
ร่ ว มกิ จ กรรมในงาน “มหกรรมงานวิ จั ย แห่ งชาติ ๒๕๖๔
Thailand Research Expo 2 0 2 1 ” กั บ ก ระ ท รว งก าร
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมเซน
ทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่ น เซ็ น เตอร์ เซ็ น ทรั ล
เวิลด์ ดังนี้
๑) การรั บ เสด็ จ ฯ สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย
อธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี
๒) ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การ
บริหารประเทศ...

-5ยุทธศาสตร์/
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๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

บริหารประเทศบนฐานความรู้ด้านการวิจั ยและนวัตกรรมใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19”
๓) การนาผลงานและกิจกรรมเข้าร่วมในงาน
ผลการด าเนิ น งานในครั้ ง นี้ ท าให้ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ เทพสตรี ได้ ร่ ว มงานกั บ เครื อ ข่ า ยในระบบวิ จั ย
ทั่วประเทศ ร่วมกับสานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับโล่
ขอบคุ ณ หน่ ว ยงาน ในการน าผลงานและกิ จ กรรมเข้ าร่ว ม
นาเสนอในงาน จากปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจั ยและนวัตกรรม และนั ก วิจั ย ของมหาวิท ยาลั ย อาจารย์
ไชยพล กลิ่นจันทร์ ได้รับเกียรติบัตร “รางวัลชมเชย” กิจกรรม
Thailand Research Expo 2021 Award จากผู้ อ านวยการ
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
เจ้ า ภ าพ ร่ ว มการประชุ ม ผศ.ดร.กัน ตพั ฒ น์ กิ ตติ อัช วาลย์ คณบดี คณะวิท ยาศาสตร์
วิชาการระดับนานาชาติ
และเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี พร้ อ มด้ ว ย
อ.ดร.สรายุทธ์ พานเทียน, อ.วราวุธ สอาดสิน และ อ.ยุทธนา
ชัยเจริญ อาจารย์ป ระจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าร่วมการประชุมและร่วมนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ The Joint International
Conference on Applied Physics and Materials
Applications & Applied Magnetism and
Ferroelectrics (ICAPMA JMAG 2021) ในรูปแบบการจัด
งานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัด
โ ด ย The American Ceramic Society Thailand
Chapter ร่ ว ม กั บ IEEE Magnetics Society Thailand
Chapter โด ย มี ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เท ค โน โล ยี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เป็ น เจ้ าภาพร่ ว มในการจั ด
ประชุม ส าหรับการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์
ในระดั บ นานาชาติ ตลอดจนเพื่ อ ให้ ค ณาจารย์ นั ก วิ จั ย
นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ชั้นสูง ด้านฟิสิกส์ประยุกต์และ
วัส ดุศาสตร์ทั้งของไทยและของต่างประเทศ ส าหรับงานใน
ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา ๔ วัน คือ วันที่ ๑ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
ในรู ป แบบของการประชุ ม วิ ช าการ และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยทั้งในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
๘ ธันวาคม ๒๕๖๔...

-6ยุทธศาสตร์/
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๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

ความร่วมมือทางวิชาการ

17 ธันวาคม 2564

ความร่วมมือทางวิชาการ

กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการความร่วมมือทาง
ภาษาของมหาวิ ท ยาลั ย จี น - ไทย ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย
ภาษาต่างประเทศเทียนจิน สาธารณรัฐ ประชาชนจีน และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ประเทศไทย ณ ห้ องประชุม
ชั้น ๖ อาคารสานักงานอธิการบดี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย
รองอธิก ารบดี ฝ่ ายวางแผนและวิเทศสั มพั น ธ์ คณบดีค ณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ประจาสาขาวิชา
ภาษาจี น ให้ ก ารต้ อ นรั บ รองอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
ภาษาต่างประเทศเทียนจิน ศาสตราจารย์หลี่อิ๋งอิง คุณ จาง
จ้านฉี หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารที่ให้เกียรติ
เข้ า ร่ว มพิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ภายใต้ โครงการ
ความร่วมมือทางภาษาของมหาวิทยาลัยจีน – ไทย และเป็น
พันธมิตรที่ดีตามข้อตกลงความร่วมมือของศูนย์แลกเปลี่ยน
และส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประเทศจี น และกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย
ทั้งสองฝ่ ายยินดีร่วมกันส่ งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
ก ารแ ล ก เป ลี่ ย น บุ ค ล าก รแ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า ส นั บ ส นุ น
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ร่วมพัฒนา
งานวิจัยด้านภาษาและวัฒ นธรรมจี นต่อกัน รวมทั้งผลักดัน
และส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย น เผยแพ ร่ ผ ลงาน
ทางวิชาการของคณาจารย์ร่วมกันในเวทีนานาชาติอีกด้วย
ผศ.จิน ตนา เวชมี อธิก ารบดี ม หาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี พร้ อ มด้ ว ย คณะผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย คณะ
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบุคลากร ร่วมเป็น
เกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัยและ
การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระหว่าง สถาบันมาตร
วิท ยาแห่ งชาติ กั บ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ณ ห้ อ ง
ประชุ ม ชั้ น 6 อาคารส านั ก งานอธิ ก ารบดี บั น ทึ ก ลงนาม
ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรและ
การจั ด การเรี ย นการสอนด้ า นมาตรวิ ท ยาและโครงสร้ า ง
พื้ น ฐานทางคุ ณ ภาพให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร สั ง กั ด
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี รวมถึ ง บุ ค คลภายนอกทั้ ง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันในการพัฒนางานวิจัย
ด้านมาตรวิทยา...

-7ยุทธศาสตร์/
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กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
ด้านมาตรวิทยาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้ กับภาค
การศึ ก ษา และภาคอุ ต สาหกรรม ภายในจั ง หวั ด ลพบุ รี แ ละ
จั ง หวั ด ใกล้ เคี ย ง ตลอดจนเพื่ อ ร่ ว มกั น สนั บ สนุ น การพั ฒ นา
บุคลากรทั้งสองฝ่ายให้มีศักยภาพตามที่ทาความตกลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
26 พฤศจิกายน
พิธีมอบทุนการศึกษา
2564

คณะมนุษ ยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จัดพิ ธีมอบทุน การศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เพื่ อเป็น การสนับ สนุ น นั กศึ กษาคณะมนุ ษยศาสตร์ ฯ
ที่ มี ค วามประพฤติ ดี และขาดแคลนทุ น ทรัพ ย์ ให้ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย
เพื่อการศึกษา โดยมีนักศึกษารับทุนการศึกษา จานวน 78 คน
ผู้มอบทุน 40 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 315,100 บาท

๑.๒.๒ การเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี อธิการบดี และคณะผู้บริหาร
ได้เข้าพบศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม เพื่อรายงานภารกิจของมหาวิทยาลัยในฐานะ อว.ส่วนหน้า พร้อมนี้ได้หารือเกี่ยวกับการ
เสนอให้มีการปรับ โครงสร้างส่วนราชการของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรีให้ มีความ
เหมาะสม ตลอดจนหารือเกี่ยวกับการปรับตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มที่ ๓ (กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
หรือชุมชนอื่น) เพื่อการขับเคลื่อนการทางานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑.๒.๓ การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัตนเทพสตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พิธีกล่ าวน้อมราลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณฯ และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่ งชาติ ประจาปี ๒๕๖๔
ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สานั กงานอธิการบดี ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบาเพ็ญ
ประโยชน์ในการทาความสะอาดพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลในโอกาสนี้ด้วย สาหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทุกมหาวิทยาลัย และทุกหน่วยงานในสังกั ด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อน้อมราลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในเวลา…

-8ในเวลา ๑๖.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดกิจกรรมสาคัญ ณ หมู่ตึกสิบสอง
ท้องพระคลั ง พระนารายณ์ ราชนิ เวศน์ โดย นายนิวัฒ น์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้ เกียรติเป็ น
ประธานพิธีเปิดการแสดงดนตรีและนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ " เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ จังหวัดลพบุรี
และพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ งชาติ สมเด็ จ พระนารายณ์ ส าหรับ กิจกรรมในครั้งนี้เป็น กิจกรรมที่ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดร่วมกันจัดขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ไม่เพียงแต่ด้านการอุดมศึก ษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม แต่ยังทรงเป็นศิลปิ นผู้เพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะด้านดนตรี
สมกับที่พสกนิกรชาวไทยได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญานาม “อัครศิลปิน”
๑.๒.๔ การเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมจากท่านองคมนตรี
ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มีกาหนดการตรวจเยี่ยมการดาเนินงาน
ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดลพบุรี ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี โดยมหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการดาเนินงานโรงเรียนในโครงการดังกล่าวมา
อย่างต่อเนื่ อง จะเชิญโรงเรียนในโครงการมาร่วมนาเสนอผลงานเพื่อรายงานต่อท่านองคมนตรี และรับฟัง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ปัจจุบันโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดลพบุรี มีจานวน ๔ แห่ง ประกอบด้วย
๑) โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ๒) โรงเรียนบ้านเขาขวาง ๓) โรงเรียนบ้านลาโป่งเพชร และ ๔) โรงเรียน
บ้ านโกรกรกฟ้ า และมี โรงเรี ย นเครื อข่ ายอี ก ๒ แห่ ง คือ โรงเรียนบ้ านม่ ว งค่ อ ม และโรงเรียนโคกส าโรง
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังให้การดูแลและสนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียนตามพระราชดาริอีกหนึ่งแห่ง
คือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓
1.2.5 การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา
ด้วย อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา ซึ่งมี
วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ได้ขอลาออกจาก
ตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ประจา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จึงส่งผลให้
ตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจาว่างลงก่อนครบวาระ 1 ตาแหน่ง โดยมีวาระการ
ดารงตาแหน่งเหลืออยู่ 1 ปี 6 เดือน 14 วัน (นับตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566)
มหาวิทยาลั ย ได้ดาเนิ นการให้ ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา
ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แทนคนเดิมที่พ้นจากตาแหน่ง
เรียบร้อยแล้ ว คณาจารย์ ป ระจาที่ได้รับ เลื อกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลั ย คือ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล
สุทธิสาร และให้อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

1.2.6 การประชุมหารือ...

-91.2.6 การประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กับ อธิการบดี ทั้ง 4 ทปอ. เพื่อทาความเข้าใจและให้เกิดการขับเคลื่อนผลงานของกระทรวง ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพองค์การ
และกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจั ย และนวัตกรรม กั บ อธิก ารบดี ทั้ ง 4 ทปอ. เพื่ อ ท าความเข้าใจและให้ เกิด การขับ เคลื่ อ นผลงานของ
กระทรวงให้ เป็ น ไปตามเป้ าหมาย โดยมี ศ.ดร.นพ.สิ ริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลั ด อว., รศ.(พิ เศษ) ดร.ดวงฤทธิ์
เบ็ ญ จาธิกุล ชัย รุ่งเรือ ง เลขานุ การ รมว.อว. , ดร.พัช รินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ป รึกษา รมว.อว., ดร.ดนุ ช
ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วย รมว.อว. และคณะผู้บริหาร อว. ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ
ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ได้บรรยาย โดยสรุปประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. การทางานของมหาวิทยาลัยเพื่อรวมพลังขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดปี ที่ผ่านมา
แต่ละส่วนย่อยของ อว. ช่วยกันสร้างผลงานเพื่อสนับสนุนการทางานของรัฐบาลและเพื่อประชาชนมากมาย
อาทิ โรงพยาบาลสนามและศู น ย์ ฉี ด วั ค ซี น ทั่ ว ประเทศในช่ ว งวิ ก ฤตโควิ ด -19 หรื อ อว.ส่ ว นหน้ า และ
มหาวิทยาลัย สู่ ตาบล สร้างรากแก้วให้ ป ระเทศ หรือ U2T ที่กลายเป็นพลั งสาคัญ ของทุกตาบล ทุกจังหวัด
รวมถึงการแสดงดนตรี อว. ทั่วประเทศโดยนักศึกษา เป็นต้น
2. การจัดตั้งวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
หรื อ ธั ช ชา (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts) คื อ การช่ ว ยกั น สร้ า ง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์จากมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ต่อยอดจากของดี ของไทยที่มีอยู่ เป็นความคิด
เชิงยุทธศาสตร์ให้สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ช่วยขับเคลื่อนไทยให้ดีขึ้น และนอกจากนี้ยังมีนโยบายที่จะจัดตั้ง
“วิทยสถานวิทยาศาสตร์ ” (Thailand Academy of Sciences) ให้เป็นแหล่งรวมคนที่โดดเด่น รอบด้านที่สุด
ในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างทีมที่มีความคล่องตัวที่สุดในการทางาน ทาวิจัยและพัฒ นาในเรื่อง
วิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้า ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยไทยในระดับโลกได้อีกทาง
หนึ่งด้วย นอกจากนี้ อยากให้ทุกมหาวิทยาลัยช่วยสนับสนุ นโครงการ “ยุวโฆษก อว.” ที่จะกระจายไปอยู่ในทุก
มหาวิทยาลัย โดยฝึกนักศึกษาให้เป็นอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ จาก อว. เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่ประชาชน”
3. การจั ด กลุ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ก ระทรวง อว.เพิ่ ง ออกประกาศไปเมื่ อ ไม่ น านมานี้ ว่ า
วัต ถุป ระสงค์ ของการจั ด มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น 5 กลุ่ ม ก็เพื่ อ ให้ แต่ ล ะแห่ งเก่ งในเรื่อ งของตนเองให้ ดี ที่ สุ ด ทุ ก
มหาวิทยาลัย มีความเป็ น เลิ ศ จุดแข็ง บริบทและเอกลั กษณ์ที่แตกต่างกัน การจัดกลุ่มจะนาไปสู่ การพัฒ นา
กาลั งคนและความเป็ น เลิศที่ มีความหลากหลาย ไม่ต้องแข่ง ขัน ในเรื่องเดียวกัน เช่น มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ
มีจุดเด่นเรื่องการพัฒนาพื้นที่ก็ทาเรื่องนี้ให้ดีที่สุด ในขณะที่ อว. ยังมีเครื่องมือช่วยอาจารย์ให้เข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการโดยไม่จาเป็น ต้องใช้ตาราหรือผลงานวิจัยเท่านั้น แต่ใช้ผลงานที่มีความเป็นเลิศและมีผลงานเป็นที่
ยอมรั บ ซึ่ งเรื่ อ งนี้ ได้ มี ก ารเสนอและเป็ น ที่ ย อมรับ แล้ ว ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) ได้มีการเพิ่มเติมเกณฑ์ในการกาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพิ่มเติมขึ้นมา โดยไม่ต้องใช้ตารา หรืองานวิจัย แม้ว่าตาราและงานวิจัยยังสาคัญ แต่จะเพิ่ม
อีก 5 รูปแบบที่ไม่ต้องใช้ตารางานวิจัย ได้แก่ (1) ด้านการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม (2) ด้านสุนทรียะและศิลปะ (3)
ด้านการสอน (4) ด้านนวัตกรรม และ (5) ด้านศาสนา
กรรมการสภา…

- 10 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. นโยบาย อว.ส่ ว นหน้ า เป็ น นโยบายของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยส่วนใหญ่ทุกกระทรวงจะ
มี ส่ ว นหน้ า และมี ก ฎหมายรั บ รอง คื อ พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด
แบบบูรณาการ พ.ศ.2551 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
พ.ศ. 2560 ในการบริ ห ารงานภาค กลุ่ ม จั งหวั ด และจั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ จากการเข้ า พบรั ฐ มนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และทาความเข้าใจในการบริหารงาน
ว่า ตามพระราชกฤษฎีกาได้กาหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมีรัฐมนตรีที่มีหน้าที่กากับ ติดตาม การปฏิบัติราชการใน
ภูมิภาคร่วมเป็นกรรมการด้วย สาหรับการดาเนินการของจังหวัดลพบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดาเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริห ารงานจังหวัดแบบบูรณาการมานานแล้ ว แต่ทั้งนี้ กระทรวง อว. ต้องแจ้งไปยัง
ก.พ.ร. ให้รับทราบด้วยว่าแต่ละพื้นที่จะให้อธิการบดีของมหาวิทยาลัยใดเป็นผู้แทนของจังหวัด ซึ่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เป็นมหาวิทยาลัยนาร่อง อว.ส่วนหน้า
2. ตัวชี้วัด OKR (Objective Key Result) ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ได้นามาใช้ดาเนินการ เช่น O : Objective เมื่อสภามหาวิทยาลัยออกนโยบายแล้วต้องการเป้าประสงค์ เป็น
อย่างไร ในรายละเอียด Key Result เป็นเรื่องของแต่ละฝ่ายดาเนินการ จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยศึกษาตัวชี้วัด
OKR (Objective Key Result)
3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีสภานโยบายกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ในการกากับติดตาม สถาบันต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในกระทรวงและขึ้นตรงต่อสภานโยบาย การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวั ต กรรม ได้ จั ด ตั้ ง สถาบั น ต่ า ง ๆ เป็ น จ านวนมากนั้ น มี แ นวคิ ด ที่ ต้ อ งการให้ วิ ช าการเข้ า ไปเสริ ม
สถาบันหนึ่งที่น่าสนใจ คือ สถาบันกองทุน สถาบันแห่งนี้จะรับงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อนามาส่งเสริมงานวิจัย
ต่าง ๆ ให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันพัฒ นาเมืองและนโยบาย
สาธารณะ โดยได้ รั บ แต่ งตั้ งเป็ น ประธาน สถาบั น นี้ กระทรวงเห็ น ว่าการพั ฒ นาที่ ผ่ า นมาเป็ น การพั ฒ นา
Top Down ลงไปในพื้นที่ จึงต้องการนางานวิจัยไปพัฒนา ซึ่งหมายความว่า นักวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
หรือภายนอกก็ตามจะมีเป้าหมายยิ่งขึ้น อาจารย์จึงสามารถขอทุนวิจัยเพื่อไปดาเนินการได้
4. การจัดตั้งวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
หรือ ธัชชา แสดงให้ เห็ นว่าการดาเนิ นการต่อไปนี้วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์จะดาเนินการร่วมกัน และ
ได้รับทราบข้อมูลว่า ในสมัยโบราณ อาเภอโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี เป็นแหล่งแร่เหล็กที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย
มติสภามหาวิทยาลัย
(1) รั บ ทราบรายงานผลการด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามยุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัย เดือนธันวาคม 2564
(2) รั บ ทราบการเข้าพบรั ฐ มนตรีว่าการกระทรวงการอุด มศึก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจั ยและ
นวัตกรรม
(3) รั บ ทราบการจั ด กิ จ กรรมของมหาวิ ท ยาลั ย เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น พระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(4) รั บ ทราบการเตรี ย มการรั บ การตรวจเยี่ ย มการด าเนิ น งานของโรงเรี ย นในโครงการ
กองทุนการศึกษา จังหวัดลพบุรี จากศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
(5) รับทราบ…

- 11 (5) รับทราบการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
จากคณาจารย์ประจา
(6) รับทราบการประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม กับ อธิการบดี ทั้ง 4 ทปอ. เพื่อทาความเข้าใจและให้เกิดการขับเคลื่อนผลงานของกระทรวง
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
1.3 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม
เลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ย แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ มทราบว่ า ระเบี ยบวาระการประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 มีวาระเพิ่มเติม จานวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. วาระที่ 1.2.5 การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา
2. วาระที่ 1.2.6 การประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจั ย และนวัต กรรม กับ อธิการบดี ทั้ ง 4 ทปอ. เพื่ อท าความเข้าใจและให้ เกิ ดการขับ เคลื่ อนผลงานของ
กระทรวง ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3. วาระที่ 7.3 รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึ ก ษาของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาภาครั ฐ และเอกชนของส านั ก งานปลั ด กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
และมีเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม จานวน 1 เรื่อง ได้แก่ วาระที่ 5.4 พิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สรุประเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 17
ธันวาคม 2564 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ จานวน 3 เรื่อง
วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
วาระที่ 1.2 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม
วาระที่ 1.3 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุ มสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่
19 พฤศจิกายน 2564
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง จานวน 2 เรื่อง
วาระที่ 3.1 รายงานสรุปผลการดาเนิน การตามมติ ส ภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี
ประจาปี พ.ศ. 2564
วาระที่ 3.2 รายงานการปรับแก้ไขร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง
นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย -ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ จานวน 6 เรื่อง
วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
นวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระที่ 5.3…

- 12 วาระที่ 5.3 พิจารณาร่าง ปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วาระที่ 5.4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วาระที่ 5.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจา เป็น
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่พ้นจากตาแหน่ง
วาระที่ 5.6 พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ-ทักท้วง – ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเพื่อทราบ จานวน 3 เรื่อง
วาระที่ 7.1 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วาระที่ 7.2 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564
วาระที่ 7.3 รั บ ทราบรายงานความคืบ หน้ าโครงการมาตรการลดภาระค่ าใช้ จ่ายด้ าน
การศึ ก ษาของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาภาครัฐ และเอกชนของส านั ก งานปลั ด กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ ทราบระเบี ย บวาระการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยมีเรื่องเพิ่มเติม จานวน 3 เรื่อง ดังนี้
(1) วาระที่ 1.2.5 การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา
(2) วาระที่ 1.2.6 การประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจั ย และนวัต กรรม กับ อธิการบดี ทั้ ง 4 ทปอ. เพื่ อท าความเข้าใจและให้ เกิ ดการขับ เคลื่ อนผลงานขอ ง
กระทรวง ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
(3) วาระที่ 7.3 รับ ทราบรายงานความคืบหน้าโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึ ก ษาของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาภาครั ฐ และเอกชนของส านั ก งานปลั ด กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
และเพิ่มเติมเอกสารประกอบการพิจารณา จานวน 1 เรื่อง ได้แก่ วาระที่ 5.4 พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ครั้ ง ที่ 11/2564
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอ รายงานการประชุมสภามหาวิ ทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 11/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้
ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ครั้งที่ 11/2564 (การประชุม
ผ่ านสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ) เมื่ อ วั น ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2564 ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ แ จ้ งมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย
ให้มหาวิทยาลัยทราบ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 และได้จัดทารายงานการประชุมสภามหาวิท ยาลัย
ราชภั ฏ เทพสตรี โดยจั ด ส่ งให้ ก รรมการพิ จ ารณาตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี ทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 แล้วนั้น
ในการนี…้

- 13 ในการนี้ จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เทพสตรี ครั้ งที่ 11/2564 (การประชุ มผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ) เมื่ อวันที่ 19 พฤศจิ กายน 2564
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 60)
มติ สภามหาวิทยาลั ย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ครั้งที่
11/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 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 และให้เริ่มดาเนินการรายงานผลการ
ดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป นั้น
สานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย พร้อมประเด็นข้อคิดเห็น
และข้ อ เสนอแนะที่ ส าคั ญ ให้ ห น่ ว ยงาน/ผู้ รั บ ผิ ด ชอบที่ เกี่ ย วข้ อ งรับ ทราบ และให้ ด าเนิ น การรายงานผล
การดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ให้สานักงานสภามหาวิทยาลัยทราบเพื่ อนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป
สานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2564 –
ครั้งที่ 11/2564 โดยสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 35 เรื่ อง ด าเนิ น การเสร็ จแล้ ว 33 เรื่อง อยู่ ระหว่ าง
ดาเนินการ 2 เรื่อง
2. หมวดการจัดการศึกษา จานวน 70 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 66 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ
4 เรื่อง
3. หมวดงบประมาณและการเงิน จานวน 19 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 18 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ 1 เรื่อง
4. หมวดการบริหารงานบุคคล จานวน 37 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 37 เรื่อง
5. หมวดอื่นๆ จานวน 12 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 12 เรื่อง
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 11/2564
3.2 รายงานการปรับแก้ไขร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและ
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ นาเสนอ รายงานการปรับแก้ไขร่าง ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566
– 2570 ดังนี้
ตามที.่ ..

- 14 ตามที่ สภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ในการประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อ วัน ที่ 19
พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติ เห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนว
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 และมอบคณะกรรมการนโยบายและแผน
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อน
นาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป นั้น
คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่ อ การพั ฒ นามหาวิทยาลั ย ได้จัด การประชุม ครั้งที่
8/2564 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เพื่อพิจารณาปรับแก้ไขร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 ตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานการปรับแก้ไขร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 ดังนี้
1. ปรับแก้ไขถ้อยคาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและ
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570
2. วิเคราะห์นโยบายเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ จานวน 1 ข้อ ด้านการบริหาร
จัดการ ดังนี้ “ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสถานการณ์ COVID - 19
และยุ ทธศาสตร์ ” และให้ น านโยบายเร่งด่ว น (เดิม) มากาหนดไว้ในนโยบายทั่ วไปในแต่ล ะด้าน เนื่ องจาก
เกี่ยวข้องกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัยเสนอมา
3. มอบเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เวียนแจ้ง
ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 พร้อมกับตารางเปรียบเทียบการปรับแก้ไข ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย
และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 และมอบเลขานุการฯ เวียนแจ้ง
ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 พร้อมกับตารางเปรียบเทียบการปรับแก้ไข ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
วัน ที่ 8 ธัน วาคม 2564 ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่ อการพัฒ นา
มหาวิท ยาลั ย ได้ดาเนิ น การจั ดส่ งร่าง ประกาศสภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนว
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 พร้อมกับเอกสารประกอบการพิจารณา
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบ ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งแก้ไขร่าง
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ. 2566 – 2570 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล่ าวว่า ร่าง ประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เรื่อ ง
นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 ได้เพิ่มเติมอานาจหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัยในการออกประกาศตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18(1)
และอ้ า งอิ งที่ ม าของนโยบาย ส าหรั บ นโยบายเร่งด่ ว น ได้ ป รั บ ถ้ อ ยค าใหม่ ให้ มี ค วามชั ด เจน โดยน าเรื่อ ง
การบริหารแบบบูรณาการทั้งภายในหน่วยงานและคณะต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการหน่วยงานภายนอกในฐานะ

อว. ส่วนหน้า…

- 15 อว. ส่ วนหน้ า เนื้ อหาสาระในนโยบายทั่ วไปยั งคงเป็ น ไปตามข้ อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย
นโยบายสภามหาวิทยาลัยควรกล่าวถึงเรื่องสาคัญ งานที่เป็นความริเริ่ม ความจาเป็น ความต้องการหรือหน่วยงาน
ต้นสั งกัดสั่ งการมาจึงจะกาหนดไว้ในนโยบาย ส าหรับงานประจาจะกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ทั้งนี้จะขอปรับ
ถ้อยคานโยบายเร่งด่วนให้ใหม่อีกครั้งเพื่อให้มีเนื้อหาครอบคลุมในการออกนโยบายสภามหาวิทยาลัย
มติ สภามหาวิ ทยาลั ย รั บ ทราบรายงานการปรั บ แก้ ไขร่ า ง ประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
1. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต
ด้ วย การจั ดการศึ กษาภาคฤดู ร้ อน ปี การศึ กษา 2563 มี นั กศึ กษาระดั บบั ณ ฑิ ตศึ กษา
สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2562) ภาคพิเศษ จ านวน 3 คน โดยผ่ านการพิจารณากลั่ นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษาตามลาดับ ดังนี้
(1) คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ดาเนินการพิ จารณาอนุ มัติผ ลการศึกษา
ในการประชุม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม, วันที่ 15 กันยายน และ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
(2) กองบริ การการศึ กษา ตรวจสอบการลงทะเบี ยนและผลการเรียนรายวิช าของ
นักศึกษาแต่ละหลักสูตร และดาเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการสาเร็จการศึกษา
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
(3) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษาครบถ้วน
ตามเกณฑ์แต่ละหลักสูตร และเสนอการอนุมัติการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพื่อให้ความ
เห็นชอบ ระดับปริญญามหาบัณฑิต จานวน 3 คน ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564
(4) สภาวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้งที่ 12/2564 เมื่ อ วัน ที่ 3 ธั น วาคม 2564
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จานวน 3 คน
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ให้ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต
แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2562) จานวน 3 คน ดังรายละเอียดแนบท้ายระเบียบวาระนี้ และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์

2. พิจารณาอนุมัติ...

- 16 2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต
ด้วย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.)
ระดับปริญญาตรี ได้สาเร็จการศึกษา จานวน 123 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จานวน 115 คน และ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จานวน 8 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้สาเร็จการศึกษาตามลาดับ ดังนี้
1. คณะกรรมการประจาคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจาเดือนพฤศจิกายน
2564 ดังนี้
1) คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการ
ประชุม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
2) คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการพิจารณา
อนุ มัติ ผลการศึกษา ในการประชุ มเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ส่ งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน 2564
3) คณะกรรมการประจาคณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 26
พฤศจิกายน 2564
4) คณะกรรมการประจ าคณะวิท ยาการจั ด การ ได้ ด าเนิ น การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ผล
การศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน
2564
5) คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึ ก ษา ในการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2564 ส่ งถึ งกองบริ ก ารการศึ ก ษา เมื่ อ วั น ที่ 16
พฤศจิกายน 2564
6) คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน
2564
2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา
แต่ละหลักสูตร และดาเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการสาเร็จการศึกษา เพื่อนาเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 24 – 26, 29 – 30 พฤศจิกายน และวันที่ 1 ธันวาคม 2564
3. สภาวิชาการ ในการประชุ มสภาวิชาการครั้งที่ 12/2564 เมื่ อวั นที่ 3 ธันวาคม 2564
พิจ ารณาให้ ความเห็ น ชอบเสนอการให้ ปริญ ญาแก่ผู้ ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญ ญาตรี จานวน 123 คน
รายละเอียดจานวนผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้

1. คณะมนุษยศาสตร์...

- 17 -

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
1.1.1 สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ)
1.1.2 สาขาวิชาภาษาจีน
รวมทั้งหลักสูตร
1.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
1.2.1 สาขาวิชานิติศาสตร์
รวมทั้งหลักสูตร
1.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
1.3.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2.1.2 สาขาวิชาเคมี
2.1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2.1.4 สาขาวิชาชีววิทยา
2.1.5 สาขาวิชาฟิสิกส์
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
3. คณะวิทยาการจัดการ
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
3.1.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รวมทั้งหลักสูตร
3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3.2.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
3.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
3.2.4 สาขาวิชาการจัดการ
3.2.5 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3.2.6 สาขาวิชาการตลาด
รวมทั้งหลักสูตร

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ

รวมทั้งสิ้น

1
2
3

-

1
2
3

4
4

1
1

5
5

4
4
11

6
6
7

10
10
18

5
6
10
1
2
24
24

-

5
6
10
1
2
24
24

4
4

-

4
4

3
23
3
9
2
2
42

-

3
23
3
9
2
2
42
3.3 หลักสูตร...
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จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา
3.3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
3.3.1 สาขาวิชาการบัญชี

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งหลักสูตร

4
4

-

4
4

รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น

5
5
55

-

5
5
55

รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น

8
5
13
13

-

8
5
13
13

1
1

-

1
1

8

-

8

3

-

3

-

1

1

11
12
115

1
1
8

12
13
123

3.4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
3.4.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
4.1.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
5.1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทั้งหลักสูตร
5.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
5.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
5.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล)
5.2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
รวมจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น

มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี จานวน 123 คน (เอกสารแยกเล่ม
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์)

มติสภามหาวิทยาลัย...

- 19 มติสภามหาวิทยาลัย
1. อนุ มั ติ ให้ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต แก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จานวน 3 คน
2. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.)
ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 123 คน ดังนี้
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
3
3
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
4
1
5
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
4
6
10
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
24
24
3. คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
4
4
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
42
42
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4
4
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
5
5
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
13
13
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1
1
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
11
1
12
รวมจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 115
8
123
คณะ

หลักสูตร

5.2 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ แ ละนวั ต กรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาเสนอ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
ด้วย หลั กสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ได้ครบกาหนดเวลาในการปรับปรุงรอบ 5 ปี สมควรแก่การปรับปรุงแก้ไข
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จึ งได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยผลิตบัณฑิตด้านเกษตรศาตร์และ
นวัตกรรมที่มีความรู้ ทักษะ วิชาชีพด้านการเกษตร คุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกต์ใช้และสร้างนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของประเทศ จัดการเรียนการสอนที่
ตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และการยกระดับคุณภาพการศึกษา

หลักสูตรฯ...

- 20 หลักสูตรฯ มีจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต ประเภทหลักสูตรปริญญาตรีทาง
วิชาการ โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา และมีจานวนหน่วยกิต ดังนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
๑) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 หน่วยกิต
๓) กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
9 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
85 หน่วยกิต
๑) กลุม่ วิชาแกน
15 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
55 หน่วยกิต
๓) กลุ่มวิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
๑) ปัญหาพิเศษการเกษตรและนวัตกรรม
3 หน่วยกิต
2) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4 หน่วยกิต
หรือ
๓) เตรียมสหกิจศึกษา
1 หน่วยกิต
4) สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
โดยได้แสดงตารางการปรับหลักสูตร จากหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 เป็นหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมภาคผนวก จ หน้า 100 - 123
หลั ก สู ต รฯ ผ่ านการพิ จ ารณาจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะวิ ท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้ง
ที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการนโยบายพัฒ นาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม
ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลั ย โดยมี
ข้อแนะนา ซึ่งคณะฯ ได้ดาเนินการทบทวนและปรับตามข้อแนะนาเรียบร้อยแล้ว
มหาวิท ยาลั ย จึ งเสนอสภามหาวิท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิ ชาเกษตรศาสตร์ และนวั ตกรรม (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2565) คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และ เอกสารแยกเล่ม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ได้นาเรื่องเกษตร
ภูมิปัญญาบรรจุไว้ในหลักสูตรด้วย
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ได้ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ได้ปรับชื่อ
สาขาวิชาเป็น “เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม” โดยได้รับความร่วมมือจากหลักสูตรเป็นอย่างดี โดยพยายาม
สร้างจุดแข็งและจุดขายด้านทักษะวิชาชีพด้านการเกษตร (Smart Farmer) และเกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart
Farmer) ในสาขาต่าง ๆ และภูมิปัญญา เชื่อมโยงด้านการเกษตรและอาหารในการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย
ด้วย ทั้งนี้ การเปิดรับนักศึกษาอาจมีจานวนนักศึกษาไม่มากนัก มหาวิทยาลัยต้องจัดทาหลักสูตรระยะสั้น และ
อาจารย์ต้องสร้างงานวิจัย จุดเน้นของหลักสูตรต้องการให้เชื่อมโยงแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
สร้างความต่างในการเป็นท้องถิ่นโดยคานึงถึงภูมิปัญญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
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3. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยรับทราบ
การเสนอหลักสูตรทุกหลักสูตร ให้เสนอแผนเพิ่มมูลค่าหลักสูตรด้วย โดยกาหนดให้สามารถเข้ามาเรียนล่วงหน้า
ได้เพื่อลดระยะเวลาและยังสามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การอบรม สัมมนาได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยต้อง
ผลักดันให้เกิดเป็นหลักสูตรระยะสั้นก่อน แนวคิดดังกล่าวสามารถดาเนิน การกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่
ใกล้เคียง โดยให้มีการชักชวนมาศึกษาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้เกิด Smart Farmer หรือ ยุวเกษตร ไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงคนทางานสามารถเรียนสะสมหน่วยกิตเพื่อเทียบโอนระดับอนุปริญญาได้
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม โดยปกติมีการจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติ พื้นที่ ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อการเรียนการ
สอนภาคปฏิ บั ติ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งเหมาะสมหรือ ไม่ เพื่ อ ให้ เป็ น จุ ด ที่ น่ า สนใจให้ นั ก เรีย นมาเรีย น หรื อ
มหาวิทยาลัยมีสถานทีแ่ ห่งอื่นที่เหมาะสมกับการสอนภาคปฏิบัติ
5. มหาวิทยาลัยมี สถานที่จัดการศึกษาภาคปฏิบัติ จานวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์ส่งเสริม
การจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี พื้นที่
ประมาณ 100 ไร่ มีนาข้าวและพืชผัก และ 2) อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี
มีพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ ดาเนินการด้านการเลี้ยงสัตว์
6. ด้านภูมิปัญญาอยู่ในรายวิชาศาสตร์พระราชาเพื่อการเกษตรยั่งยืน คาอธิบายรายวิชาได้
อธิบายการเรียนรู้การทรงงานของในหลวง มิใช่เกษตรภูมิปัญญา จึงเสนอให้ปรับคาอธิบายรายวิชาโดยให้
มุ่งเน้นเกษตรภูมิปัญญาเพื่อให้เกิดประโยชน์ หลายเรื่องภูมิปัญญาสอนเกษตรได้ มหาวิทยาลัยต้องเร่งรัดให้มี
แนวปฏิบัติการทาจัดหลัก สูตรระยะสั้นให้ ชัดเจน เพื่อให้คณะและสาขาวิชาจัดทาหลักสูตรระยะสั้นได้ทันที
ซึ่งคลังหน่วยกิตจะประกอบด้วย สัมฤทธิบัตร วุฒิบัตร และประกาศนียบัตร ดังนั้น ต้องกาหนดวิธีการได้รับ
วุฒิบัตร การทาหลักสูตรระยะสั้น การสร้างมูลค่าหลักสูตร รวมถึงประชาสัมพันธ์เพื่อผลักดั นแนวคิดการจัด
การเรียนแบบ Smart Farmer แก่กลุ่มยุวเกษตร ให้เกิดขึ้นให้ได้
7. มหาวิท ยาลั ย มี การวางแผนการเรียนแบบ Pre-degree ส าหรับ นั กเรีย นมัธ ยมศึ กษา
ตอนปลายอย่างไร มีการนามาปรับใช้กับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อย่างไร
8. การเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
มีแผนการย้ายไปฝึกปฏิบัตินอกมหาวิทยาลัย หรือแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างไรในการฝึกปฏิบัติ และ
แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โรงเรือน ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ และเครื่องมือ เนื่องจากที่ผ่านมาพบปัญหา
เช่น โรงเลี้ยงไก่น้าไม่ไหล แผนการลงทุนจะสอดคล้องและทันกับการเปิดหลักสูตรหรือไม่
9. มหาวิทยาลั ย เป็ น ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) มี พื้ นที่ฝึ กปฏิ บัติ ส าหรับ
นักศึกษาในพื้น ที่ศูนย์ส่ งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย และอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ การเปิด
หลักสูตรต่าง ๆ มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ทุกสาขาวิชาจัดทาแผนสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ นอกจากนี้
มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง มี เครื อ ข่ า ย ศู น ย์ เทคโนโลยี เกษตรและนวั ต กรรม จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย สระบุ รี
(AIC- Saraburi) ที่ดาเนินการด้านสัตวแพทย์ สามารถส่งนักศึกษาไปเรียนรู้ได้
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม มี 2 แผนการเรียน
คือ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา ในการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา ใช้ระยะเวลา 1
ภาคการศึกษา หลักสูตรมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาหรือไม่ และให้ตรวจสอบตัวเลข หน่วยกิต สหกิจ
ศึกษาการเกษตรและนวัตกรรม โดยปกติ 1 หน่ว ยกิต 90 ชั่ว โมง ถ้า 6 หน่ว ยกิต คิ ด เป็ น 540 ชั่ วโมง
แต่เอกสารหน้า 15 ระบุเป็น 6(640)
11. ตัวอย่างภูมิปัญญา เมื่อ 20 กว่าปีที่ผ่านมาทุกจังหวัดจะมีบัญชีภูมิปัญญา เช่น จังหวัด
ลพบุรีจะมีภูมิปัญญาด้านการเกษตร ประมาณ 300 กว่าคน สถานที่ฝึกปฏิบัติของนักศึกษา จากประสบการณ์
ที่ผ่านมา เมื่อฝึกอบรมชาวบ้านเรื่องการเกษตร ชาวบ้านหรือนักเรียน กศน. จะนิยมนั่งเรียนใต้ต้นไม้มากกว่านั่ง
เรียนในห้อง จึงขอให้มหาวิทยาลัยคานึงถึงสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนด้านเกษตรให้เหมาะสมและเป็นธรรมชาติ

- 22 12. การจัดทาหลักสูตร...
12. การจัดทาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ถือเป็น
โอกาสอันดี เนื่องจากอาชีพหลักของคนจังหวัดลพบุรี คือ ภาคการเกษตรและปศุสัตว์ มีสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ที่มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรจานวนมาก เมื่อมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
ควรใช้ โ อกาสในการเป็ น ศู น ย์ ก ลางรวบรวมองค์ ค วามรู้ ภ าคการเกษตร รวบรวมภู มิ ปั ญ ญา เนื่ อ งจาก
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมและสามารถเชิญชวนผู้สนใจเข้ามาศึกษาได้ นอกจากนี้ หากมหาวิทยาลัยจัดทา
หลักสูตรระยะสั้นและให้สะสมหน่วยกิตได้ ในฐานะที่เป็น คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จะประชาสัมพันธ์
ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาได้รับทราบด้วย
มติ สภามหาวิท ยาลั ย อนุ มัติ ห ลั ก สู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเกษตรศาสตร์แ ละ
นวัตกรรม (หลั กสู ตรปรั บ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) คณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมอบมหาวิทยาลั ยรับ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไป
5.3 พิจารณาร่าง ปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เลขานุการ นาเสนอ ร่าง ปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจะครบวาระการ
ดารงตาแหน่ งในวัน ที่ 26 กุมภาพั น ธ์ 2565 และสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ในการประชุมครั้งที่
11/2564 เมื่อวัน ที่ 19 พฤศจิ กายน 2564 ได้มีมติรับทราบการครบวาระการดารงตาแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และขั้นตอนการดาเนินการสรรหาอธิการบดี ที่เริ่มดาเนินการได้ตั้งแต่ วันที่ 29
พฤศจิ กายน 2564 ถึงวัน ที่ 26 กุม ภาพั นธ์ 2565 ตามข้อบั งคั บมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้ ว ย
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2551 นั้น
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาร่าง ปฏิทินการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และ
คุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2551 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
ลาดับ
กิจกรรม
1. การเตรี ย มองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดี
2.
3.
4.
5.

จั ด ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง โดยตรง เพื่ อ เลื อ กผู้ แ ทน
ข้าราชการ และพนักงาน จานวน 4 คน
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 1 คน เพื่ อ เสนอแต่ งตั้ งเป็ น ประธาน
กรรมการสรรหาอธิการบดี
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
จ านวน 4 คน (คั ด เลื อ กกั น เอง) เพื่ อ เสนอ
แต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

กาหนดเวลา
19 พฤศจิกายน 2564
(การประชุมสภาฯ
ครั้งที่ 11/2564)
15 ธันวาคม 2564

ผู้รับผิดชอบ
สานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

ข้อบังคับฯ

มหาวิทยาลัย

17 ธันวาคม 2564
(การประชุมสภาฯ
ครั้งที่ 12/2564)
17 ธันวาคม 2564
(การประชุมสภาฯ
ครั้งที่ 12/2564)
17 ธันวาคม 2564
(การประชุมสภาฯ
ครั้งที่ 12/2564)

สภามหาวิทยาลัย

ข้อ 7
วรรคสาม
ข้อ 7(1)

กรรมการสภ า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัย

ข้อ 7(2)
ข้อ 7

- 23 ลาดับ
กิจกรรม
6. คณะกรรมการสรรหาอธิ ก ารบดี ด าเนิ น การ
ตามอานาจหน้าที่
(ต้องเสนอสภาฯ ภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับการแต่งตั้ง)

7.

1) พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง
อธิการบดี จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีเสนอ
2 ) พิ จารณ าแต่ งตั้ งรั ก ษ าราช ก ารแ ท น
อธิ ก ารบดี ทั้ ง นี้ ตั้ งแต่ วั น ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ์
2565

กาหนดเวลา
17 ธันวาคม 2564
ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2565
18 กุมภาพันธ์ 2565

6. คณะกรรมการ...
ผู้รับผิดชอบ ข้อบังคับฯ
คณ ะก รรม การ ข้อ 8
สรรหาอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัย

ข้อ 11

(กรณีที่ยังไม่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ในวันที่ 27 ก.พ. 65)

8.

ด าเนิ น การเพื่ อ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
แต่งตั้งอธิการบดี

19 กุมภาพันธ์ 2565

ส านั ก งาน ส ภ า
มหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดารง
ตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีดาเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิ บวั น เพื่ อเสนอสภามหาวิ ทยาลั ย ดั งนั้ น การประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ยในวั นที่ 18 กุ มภาพั นธ์ 2565
สภามหาวิทยาลัย สามารถพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีเสนอได้
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5.4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เลขานุ ก ารสภามหาวิท ยาลั ย น าเสนอ พิ จารณาแต่ งตั้ งคณะกรรมการสรรหาอธิก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕61 และจะครบวาระการดารง
ตาแหน่ง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 ประกอบสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 (ประชุม
ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ) เมื่ อ วั น ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2564 มี ม ติ ม อบมหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การเตรี ย ม
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามข้อ ๗ (3) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบั ติของผู้ ดารงตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลั ย
พิจารณาแต่งตั้งร่วมกับองค์ประกอบอื่น ๆ ต่อไป นั้น
มหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จากผู้แทนข้าราชการ
และพนักงาน จานวนสี่คน ตามข้อ 7 (3) ของข้อบังคับฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ พยอม
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจาปา
๓. อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่ าทอง
๔. นางสาวขนิษฐา สุกใส

- 24 มหาวิทยาลัย...
มหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
๑. พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการสรรหา
อธิการบดี ตามข้อ 7 (1)
๒. ให้ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ คั ดเลื อกกั น เอง เพื่ อเป็ นกรรมการสรรหา
อธิการบดี จานวน ๔ คน ตามข้อ 7 (2)
๓. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. ที่ประชุมเสนอชื่อนายขจร จิตสุขุมมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้คัดเลือกกันเองโดยการเสนอชื่อกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 4 คน เป็นกรรมการ ดังนี้
(1) นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(2) รศ.วรวุฒิ เทพทองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(3) นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(4) รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ข้อบังคับฯ กาหนดให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการจากผู้แทนข้าราชการ และพนักงาน
จานวนหนึ่งคนเป็นเลขานุการ และมิได้กาหนดการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งหลังจากที่มีการดาเนินการสรรหา
อธิ การบดี เรี ยบร้ อยแล้ ว ในขั้ น ตอนต่ อไปต้ องด าเนิ นการเพื่ อทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ งอธิ การบดี
จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่ามีเอกสารเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จานวนมาก เมื่อข้อบังคับฯ ยังมิได้กาหนด
เรื่องผู้ช่วยเลขานุการ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สานักงานสภามหาวิทยาลัย จานวน
3 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
4. การดาเนินการสรรหาอธิการบดีหากเป็นงานของสานักงานสภามหาวิทยาลัยอยู่แล้ว จึงเป็น
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่สานักงานสภามหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงาน สาหรับการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสามารถเสนอบุคคลอื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ เช่น ผู้ช่วยอธิการบดี
และก าหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ ส านั กงานสภามหาวิ ทยาลั ย ทั้ ง 3 คน เป็ นเจ้ าหน้ าที่ ปฏิ บั ติ งานสรรหาอธิ การบดี
ไว้ในคาสั่งก็ได้
5. มหาวิทยาลัย เสนอรายชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประกอบด้วย
(1) นายขจร จิตสุขุมมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธาน
(2) นางดวงสมร วรฤทธิ์
ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(3) รศ.วรวุฒิ เทพทอง
ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(4) นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(5) รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(6) รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ พยอม ผู้แทนข้าราชการและพนักงาน
กรรมการ
(7) ผศ.อภิชาติ อาวจาปา
ผู้แทนข้าราชการและพนักงาน
กรรมการ
(8) อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง ผู้แทนข้าราชการและพนักงาน
กรรมการ
(9) นางสาวขนิษฐา สุกใส
ผู้แทนข้าราชการและพนักงาน
กรรมการ

- 25 5.๕ พิจารณาแต่งตั้ง...
5.๕ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจา เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่พ้นจากตาแหน่ง
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอ แต่ ง ตั้ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู้ แ ทน
คณาจารย์ประจา เป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่
พ้นจากตาแหน่ง ดังนี้
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม
2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒ นามหาวิทยาลัย เพื่อทาหน้าที่ กลั่นกรองงาน
นโยบายและแผนก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 8/2564 ลงวันที่
19 มีนาคม 2564 นั้น
เนื่องด้วย อาจารย์พิพัฒ ศรัณย์ โพธิ์บุญ ตาแหน่งกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายและ
แผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ได้ขอลาออกจากตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ประจา
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จึงส่งผลให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายและแผน
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ด้วย
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามองค์ ป ระกอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่ อ การพั ฒ นา
มหาวิทยาลั ย ที่มีกรรมการสภามหาวิทยาลั ย จากผู้ แทนคณาจารย์ ประจา จานวน 1 คน เป็นกรรมการ
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจา เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่พ้นจากตาแหน่ง ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัยชุดต่าง ๆ จานวนมาก
เช่น คณะกรรมการที่แต่งตั้งตามกฎหมาย และคณะกรรมการที่แต่งตั้งเพื่อบริหารงานของสภามหาวิทยาลัย
จึงเสนอให้ฝ่ายเลขานุการจัดทาข้อมูลหน้าที่ของคณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัย แต่ละชุด เพื่อมิให้
หน้าที่ทับซ้อนกัน
2. ขอให้มหาวิทยาลัยจัดทาเล่มข้อมูลการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัย และ
หน้ าที่ ข องคณะกรรมการชุ ด ต่ าง ๆ เพื่ อ ให้ เห็ น ภาพรวมการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องคณะกรรมการ นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการประชุม Retreat คณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัยร่วมกันเพื่อให้มีโอกาสใน
การประสานงานและรับรู้การปฏิบัติงานในหลาย ๆ ด้าน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
3. ประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ดาเนินการ
จั ดท าข้อ มูล คณะกรรมการประจ าสภามหาวิท ยาลั ย โดยมี คณะกรรมการที่ ส ภามหาวิท ยาลั ย แต่งตั้ งตาม
กฎหมาย จานวน 17 ชุด และขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหมวดหมู่คณะกรรรมการตามภาระหน้าที่ โดยจะรายงาน
สภามหาวิทยาลัยทราบในวาระเชิงนโยบายต่อไป
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจา เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่พ้นจากตาแหน่ง

- 26 ๕.6 พิจารณาร่าง…
๕.6 พิ จารณาร่ าง ข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ว่ าด้ วยคณะกรรมการส่งเสริ มกิ จการ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ย น าเสนอ ร่าง ข้อบั งคั บมหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ว่ าด้ วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนี้
จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖ กาหนดไว้ว่า “คณะกรรมการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีกจานวนสิบคนจากผู้ที่มีความรู้
ความเชี่ ย วชาญด้ า นการศึ ก ษา มนุ ษ ยศาสตร์ สั ง คมศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กฎหมาย
การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
และด้านอื่น ๆ ในจ านวนนี้ ให้ แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพื้ นที่ บริการการศึกษาของมหาวิท ยาลั ยไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่ง...” ซึ่งมิได้กาหนดจานวนรองประธานกรรมการไว้ คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยได้เสนอให้มีรองประธานกรรมการ จานวน ๒ คน ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยให้เหตุผลว่า “ข้อบังคับมิได้กาหนดจานวนไว้ ซึ่งอาจ
มีได้มากกว่าหนึ่ งคน จึงใช้ดุล พินิจพิจารณาจากหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตาม
มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับแนวปฏิบัติเดิมที่มีรองประธาน
กรรมการจานวนสองคน”
ในการประชุ มครั้ งนั้ น กรรมการสภามหาวิทยาลั ยมี ประเด็น ข้ อคิ ดเห็ น และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับตาแหน่งรองประธานกรรมการ ไว้ว่า “ข้อบังคับฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กาหนดให้แต่งตั้งรองประธาน
กรรมการ จานวน 2 คน แต่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นข้อบังคับฯ ฉบับใหม่ มิได้กาหนดจานวนรองประธานกรรมการไว้ การแต่งตั้ง
รองประธานกรรมการ สามารถแต่งตั้ง 1 หรือ 2 คน ก็ได้ โดยใช้ดุลยพินิจ ” และสภามหาวิทยาลัย จึงมีมติ
เห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริม
กิจ การมหาวิท ยาลั ย ตามที่ค ณะกรรมการสรรหาเสนอ และมอบมหาวิท ยาลั ยไปพิจารณาศึกษาเกี่ ยวกั บ
ตาแหน่งรองประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลั ย
พิจารณาในโอกาสต่อไป
มหาวิทยาลัย จึงนาเรื่องดังกล่าวหารือคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ กรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ และ
ขอให้มหาวิทยาลัยดาเนินการปรับแก้ไขข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
กลุ่มงานวินัยและนิติการ ได้ดาเนินการยกร่าง ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว
เสร็จเรียบร้อยแล้ ว และเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบี ยบของมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุ ม ครั้ งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่ อวัน ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่ อพิ จารณาร่า ง ข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมการพิจารณา
แล้วมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในการปรับแก้ไข เพิ่มเติม ร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

- 27 ข้อ ๖ คณะกรรมการ…
ลาดับ
๑

๒

๓

ข้อบังคับฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้ อ ๖ คณ ะกรรมการ ประกอบด้ ว ย
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา
และกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุฒิ อีก จานวนสิบ คน
จากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและ
การเงิน การบริห ารงานบุ คคล การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
และด้ า นอื่ น ๆ ในจ านวนนี้ ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ ง จาก
บุ ค คลในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดี
คนหนึ่ งตามค าแนะน าของอธิ ก ารบดี เป็ น
เลขานุการ

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่
ด าเนิ น การสรรหาประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการซึ่งมีจานวนและคุณสมบัติที่
ก าหนดไว้ในข้ อ ๖ และข้ อ ๗ โดยมี อ านาจ
ออกประกาศ รายละเอี ย ด หลั ก เกณฑ์ แ ละ
วิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรได้รับการเสนอแต่งตั้ง
เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้ อ ๑๓ เมื่ อ คณะกรรมการสรรหาได้
รายชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แล้ ว ให้ เลขานุ ก าร
คณะกรรมการสรรหา ทาบทามและขอความ
ยินยอมจากบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับแก้ไข เพิ่มเติม
ข้ อ ๖ คณะกรรมการ ประกอบด้ วย ประธาน
กรรมการ ประธานสภานั กศึ กษา นายกองค์ การ
นักศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกจานวนสิบ
คนจากผู้ ที่มีความรู้ความเชี่ ยวชาญด้านการศึกษา
มนุ ษ ยศาสตร์ สั งคมศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน
การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การ
ศาสนา ศิ ลปะและวั ฒ นธรรม และด้ านอื่ น ๆ ใน
จ านวนนี้ ให้ แ ต่ งตั้ งจากบุ ค คลในพื้ น ที่ บริ ก าร
การศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการ
ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ จ านวนห นึ่ งคนเพื่ อท าห น้ าที่
รองประธานกรรมการ และให้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ แทน
ประธานกรรมการ ในกรณี ที่ ต าแหน่ งประธาน
กรรมการ ว่างลง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้อธิการบดี มอบหมายรองอธิการบดีคนหนึ่ ง
เพือ่ ทาหน้าที่เลขานุการ

ข้ อ ๑๒ ให้ ค ณะกรรมการสรรหามี ห น้ า ที่
ด าเนิ น การสรรหาประธานกรรมกา ร และ
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการซึ่ ง มี
จานวนและคุณสมบัติที่กาหนดไว้ในข้อ ๖ และข้อ
๗ โดยมี อ านาจออกประกาศ รายละเอี ย ด
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรได้รับการ
เสนอแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

หมายเหตุ
- ตัดข้อความ
“รองประธาน
กรรมการ” ออก

- กาหนดที่มารอง
ประธานกรรมการ

- ให้อธิการบดี
แต่งตั้งเลขานุการ

- ตัดข้อความ
“รองประธาน
กรรมการ” ออก
ซึง่ การได้มาของ
รองประธาน
กรรมการได้
กาหนดไว้ในร่าง
ข้อบังคับฯ ข้อ ๖
วรรคสองแล้ว
ข้อ ๑๓ เมื่อคณะกรรมการสรรหาได้รายชื่อผู้ - ตัดข้อความ
สมควรได้ รั บ การเสนอแต่ ง ตั้ ง เป็ น ประธาน “รองประธาน
กรรมการ และกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ล้ ว ให้ กรรมการ” ออก
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ทาบทาม และขอ
ความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว
ให้ ค ณะกรรมการสรรหาจั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ - เมื่อได้
พร้อมข้อมูลประวัติ รายละเอียดของผู้ที่ได้รบั เลือก องค์ประกอบของ
เป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป” ครบแล้วจึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งในคราว
เดียวกัน

- 28 และที่ประชุมมีมติ...
และที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ควรเสนอ ร่ าง ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมอบเลขานุการและกลุ่มงานวินัยและนิติการ
ปรับแก้ไขตามความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ในการนี้ จึ งเสนอสภามหาวิท ยาลั ยเพื่ อโปรดพิ จารณาร่าง ข้ อบั งคั บมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี ว่าด้ วยคณะกรรมการส่ งเสริ มกิ จการมหาวิทยาลั ย (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... โดยแก้ไขจากข้อ บังคับ เดิ ม
ดังตารางที่กล่าวมาข้างต้นนี้ รายละเอียดแนบท้ายวาระนี้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
การเสนอร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... เนื่ องจาก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ให้มีรองประธานกรรมการ จากการตรวจสอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พบว่า มิได้
กาหนดให้ มีรองประธานกรรมการ ดังนั้ น เพื่อเป็น การแก้ไขปัญ หาองค์ประกอบของคณะกรรมการ จึงได้
ปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ในส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนหนึ่งคน ทาหน้าที่รองประธาน
กรรมการและให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ ในกรณีที่ตาแหน่งประธานกรรมการ ว่างลง หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบให้ อ อกข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ-ทักท้วง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเพื่อทราบ
7.1 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด้ว ย ส านั กงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการดาเนินงานจัดหา
รายได้ตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 1 ปี ระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วยการ
ดาเนิ นการจั ดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ 6(2) กาหนดว่า “จัดทางบประมาณค่าใช้จ่ายและรายงานผลการดาเนินงานประจาปีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย”
โดยสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้

- 29 1. รายรับ...
รายรับ รายจ่าย
1. รายรับจากการดาเนินโครงการที่ได้รับ
อนุมัติให้ดาเนินการระหว่างปีงบประมาณ
2. รายจ่ายจากโครงการที่ได้รับอนุมัติให้
ดาเนินการระหว่างปีงบประมาณ

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2564
หมายเหตุ
ประมาณการ
ยอดจริง
20,330,350 บาท 10,998,491.91 บาท ต่ ากว่าประมาณการที่ ตั้ งไว้
9,331,858.09 บาท
คิดเป็นร้อยละ 45.90

10,617,504 บาท

ภาพรวมรายรับมากกว่ารายจ่าย
9,712,846 บาท
จากการดาเนินงาน
3. รายจ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2,500,000 บาท
เทพสตรี ว่ า ด้ ว ยการด าเนิ น การจั ด หา
จั ด สรร รายได้ แ ละผลประโยชน์ จ าก
ทรัพย์ สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
ข้อ 11
ภาพรวมรายรับมากกว่ารายจ่าย
ตามระเบียบฯ ข้อ 11

7,212,846 บาท

6,141,003.82 บาท ต่ากว่าประมาณการที่ตั้งไว้
4,476,500.18 บาท
คิดเป็นร้อยละ 42.16

4,857,488.09 บาท
1,324,590.98 บาท ต่ากว่าประมาณการที่ตั้งไว้
1,175,409.02 บาท
คิดเป็นร้อยละ 47.02

3,532,897.11 บาท

ต่ากว่าประมาณการที่ตั้งไว้
3,679,948.89 บาท
คิดเป็นร้อยละ 51.02

รายงานผลการดาเนินงานดังกล่าว ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการจั ด สรร จั ด หา
รายได้และผลประโยชน์มหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 และ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 7
ธันวาคม 2564
มหาวิทยาลั ย จึ งขอรายงานผลการด าเนิ นงานของส านั กงานจัดการทรัพ ย์สิ น และรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานจัดการทรัพย์ สินและ
รายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7.2 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนตุลาคม 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 ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564

- 30 มหาวิทยาลัย…
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ สรุปดังนี้
1. งบแสดงฐานะการเงิน
รายการ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมส่วนทุน
รวมหนี้สินและส่วนทุน

ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท)
1,575,964.00
1,127,930,466.65
1,129,506,430.65
7,682,953.78
7,682,953.78
191,707,495.93
930,115,980.94
1,121,823,476.87
1,129,506,430.65

รวม

1,123,718,479.11 1,125,294,443.11
208,058,617.72 1,335,989,084.37
1,331,777,096.83 2,461,283,527.48
89,160,057.13
1,620,024.92
90,780,082.05

96,843,010.91
1,620,024.92
98,463,035.83

801,315,386.40 993,022,882.33
439,681,628.38 1,369,797,609.32
1,240,997,014.78 2,362,820,491.65
1,331,777,096.83 2,461,283,527.48

2. งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
รายการ
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท)
รวม
รายได้
32,031,886.12
5,140,478.67 37,172,364.79
ค่าใช้จ่าย
32,285,975.77
6,100,641.35 38,386,617.12
รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
(254,089.65)
(960,162.68)
(1,214,252.33)
รายละเอียดในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564
7.3 รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต
นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง (ผู้ช่วยอธิการบดี) นาเสนอ รายงานความคืบหน้า
โครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน
ของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ดังนี้

- 31 ตามที.่ ..
ตามที่ สภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เงินบารุงการศึกษา จานวน 8,194,314 บาท
(แปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสิบสี่บาทถ้วน) เพื่อจัดสรรคืนนักศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล นั้น
มหาวิ ท ยาลั ย แจ้ งข้ อ มู ล การยื น ยั น สิ ท ธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาไปยั ง ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จานวน 6,731 คน โดยมีนักศึกษาที่อยู่ในเงื่อนไขการ
คืนเงิน จานวน 6,163 คน และไม่อยู่ในเงื่อนไขคืนเงินจานวน 568 คน ดังนี้
1. นักศึกษาที่อยู่ในเงื่อนไขการคืนเงิน จานวน 6,163 คน (5,886 คน + 277 คน)
- โอนเงินคืนรอบที่ 1 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบ KTB Online
จานวน 5,886 คน (จานวนเงิน 17,849,760 บาท) พบว่า มีนักศึกษาที่ทารายการโอนเงินสาเร็จจานวน
5,354 คน (จานวนเงิน 16,272,245 บาท) และนักศึกษาที่ทารายการโอนเงินไม่สาเร็จ จานวน 532 คน
(จานวนเงิน 1,577,515 บาท) และมหาวิทยาลัยได้แจ้งและประกาศให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับเงินดาเนินการ
ตามแนวทางแก้ไขที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ จากนั้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยได้โอนเงินผ่าน
ระบบ KTB online สาหรับนักศึกษาที่ทารายการโอนเงินไม่สาเร็จ จานวน 532 คน มีผลการโอนเงินผ่าน
ระบบ KTB Online พบว่า มีนักศึกษาที่ทารายการโอนเงินสาเร็จจานวน 366 คน และนักศึกษาที่ทารายการ
โอนเงินไม่สาเร็จ จานวน 166 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับนักศึกษาและธนาคารเพื่อหาสาเหตุต่อไป
- โอนเงิน คื น รอบที่ 2 เมื่อ วัน ที่ 14 ธัน วาคม 2564 ผ่ านระบบ KTB Online
จานวน 277 คน ตามกาหนดที่แจ้งให้ นักศึกษาไปดาเนินการตามแนวทางแก้ไขที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการโอนเงินผ่านระบบ KTB Online จากธนาคาร คาดว่าจะทราบผลภายในวันที่ 17
ธันวาคม 2564 นี้
2. นักศึกษาไม่อยู่ในเงื่อนไขคืนเงินจานวน 568 คน (6,731 คน – 6,163 คน)
มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบข้อมูล นักศึกษาภายหลังจากที่นักศึกษายืนยันสิ ทธิ์แล้ ว
พบว่า มีนักศึกษาที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการคืนเงินใน 5 กรณี ดังนี้
1. นักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนฟรีในภาคการศึกษาที่ 1/2564
2. นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2564
3. นักศึกษาชาระเป็นค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ค่าคืน
สภาพนักศึกษา ค่าขอสาเร็จการศึกษา เป็นต้น
4. นักศึกษาที่ผู้ปกครองนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน ไปเบิกตามสิทธิ์ที่ต้นสังกัด
ของผู้ปกครอง
5. นักศึกษาไม่มีเลขบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 5 ราย (นักศึกษาไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข) มหาวิทยาลัย จะช่วยเหลือนักศึกษาจานวนเงิน 20%
ของค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ยังคงต้องประสานโดยตรงกับนักศึกษาและธนาคาร เพื่อตรวจสอบหา
สาเหตุที่โอนเงิน เข้าบั ญ ชีนั กศึกษาไม่สาเร็จ หากดาเนิ นการแล้ วเสร็จและมีเงินคงเหลื อจากการจ่ายให้ กับ
นักศึกษาจะรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานความคืบหน้าโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ของนิ สิ ต นั กศึ กษา ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาภาครัฐ และเอกชนของส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. กรณีนักศึกษาไม่มีเลขบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 5 ราย เนื่องจาก นักศึกษามิได้เป็น
บุ คคลสั ญชาติไทย จึงทาให้ มิได้รับสิ ทธิ์การคืนเงิน จากภาครัฐบาล จานวน 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมหาวิทยาลัย จะ
ดาเนินการช่วยเหลือนักศึกษาเป็นจานวนเงิน 20 เปอร์เซ็นต์ ของค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564
2. ผู้ มี สั ญ ชาติ ไทยจะมี บั ต รประจ าตั ว ประชาชนและเลขประจ าตั ว ประชาชน 13 หลั ก
สาหรับบุคคลซึ่งอยู่ในประเทศไทย เช่น กลุ่มเวียดนาม กลุ่มลาว หรือกลุ่มชาวไทยภูเขา กฎหมายกาหนดให้มี
บัตรประจาตัวประชาชนและมีเลขบัตรประชาชนโดยถือเป็นบัตรสีชมพู
3. จากประสบการณ์สอนที่ผ่านมา สถานสงเคราะห์ในพื้นที่ใกล้เคียงจะนาเด็กชายขอบหรือ
เด็กชาวไทยภูเขามาเรียนในระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา เมื่อสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้ว
ได้ส่งเสริมให้ทางาน จึงได้ส่งเด็กมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี และมหาวิทยาลัย ได้รับ เด็กใน
ลักษณะดังกล่าวเข้าศึกษา โดยเด็กที่เข้าศึกษาต่อจะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของสถานสงเคราะห์ และนาข้อมูล
จากทะเบี ย นบ้ า นมาใช้ ใ นการสมั ค รเรี ย น ทั้ ง นี้ กรณี นั ก ศึ ก ษามิ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ์ ก ารคื น เงิ น จ านวน 5 ราย
มหาวิทยาลัยจะดาเนินการตรวจสอบและปรับแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึ ก ษาของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาภาครั ฐ และเอกชนของส านั ก งานปลั ด กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
8.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมทราบว่า กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และนายกสภามหาวิทยาลัย ยังคงกาหนดให้จัดการประชุ มผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รับ ทราบก าหนดการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เลิกประชุมเวลา 15.35 น.
(นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววาสนา วงษ์สังข์)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวัชระ รักษาพล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม
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