-1รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 7/2564
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
----------------------------------กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. นายวิชัย ศรีขวัญ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานที่ประชุม
2. นายปราโมทย์ โชติมงคล
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ
3. นายขจร จิตสุขุมมงคล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8. นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
13. อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
14. อาจารย์สามารถ พยอมหอม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
15. อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
16. อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม
1. นายภูธร ภูมะธน
2. นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี
4. นายวัชระ รักษาพล
5. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์
6. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล
8. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
9. นายศุภธี โตสกุล
10. นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม
11. นางสาววาสนา วงษ์สังข์
กรรมการทีไ่ ม่มาประชุม
-ไม่มี-

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

ผู้เข้าร่วมประชุม…
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1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
4. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง
5. อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ
6. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
7. นางสาวสุภารัตน์ สินสุวรรณ
8. นางศรีไพร วงษ์วาน
9. นายไกลาส กลิ่นเทียน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย)
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ก่อนดาเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จานวนทั้งสิ้น 23 คน โดยมีกรรมการ
อยู่ภายในห้ องประชุ มแห่ งเดียวกัน จานวน 7 คน และกรรมการที่มิได้อยู่ ห้องประชุมแห่ งเดียวกัน จานวน
16 คน โดยดาเนิ นการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกาหนด
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า กรรมการครบองค์ประชุมแล้ว
จึงได้กล่าวเปิดประชุมสภามหาวิ ทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และ
ดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ
นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทั้งข้อมูลที่เป็นจริงและข่าวลือ ทาให้การดารงชีวิต เช่น การประชุม การจัดการเรียนการสอน ต้องใช้ระบบ
ออนไลน์จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่องที่อธิการบดี...
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1.2.1 รายงานผลการดาเนินงานที่สาคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เดือนกรกฎาคม 2564
ยุทธศาสตร์/
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
วัน เดือน ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น
กรกฎาคม ๒๕๖๔ โครงการตามยุ ท ธศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๓๙,๐๐๘,๔๐๐ บาท ในการดาเนินโครงการทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ
(ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการ)
กรกฎาคม ๒๕๖๔ โครงการมห าวิ ท ยาลั ย สู่ มหาวิ ท ยาลั ย รั บ ผิ ด ชอบการด าเนิ น งานในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ลพ บุ รี
ตาบล (U2T)
๗ ตาบล , จังหวัดสระบุรี ๕ ตาบล , จังหวัดสิงห์บุรี ๔ ตาบล และ
จังหวัดชัยนาท ๑ ตาบล (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการ)
กรกฎาคม ๒๕๖๔ โครงการเทพสตรี ต้ า นภั ย มหาวิทยาลัยดาเนินการโครงการดังกล่าว โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้
โควิ ด ด้ ว ยหลั ก เศรษฐกิ จ
1. สร้างฐานการเรียนรู้ โคกหนองนาโมเดล ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียง
2. สวนสมุนไพรท้องถิ่น สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัด ลพบุรี
/ สิงห์บุรี
3. จิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สนับสนุนงบประมาณให้นักศึกษา
ร่วมแก้ปัญหาในชุมชน/ท้องถิ่นของตน)
4. จัดทาสื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓ บุรี
5. เทพสตรี ร่ ว มด้ ว ยช่ ว ยกั น สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษา
ในภาวะวิกฤต COVID-19
- มหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น โครงการร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษา
โดยสนับสนุนงบประมาณแห่งละ ๒๙,๔๐๐ บาท ดังนี้
1) โรงเรี ย นกองทุ น การศึ ก ษาในจั ง หวั ด ลพบุ รี ๔ แห่ ง
(ชุมชนแก่งเสือเต้น , บ้านโกรกรกฟ้า , บ้านเขาขวาง , บ้านลาโป่งเพชร)
2) โรงเรี ย นเครื อ ข่ ายกองทุ น การศึ ก ษา (บ้ านม่ ว งค่ อ ม,
โคกสาโรง)
3) โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน (บ้านเขาสารภี, บ้านวังศรีทอง)
(ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู
พฤษภาคม การจัดทาคลังข้อสอบในการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมมือกับสภาคณบดี
มิถุนายน ๒๕๖๔ ขอมีใบประกอบวิชาชีพครู คณะครุ ศ าสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ (สครภ.) ในการจั ด ท าคลั ง
ข้อสอบกลุ่มวิชาเอกเพื่อการสอบขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ทั้ ง นี้ ไ ด้ มี ก ารประสานความร่ ว มมื อ กั บ สาขาวิ ช าชี พ ครู ทั้ ง ๑๓
สาขาวิชาในการดาเนินการจัดทาร่างคลังข้อสอบเรียบร้อยแล้ว
๑๘ มิถุนายน...
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กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
วัน เดือน ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ การลงนามความร่วมมือ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะสมาชิกสภา
ทางวิชาการ
คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ /ศึ ก ษาศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย (ทปคศ.)
ได้ ลงนามความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ (MOU) กั บ คณะกรรมการ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา (ก.ค.ศ.) ผ่ า นระบบ
ออนไลน์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การบริ ห ารงานบุ ค คลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกระดับครูสู่วิชาชีพชั้นสูง
การพั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาก่ อ นเข้ า สู่
ตาแหน่งในรูปแบบใหม่ รวมทั้งการสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพั ฒ นาการบริห ารงานบุ ค คลของข้ าราชการครูและบุ ค ลากร
ทางการศึกษา
๒,๖,๙,๑๒
พัฒนาทักษะการจัดการ โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี จัด โครงการพั ฒ นา
กรกฎาคม ๒๕๖๔
เรียนการสอน
ทั ก ษะการจั ด การเรี ย นการสอนแบบออนไลน์ ใ ห้ กั บ บุ ค ลากร
สายวิ ช าการของโรงเรี ย น ผ่ า นระบบการประชุ ม ออนไลน์ แ บบ
Video Conference โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก SEAC
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
๒๓ - ๒๔ มิถุนายน อบรมเชิงปฏิบัติการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทาแผน
๒๕๖๔
“การบูรณาการแผนงาน บูรณาการ ซึ่ งผลจากการจัดอบรมสามารถบูรณาการแผนงานวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จานวน ๕ แผนงาน ดังนี้
และนวัตกรรม”
1. นวั ต กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพกลุ่ ม เกษตรกรผู้ ป ลู ก
ถั่วลิสง ตาบลนิคมสร้างตนเอง อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
2. การพัฒ นาต้นแบบระบบคลังหน่วยกิตเสริ มสร้างภูมิปัญญา
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. การพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ที่ระลึกพื้นเมืองเพื่อการพาณิ ช ย์อย่าง
ยั่งยืนของจังหวัดลพบุรี
4. การพั ฒ นาและยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข้ า วอิ น ทรี ย์ ข องกลุ่ ม
เกษตรกรจังหวัดลพบุรี
5. การวิจัย และพั ฒ นานวัต กรรมชุม ชนสู่ ก ารยกระดั บ การจั ด
การศึกษาฐานสมรรถนะ
๒ ๓ -๒ ๔ มิ ถุ น ายน การติ ด ตามประเมิ น ผล สถาบันวิจัยและพัฒ นาได้ดาเนินโครงการติดตามและประเมินผล
๒๕๖๔
โครงการวิจัย
โครงการวิจัย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในการดาเนินการครั้งนี้
มีการรายงานความก้าวหน้า จานวน ๒ แผนงานวิจัย และจานวน
๒๓ โครงการ

๒๕ มิถุนายน...
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กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
วัน เดือน ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ รับเกียรติบัตรรางวัล
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบเกียรติ
ความประพฤติดี
บั ต รรางวั ล ค วาม ป ระพ ฤติ ดี แ ก่ นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า
ทั่ว ราชอาณาจักร นักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลประจาปี ๒๕๖๔ มีจานวน ๔ ราย ได้แก่
1. นายณัฐวัตร เครือคูณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นางสาวชุติภัทร ศิริสลุง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นางสาวธัญญาลักษณ์ เลิศไชสงค์ คณะวิทยาการจัดการ
4. นางสาวสิ ริ ว รรณทนา สดไทย คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ การพิจารณาคุณภาพ
ศูนย์ดั ช นีก ารอ้างอิ งวารสารไทย (Thai Journal Citation Index)
วารสารเข้าสู่ฐาน TCI
ได้ ป ระกาศผลการประเมิ น คุ ณ ภาพวารสารในฐานข้ อ มู ล TCI
ประจาปี ๒๕๖๔ ผลปรากฏว่ามีวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีได้ รั บ การประเมิ น และรับ รองคุ ณ ภาพในครั้ งนี้ ให้ อ ยู่ ใน
วารสารกลุ่มที่ ๒ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ จานวน ๓ ฉบับ
ดังนี้
1. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Lawarath Social E-Journal ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 . ว า ร ส า ร เท พ ส ต รี I-TECH (Journal of Industrial
Technology) ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. วารสารลวะศรี (Journal of Lawasri) ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โครงการ Triangle
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี โดยคณะเทคโนโลยี สารสนเทศและ
Varsity Challenge E- ศู น ย์ ภ า ษ า ร่ ว ม กั บ UiTM Kedah Branch, University of
sports Tournament Tanjungpura Pontianak,Indonesia จั ด การแข่ ง ขั น E-Sport
game Pub-G, Mobile Legend แ ล ะ ROV โด ย ใน ส่ ว น ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นผู้ดาเนินการจัดการแข่งขัน ROV
ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ส าห รั บ ผ ล ก า รแ ข่ งขั น E-Sport Pub-G ที ม นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้รับรางวัลที่ ๕ จากทีมที่เข้าแข่งขัน
ทั้งหมด ๑๖ ทีม นักศึกษาประกอบด้วย
๑. นายพรพรหม หมื่นที สาขารัฐประศาสนศาสตร์
๒. นายจิระธรรม ปั้นสะอาด สาขารัฐประศาสนศาสตร์
๓. นายพงศ์นิธิศเอก ดิษลักษณะ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
๔. นายชินวัตร เทียนทอง สาขารัฐประศาสนศาสตร์
๕. นายกิตติพงษ์ กุมมาร สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
๒ กรกฎาคม…
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กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
วัน เดือน ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รับทุนการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ นาตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับทุนพระครูวิธาน
ปริ ยั ติ คุ ณ เจ้ า อาวาสวั ด แจ้ ง พรหมนคร เข้ า รั บ ทุ น การศึ ก ษา
ณ วัดแจ้งพรหมนคร จังหวัดสิงห์บุรี
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
๑๘,๒๒,๒๓
พั ฒ น า ร ะ บ บ ดู แ ล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการให้คาปรึกษาทาง
มิถุนายน ๒๕๖๔ ช่วยเหลือนักศึกษา
วิ ช าการแก่ นั ก ศึ ก ษา ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ ว ยระบบ Zoom
Cloud Meeting โดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและหัวหน้า
สาขาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว เพื่ อ เป็ น การรั บ ฟั ง ปั ญ หาและ
หาแนวทางในการให้ ค วามช่ว ยเหลื อนั กศึกษาที่ ป ระสบปัญ หาใน
ด้านการเรียน
๒ ๕ มิ ถุ น า ย น การประชุมบุคลากร
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม บุ ค ลากรสายวิ ช าการทั้ ง หมด
๒๕๖๔
สายวิชาการ
ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางในการ
ด าเนิ น การเพื่ อ การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยมีประเด็นนาเสนอ ๕ เรื่อง ได้แก่
1. แผนปฏิบัติราชการประจาปี ๒๕๖๕
2. ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย / คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษา
3. บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
4. (ร่าง) ข้อบังคับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี
5. การขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มิถุนายน ๒๕๖๔ อนุมัติปรับลดค่าใช้จ่าย
ด้ ว ยสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา (COVID-19)
เสริมคุณภาพทาง
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติปรับลดค่าใช้จ่ายเสริมคุณภาพทางการศึกษา
การศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนสาธิต จานวน ๒,๐๐๐ บาท
ต่อคน
มิถุนายน ๒๕๖๔ ยกเว้นค่าบารุงและ
มหาวิทยาลัยพิจารณายกเว้นค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การศึกษาสาหรับนักศึกษาที่เรียนดี (๔.๐๐) และสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย ประจาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จานวนทั้งสิ้น ๑๔๒ ราย
จาแนกเป็นเรียนดี ๑๒๒ ราย และสร้างชื่อเสียง ๒๐ ราย

กรกฎาคม ๒๕๖๔...
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กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
วัน เดือน ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ม อ บ ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ใน มหาวิทยาลัยจัดโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา
สถานการณ์โรคระบาด
ที่มีความเดือดร้อนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID - 19) จานวน 210 ทุน โดยมีผู้มีอุปการะทุน ดังนี้
1. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มอบทุน ๖๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท
2. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มอบทุน ๕๐
ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวม ๒๕๐,๐๐๐ บาท
3. คุณวัชรี เทียนสุวรรณ มอบทุน ๒๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท
รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท
4. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี มอบทุ น ๘๐ ทุ น ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวม
๔๐๐,๐๐๐ บาท (เฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิลาเนาสิงห์บุรี)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. ให้ ศึ กษาการใช้ ชื่ อกิ จกรรมโคกหนองนาโมเดลตามหลั ก เศรษฐกิจพอเพี ยง เนื่ องจาก
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช้ ค า “โคกหนองนาโมเดล” แล้ ว เพื่ อ ความเหมาะสมควรใช้ ชื่ อ โครงการตาม
แนวพระราชดาริ
2. การประชุ ม บุ ค ลากรสายวิ ช าการเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ ข องอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
สภามหาวิทยาลัยได้มีประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับนักศึกษาพ้นสภาพจานวนมากถือเป็นความเสี่ย งและความ
เสียหาย และเห็นว่าระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นกลไกสาคัญอย่างหนึ่งที่เข้าถึงนักศึกษา ทาให้โอกาสนักศึกษา
พ้นสภาพน้อยลง จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยเน้นย้าเรื่องบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาต่ออาจารย์ด้วย
3. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบโจทย์ให้รองอธิการบดี
ฝ่ ายวิ ช าการฯ ศึ ก ษาข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษาพ้ น สภาพ นั ก ศึ ก ษาออกกลางคั น (Drop Out) เพื่ อ หามาตรการให้
ความช่วยเหลือนักศึกษาและนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
4. จากรายงานผลการด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ที่ 3 การยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
เห็ น ว่าการจั ดตั้งชมรมนั กศึกษาในอดีตมีความสาคัญ มาก ชมรมจะมีการรวมกลุ่ มของผู้ ส นใจด้านวิช าการ
ในแง่ต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งคุณงามความดี เช่น ชมรมพุทธศาสตร์ หรือความสนใจวิชาการเฉพาะกลุ่ม เช่น
ดนตรี กี ฬ า หรื อ จิ ต สาธารณะ หากเป็ น ไปได้ ค วรมี น โยบายการสร้ า งความสมบู ร ณ์ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษา
นอกเหนือจากการเรียนการสอน นอกจากนี้ วารสารของมหาวิทยาลัย หากเข้าสู่ฐานข้อมูล และเป็นศูนย์กลาง
ควรเป็นศูนย์กลางที่ยกระดับมากกว่า ดังนั้น ผู้ใดก็ตามที่ได้ลงวารสารของมหาวิทยาลัย ควรได้รับการยกย่อง
สาหรับเรื่องการยกเว้นค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา จาแนกเป็นนักเรียนเรียนดี 122 ราย และสร้าง
ชื่อเสียง 20 ราย เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณากลุ่มนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาหรือประสบ
ปัญหาชีวิต สังคมของตนเองเพื่อให้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาด้วย

5. การจัดตั้ง…

-85. การจัดตั้งชมรมนักศึกษาเป็นแนวโน้มไปสู่การจัดการเรียนการสอนต่อไปในการฝึกปฏิบัติ
จากประสบการณ์คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ สัมภาษณ์นักศึกษา
พบว่า ไม่มีสถานที่ใช้สาหรับดาเนินงานของชมรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย จึงขอให้มหาวิทยาลัยรายงานความ
คืบหน้าการจัดสถานที่เพื่อการดาเนินงานของชมรมและขอให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัย โดยท่านชนศักดิ์ ติดตามเรื่องดังกล่าวด้วย
6. การติดตั้งโซล่าเซลล์ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการบริหารและมอบคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิเคราะห์ความคุ้มค่า คุ้มทุน ข้อดี และข้อเสีย ซึ่งคณะได้ดาเนินการรายงานข้อมูลให้
มหาวิทยาลั ย รั บ ทราบแล้ ว และจะน าผลการวิเคราะห์ เสนอต่อคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยอีก ครั้ง
เพื่อตัดสินใจและนาเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบ
7. มหาวิทยาลัยได้เน้นย้าเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชา
ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นและบทบาทของตนเอง สาหรับการจัดตั้งชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ
เกี่ย วกับ การจั ดตั้งชมรม โดยมีกองพัฒ นานักศึกษาเป็นหน่ว ยงานงานหลักที่รับผิ ดชอบดาเนินการ รวมถึง
กระจายไปยังคณะต่าง ๆ ให้มีการจัดตั้งชมรมนักศึกษาด้วย แต่มีข้อจากัดด้านสถานที่ ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการ
เพื่อให้มีพื้นที่สาหรับนักศึกษารวมกลุ่มทากิจกรรม
8. ทุน การศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี และสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดูแลและเพิ่มปริมาณจานวนทุนในทุกปี
จนปั จ จุ บั น มี จ านวน 300 ทุ น ๆ ละ 5,000 บาท จึ งเห็ น ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ดู แ ลนั ก ศึ ก ษาครบถ้ ว น
ทั้งด้านเรียนดี ด้านสร้างชื่อเสียง และขาดแคลน
9. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัย ได้มอบศูนย์นวัตกรรมฯ ดาเนินการปรับ
ระบบนิเวศการเรียนการสอนออนไลน์ และจัดซื้อโปรแกรม software ให้กับคณาจารย์ทั้งหมดเป็นจานวนเงิน
400,000 บาท และเห็นว่า นิเวศการเรียนการสอนออนไลน์ จะดีขึ้น ประกอบกับสภาคณาจารย์ฯ มีข้อเสนอ
ให้มหาวิทยาลัยจัดซื้อระบบการเรียนออนไลน์ให้กับนักศึกษาด้วย
10. ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากร ขณะนี้ มีบุคลากรได้รับการฉีดวัคซีน จานวน
96 คน และผู้ บ ริ ห ารของมหาวิท ยาลั ย รวมประมาณ 100 กว่าคน จากศึ กษาธิ การจั งหวัด ลพบุ รี และ
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ร ายงานการจั ด สรรวั ค ซี น ให้ กั บ บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ก ระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบด้วย สาหรับการจัดสรรวัคซีนรอบต่อไป มหาวิทยาลัย ได้ทาหนังสือ
ขอความอนุ เคราะห์ จั งหวัดเพิ่ ม เติ ม นอกจากนี้ ได้ ป ระสานงานกับ ประกั น สั งคมจังหวัดลพบุ รี ตั้ งแต่ ช่ ว ง
ระยะแรกสาหรับพนักงาน ซึ่งขณะนี้ ยังไม่ได้รับแจ้งข้อมูลการจัด สรรวัคซีน ข้อมูลจากกระทรวง อว. รายงาน
ว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 บุคลากรได้รับการฉีดวัคซีน แล้ว จานวน
98,250 คน โดยภาคกลางมี จ านวน 407 คน นั ก ศึ ก ษาจ านวน 64 คน มหาวิ ท ยาลั ย ได้ พ ยายาม
ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ แต่พบข้อจากัดในการจัดสรรวัค ซีน โดยเฉพาะสถานการณ์ของจังหวัดลพบุรี
จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งจัดสรรให้
11. กองพั ฒ นานั ก ศึ กษา ควรหาชื่ อ ชมรมที่ ส่ งเสริม กิจ กรรมภาพรวมของสั งคม โดยให้
นักศึกษาเลือก ชมรมเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ทาให้นักศึกษาเข้าใจการทางานร่วมกับผู้อื่น (Soft Skills)
และควรผ่ านกองพัฒนานักศึกษากลั่นกรองชื่อชมรมและระบุวัตถุประสงค์เป็นอย่างไร เพื่อให้ การช่วยเหลือ
สังคมอย่างเต็มที่
12. สนับสนุนอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัย ลดค่าเล่าเรียนตามมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายในช่วง
สถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา (COVID-19) ทั้ ง นี้ ควรแจ้ ง ให้ นั ก ศึ ก ษาทราบถึ ง เหตุ ผ ลที่
มหาวิทยาลัยลดค่าเล่าเรียน เพื่อต้องการให้นักศึกษานาเงินไปใช้จ่ายสาหรับการเรียนออนไลน์ได้
13. ให้ศึกษา…

-913. ให้ ศึ ก ษาระบบการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษา จากมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ซึ่งได้ดาเนินการพัฒนาระบบและมีความเสถียรแล้ว เพื่อนามาปรับใช้กับมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องลงทุนมาก
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ ทราบรายงานผลการด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ตามยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิท ยาลั ย เดือ นกรกฎาคม พ.ศ. 2564 และมอบมหาวิท ยาลั ย รับ ข้ อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รั บรองรายงานการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ครั้ งที่ 6/2564 เมื่ อวั นที่
18 มิถุนายน 2564
เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ย น าเสนอ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ดังนี้
ตามที่ ได้มี ก ารประชุ มสภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ครั้งที่ 6/2564 (การประชุ ม
ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ) เมื่ อ วั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน 2564 ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ แ จ้ ง มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย
ให้ มหาวิทยาลัย ทราบ เมื่อวัน ที่ 24 มิถุนายน 2564 และได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏ เทพสตรี โดยจั ด ส่ งให้ ก รรมการพิ จ ารณาตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 และทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม
2564 แล้วนั้น
ในการนี้ จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เทพสตรี ครั้ งที่ 6/2564 (การประชุ ม ผ่ านสื่ อ อิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ) เมื่ อ วั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน 2564
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2564
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอ รายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 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 ได้ มี ม ติเห็ น ชอบให้ ก าหนดรหั ส มติ ส ภามหาวิท ยาลั ย และให้ เริ่ม ดาเนิ น การรายงานผล
การดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป นั้น
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 6/2564
ที่ ผ่ านมา ส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น การแจ้ งมติ ส ภามหาวิท ยาลั ย พร้อ มประเด็ น ข้ อ คิ ด เห็ น
และข้ อ เสนอแนะที่ ส าคั ญ ให้ ห น่ ว ยงาน/ผู้ รั บ ผิ ด ชอบที่ เกี่ ย วข้ อ งรั บ ทราบ และด าเนิ น การรายงานผล
การดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ให้สานักงานสภามหาวิทยาลัยทราบเพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ขอรายงานผลการด าเนิ น การของมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี ที่สื บ เนื่ องจากมติส ภามหาวิทยาลั ย ราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ การประชุมครั้งที่
1/2564 – ครั้งที่ 6/2564 โดยสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. หมวดนโยบาย…

- 10 1. หมวดนโยบายและแผน จานวน 17 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 3 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว
14 เรื่อง
2. หมวดการจัดการศึกษา จานวน 34 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 18 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว
16 เรื่อง
3. หมวดงบประมาณและการเงิน จานวน 10 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 1 เรื่อง ดาเนินการ
เสร็จแล้ว 9 เรื่อง
4. หมวดการบริหารงานบุคคล จานวน 24 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 24 เรื่อง
5. หมวดอื่นๆ จานวน 10 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 10 เรื่อง
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รับ ทราบรายงานสรุป ผลการด าเนิน การตามมติ ส ภามหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 6/2564
3.2 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึก ษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ....
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... ดังนี้
ตามที่ สภามหาวิท ยาลั ยในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่ อวัน ที่ ๑๘ มิ ถุน ายน ๒๕๖๔
ได้พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... และ
มีมติมอบมหาวิทยาลั ย ทบทวนร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเด็น ดังนี้
๑. ให้ตรวจสอบการคิดคะแนนเฉลี่ยของสาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ในลักษณะ
ที่มีการสอบปลายภาคเพียงครั้งเดียว โดยคิดค่าคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และศึกษาข้อมูลมาตรฐานการวัด
และประเมินผลการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ มาพิจารณาประกอบด้วย
๒. ให้ ป รั บ ค่ าคะแนนเฉลี่ ย สะสม เป็ น ดั งนี้ “ค่ าระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสม ต่ ากว่า ๑.๕๐
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒ และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ากว่า ๑.๗๕ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘
ที่ ๑๐ หรือที่ ๑๒”
๓. วันที่สาเร็จการศึกษา ให้ถือเอาวันที่สภาวิชาการอนุมัติผลการสาเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ เมื่อดาเนินการพิจารณาทบทวนและปรับแก้ไขข้อบังคับฯ แล้วให้เสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรองก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ต่อมา คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลั ย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่ อวันที่ ๒๘
มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ให้ ค วามเห็ น ชอบยื น ยั น หลั ก การคิ ด คะแนนเฉลี่ ย ตามข้ อ ๓๐ ของ ร่ า ง ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่าด้ว ยการจัด การศึ กษาระดั บ ปริญ ญาตรี พ.ศ. .... ทั้ งนี้ ให้ รวมสาขาวิช า
นิติศาสตร์ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... โดยดาเนินการปรับแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับฯ ตามมติสภามหาวิทยาลัยใน
ข้อที่ ๒ และ ๓ ส่วนในข้อที่ ๑ ประเด็นการคิดคะแนนเฉลี่ยของสาขาวิชานิติศาสตร์ กรรมการได้พิจารณา
แล้วยืนยันตามหลักการเดิมตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ จึงไม่มีการแก้ไข
ความเห็น…

- 11 ความเห็ น และข้ อเสนอแนะของกรรมการพิ จารณาร่ างกฎ ฯ ในการปรั บแก้ ไข เพิ่ มเติ ม
ข้อบังคับ มีดังนี้
ความเห็นและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
ให้ปรับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม เป็นดังนี้
“ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ากว่า
๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒ และ
ค่ าระดั บ คะแนนเฉลี่ ยสะสม ต่ ากว่ า
๑.๗๕ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔ ที่ ๖
ที่ ๘ ที่ ๑๐ หรือที่ ๑๒”

ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
พิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับและระเบียบของ
มหาวิทยาลัยในการปรับแก้ไข เพิ่มเติม
ข้อบังคับ
ข้ อ 19 นั กศึ กษาอาจพ้ นสภาพนั กศึ กษา
ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๔) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ากว่า
๑.5๐ เมื่ อ สิ้ น ภาคการศึ ก ษาที่ ๒ และค่ า
ระดั บคะแนนเฉลี่ ยสะสม ต่ ากว่า ๑.7๕ *
เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐
หรือ ที่ ๑๒

ให้ตรวจสอบการคิดคะแนนเฉลี่ย
ข อ งส าข าวิ ช านิ ติ ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สาขาวิ ช าอื่ น ๆ ในลั ก ษณะที่ มี ก าร
สอบปลายภาคเพียงครั้งเดียว โดยคิด
ค่ าคะแนนเต็ ม ๑๐๐ คะแนน และ
ศึ ก ษาข้ อ มู ล มาตรฐานการวั ด และ
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก
มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ มาพิ จารณ า
ประกอบด้วย

ข้อ ๓0 การคิดคะแนนเฉลี่ย
(๑ ) ค ะแ น น เฉลี่ ย เฉ พ าะราย ภ าค
การศึ กษา ให้ ค านวณจากผลการเรียนของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวม
ของผลคูณ ของจ านวนหน่ วยกิ ตกับคะแนน
ของแต่ ล ะรายวิ ช าหารด้ ว ยจ านวนหน่ ว ย
กิตรวมของรายวิชา ตามค่าระดับคะแนนที่
นักศึกษาสอบได้ในภาคการศึกษานั้น โดยนับ
รวมรายวิชาที่มีผลการศึกษาเป็น “F” การ
ค านวณดั ง กล่ า วให้ ค านวณถื อ เอาเลข
ทศนิ ยม ๒ ต าแหน่ ง โดยไม่ ปั ดเศษ ทั้ งนี้
ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ “I” ไม่ต้อง
นามาคานวณคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา

เหตุผล
ม ห าวิ ท ยาลั ยขอเส น อ
เป ลี่ ยน แ ป ล งค่ าระดั บ
คะแนนสะสม จากเดิ ม
๑.๗๕ *เปลี่ยนเป็น ๑.๗๐
ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๑๖
กรกฎาคม ๒๕๖๔
เ ห็ น ช อ บ ต า ม ม ติ
คณ ะกรรม การบ ริ ห าร
ม ห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ
เทพสตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ มิ ถุ น ายน
๒๕๖๔ ดังนี้
“ให้ ความเห็ น ชอบยื น ยั น
หลั ก การคิ ด คะแนนเฉลี่ ย
ตาม ข้ อ ๓๐ ของ (ร่ า ง)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. .... โดยให้เป็นไปตาม
หลั กเกณ ฑ์ เดี ยวกั น ทั้ ง
มหาวิทยาลัย”

วันที่สาเร็จ...

- 12 ความเห็นและข้อเสนอแนะของ
ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการ
พิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับและระเบียบของ
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
มหาวิทยาลัยในการปรับแก้ไข เพิ่มเติม
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
ข้อบังคับ
วันที่สาเร็จการศึกษา ให้ ถือเอาวันที่ ข้ อ ๓1 การส าเร็จการศึ กษาตามหลั กสู ตร
ส ภ าวิ ช าก ารอ นุ มั ติ ผ ล ก ารส าเร็ จ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
การศึกษา
...
...
...
...
(๕) วันที่สาเร็จการศึกษา ให้ถือเอาวันที่
สภาวิชาการอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา
เหตุผล
เหตุผล
เนื่ องจากกระทรวงศึ กษาธิการออก
เนื่ อ งจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารออก
ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ ประกาศเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
ปริ ญ ญ าตรี พ.ศ. ๒ ๕ ๕ ๘ ซึ่ งมี การ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีการปรับปรุงมา
ปรับปรุงมาจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบ ตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกั บ ข้ อ บั ง คั บ
กับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏเทพสตรี ว่ า ด้ วย
ว่าด้ วย การประเมินผลการศึ กษาระดั บ การประเมินผลการศึ กษาระดั บปริญญาตรี
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้มาระยะหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้มาระยะหนึ่งแล้ว จึงมีความ
แล้ว จึงมีความจาเป็นที่จะปรับปรุง ให้มี จาเป็นที่จะปรับปรุง ให้มีความสอดคล้องกับ
ความสอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลง แผนการศึ กษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
ของพระราชบั ญ ญั ติ การศึ กษาแห่ งชาติ มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕42 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ .ศ . 2562 แ ผ น ก า ร ศึ ก ษ า ช า ติ
พ .ศ. ๒ ๕ ๖ ๐ – ๒ ๕ ๗ ๙ ม าตรฐาน
การศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

เหตุผล
เห็ น ชอบให้ ป รั บ แก้ ไข
ต า ม ม ติ ส ภ า
มหาวิ ท ยาลั ย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน
๒๕๖๔
ข้ อ บั งคั บ ดั งกล่ า ว
เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ
มาตรฐาน ห ลั กสู ต ร
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ งมี ก าร
ปรั บปรุ งมาจากเกณฑ์
มาตรฐาน ห ลั กสู ต ร
ระดั บปริ ญ ญ า พ.ศ.
๒๕๔๘ อยู่แล้ว
ซึ่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ก ารศึ ก ษ าแ ห่ งช าติ
พ .ศ. ๒ ๕ 4 2 และที่
แ ก้ ไข เพิ่ ม เติ ม จ ะ
กล่ าวถึ งระบบการจั ด
การศึกษาโดยภาพรวม
ตั้ งแต่ ระดั บพื้ นฐาน
ระดั บ ก่ อ นอุ ด มศึ ก ษา
ซึ่ ง ไ ม่ ไ ด้ มี ค ว า ม
เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ
ข้ อบั งคั บ ฉบั บ นี้ จึ งไม่
จ าเป็ น ต้ อ งอ้ า งถึ ง ข้ อ
กฎหมายนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติ เห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... โดยมอบเลขานุการดาเนินการปรับแก้ไข เพิ่มเติมตามความเห็น และข้อเสนอแนะของ
กรรมการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
นอกจากนี้…

- 13 นอกจากนี้ คณะกรรมการมี ข้ อคิ ดเห็ น และข้ อเสนอแนะอี กประการหนึ่ งเกี่ ยวกั บแนวทาง
การจั ดท าร่ างกฎหมาย โดยอ้ างอิ งจาก “แนวทางการจั ดท าร่างกฎหมาย (Legislative Drafting Guideline)
ของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา” ในส่วนที่ ๖ “บทยกเลิกกฎหมาย” ข้อ ๒ แนวทางการเขียนบทยกเลิกกฎหมาย
(๓) ระบุไว้ว่า
“การกาหนดบทยกเลิกกฎหมาย โดยหลักไม่ควรมีลักษณะเป็นบทยกเลิกบทบัญญัติที่ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายในรูปแบบของบทกวาด (Sweeping Clause) ที่กาหนดแต่เพียงว่าให้ยกเลิกกฎหมายใดขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายที่กาลังจะตราขึ้น หรือที่เรียกว่า บทยกเลิกหรือบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้ง” ลักษณะการเขียนเช่นนี้
มิได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่ายกเลิกกฎหมายฉบับใด โดยมีถ้อยคาและรูปแบบประโยคในทานอง ดังต่อไปนี้
“บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่ งขัด
หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน”
เหตุ ผ ล ที่ ไม่ ค วรก าหนดบทยกเลิ ก กฎหมายในลั ก ษณะดั งกล่ าว ในฐานะเป็ น บทยกเลิ ก
บทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือต้องหลีกเลี่ยงการเขียน เพราะจะทาให้เกิดปัญหาการตีความเกิดขึ้น
ได้ตลอดว่า กฎหมายที่ตราขึ้น ใช้บั งคับ แทนที่กฎหมายฉบับอื่นนั้ นได้แก่กฎหมายอะไรบ้าง ในการตีความ
กฎหมายต้องถือตามหลักทั่วไปที่ว่า กฎหมายใหม่ที่ออกมาในภายหลัง ถ้าเป็นกฎหมายเฉพาะย่อมมีผลเป็นการ
ยกเลิกกฎหมายทั่วไปที่ออกมาก่อน แต่การเขียนบทยกเลิกกฎหมายโดยยกเลิกบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายในลักษณะบทกวาด เพื่อให้กฎหมายฉบับนั้นมีผลใช้บังคับเหนือกฎหมายอื่น โดยไม่ระบุอย่างชัดเจน
ย่อมทาให้เกิดความไม่แน่นอนในการใช้บังคับกฎหมายซึ่งเป็นการไม่ถูกต้อง ดังนั้น การจะยกเลิกกฎหมายใด
ต้องระบุให้ชัดเจน โดยผู้ร่างกฎหมายต้องตรวจสอบให้ได้ว่าประสงค์จะยกเลิ กกฎหมายใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็น
การยกเลิกทั้งฉบับหรือบางเรื่อง แล้วจึงจะระบุชื่อกฎหมายที่จะยกเลิกโดยชัดแจ้งโดยตรง โดยไม่ต้องบัญญัติ
บทยกเลิกกฎหมายในลักษณะบทกวาด
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ฯ จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย
ได้คานึงถึงวิธีการเขียนกฎหมายตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในการตรากฎหมายใหม่ที่จะออกมาในภายภาคหน้า ด้วย
มหาวิทยาลั ย จึ งเสนอสภามหาวิทยาลั ยโปรดพิจารณาร่าง ข้อบั งคับมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. มหาวิทยาลัย บางแห่ งกาหนดขั้นตอนการดาเนินการเมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษาโดย
ระบบ มี 3 ขั้นตอนดังนี้
(1) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอนุมัติผลการสาเร็จการศึกษา
(2) สภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
(3) สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญา
เช่น คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอนุมัติผลการสาเร็จการศึกษา วันที่ 9 เมษายน จึงให้วันที่ 9 เมษายน
เป็นวันที่นักศึกษาสาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องรอวันที่ ประชุมสภาวิชาการ เนื่องจากมิใช่หน้าที่ของสภาวิชาการ
ในการพิ จ ารณาวั น ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา แต่ ส ภาวิ ช าการมี ห น้ า ที่ เสนอการให้ ป ริญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษา
เรื่องดังกล่ าวเป็ น เรื่องส าคัญ ต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ควรมีขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์ต่อ
นักศึกษา

2. ขั้นตอน…
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เทพสตรี มีดังนี้
(1) คณะกรรมการประจาคณะ ดาเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา
(2) กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนและผลการเรียนรายวิชา
ของนั กศึกษา ดาเนิน การส่ งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการสาเร็จการศึกษาเพื่อเสนอสภา
วิชาการ
(3) สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
(4) สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
หากเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติผลการสาเร็จการศึกษา คณะต่าง ๆ จะต้อง
ส่งผลการศึกษาให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา แต่ทั้งนี้ การอนุมัติผลการสาเร็จการศึกษา
เป็นอานาจของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหรือไม่ และเห็นว่า ร่างข้อบังคับ ข้อ 31 (5) “วันที่สาเร็จ
การศึกษา ให้ถือเอาวันที่สภาวิชาการอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา” เหมาะสมกับสภาวการณ์ของมหาวิทยาลัยแล้ว
4. หากให้อานาจคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติผลการสาเร็จการศึกษา
จะต้องดาเนินการแก้ไขข้อบังคับฯ คณะกรรมการประจาคณะเพื่อให้ขั้นตอนสอดคล้องกัน
5. ในหลักการมหาวิทยาลัยมีความต้องการให้นักศึกษาสาเร็ จการศึกษาโดยเร็วที่สุด เพื่อให้
ทันต่อการสมัครสอบโดยเฉพาะนักศึกษาสายครู เมื่อกองบริการการศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน
และผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษาครบถ้วนแล้ว การเสนอให้ปริญญา การอนุมัติให้ปริญญาสามารถอนุมัติ
ย้อนหลังได้ ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยควรร่วมพิจารณาวันที่สาเร็จการศึกษาโดยให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษา
โดยเร็วที่สุดเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา
6. จากข้อมูล ที่ ผ่านมามี ขั้นตอนการอนุมัติผ ลการสาเร็จการศึกษา และอนุ มัติให้ ปริญ ญา
สาหรับ วัน ที่สาเร็จการศึกษาโดยส่ วนใหญ่ใช้วันที่อนุมัติผ ลการส าเร็จการศึกษา เพื่อให้ ข้ อมูล ผลการศึกษา
ครบถ้วนจึงเสนอให้มีองค์กรทาหน้าที่ตรวจสอบหลังจากผ่านคณะกรรมการประจาคณะ คือ สภาวิชาการ และ
เสนอให้ใช้ถ้อยคาว่า “วันที่สาเร็จการศึกษา ให้ใช้วัน อนุมัติผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ”
เนื่องจากสภาวิชาการมิได้มีหน้าที่อนุมัติผลการสาเร็จการศึกษา
7. การอนุ มัติผ ลการศึกษาให้ ขึ้นอยู่กับบริบทของมหาวิท ยาลั ย และไม่ควรยึดระบบวัน ที่
ประชุมสภาวิชาการ เนื่องจากการสาเร็จการศึกษาเป็นผลประโยชน์กับนักศึกษา เมื่อกองบริการการศึกษา
ตรวจสอบและบันทึกผลในระบบเรียบร้อยแล้ว จึงจะเสนอสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ
8. การด าเนิ น การส าเร็จการศึก ษาของมหาวิท ยาลั ย ที่ ผ่ านมามิ ได้ พ บปั ญ หาใด จึ งขอใช้
กระบวนการการส าเร็จการศึกษาเช่นเดิม และขอเสนอให้วันที่สาเร็จการศึกษา ให้ถือเอาวันที่สภาวิชาการ
เห็นชอบ
9. การประชุมสภาวิชาการ หรือการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในแต่ละครั้ง เพื่อให้มีมติและ
ย้อนหลังได้ วันประชุมและวันอนุมัติผลไม่จาเป็นต้องเป็นวันเดียวกัน
10. ให้ปรับแก้ไขถ้อยคาข้อ ๓1 (๕) โดยใช้ถ้อยคา ดังนี้ “วันที่สาเร็จการศึกษา ให้ถือเอา
วันที่สภาวิชาการเห็นชอบผลการศึกษา”
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบให้ อ อกข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 โดยให้ปรับแก้ไขข้อ 31 (5) “วันที่สาเร็จการศึกษา ให้ถือเอา
วันที่สภาวิชาการเห็นชอบผลการศึกษา” และนาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4…
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4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา นาเสนอ อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ดังนี้
ด้วย การจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2563 มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
(กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี สาเร็จการศึกษา จานวน 86 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จานวน 52 คน และ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จานวน 34 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้สาเร็จการศึกษาตามลาดับ ดังนี้
1. คณะกรรมการประจาคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจาเดือนมิถุนายน
2564 ดังนี้
(1) คณะกรรมการประจ าคณะครุ ศ าสตร์ ได้ ด าเนิ นการพิ จารณาอนุ มั ติ ผลการศึ กษา
ในการประชุม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564
(2) คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2564
(3) คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564
(4) คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา
ในการประชุม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564
(5) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ ด าเนิ น การพิ จ ารณาอนุ มั ติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564
(6) คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดาเนิน การพิจารณาอนุมั ติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564
2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา
แต่ละหลักสูตร และดาเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการสาเร็จการศึกษา เพื่อนาเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 23 – 25, 28 – 29 มิถุนายน 2564
3. สภาวิชาการ ในการประชุ มสภาวิชาการครั้งที่ 7/2564 เมื่ อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบเสนอการให้ ป ริญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษา ระดั บ ปริญ ญาตรี จ านวน 86 คน
รายละเอียดจานวนผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้

1. คณะมนุษยศาสตร์...

- 16 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
1.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รวมทั้งหลักสูตร
1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
1.2.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคภาษาอังกฤษ)
รวมทั้งหลักสูตร
1.3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
1.3.1 สาขาวิชานิติศาสตร์
รวมทั้งหลักสูตร
1.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
1.4.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2.1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2.1.3 สาขาวิชาชีววิทยา
2.1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
3. คณะวิทยาการจัดการ
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
3.1.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รวมทั้งหลักสูตร
3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3.2.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
3.2.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.2.3 สาขาวิชาการจัดการ
3.2.4 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3.2.5 สาขาวิชาการตลาด
รวมทั้งหลักสูตร

รวมทั้งสิ้น

2
2

-

2
2

2
2

-

2
2

4
4

6
6

10
10

8

20
20
26

20
20
34

1
1
1
8
11
11

-

1
1
1
8
11
11

3
3

-

3
3

1
5
2
1
1
10

3
1
4

1
8
3
1
1
14
3.3 หลักสูตร...
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ภาคปกติ ภาคพิเศษ

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา
3.3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
3.3.1 สาขาวิชาการบัญชี

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น

13

1
1
5

1
1
18

รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น

2
2
2

-

2
2
2

6
6

-

6
6

1

3

4

10

-

10

1

-

1

12
18
52

3
3
34

15
21
86

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
4.1.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
5.1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทั้งหลักสูตร
5.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
5.2.1 สาขาวิช าเทคโนโลยีอุต สาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
5.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
5.2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล)
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
รวมจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น

มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี จานวน 86 คน (เอกสารแยกเล่ม
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์)
มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 86 คน ดังนี้

1. คณะมนุษยศาสตร์...
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ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
2
2
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
2
2
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
4
6
10
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
20
20
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
11
11
3. คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
3
3
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
10
4
14
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1
1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2
2
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
6
6
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
12
3
15
รวมจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 52
34
86
คณะ

หลักสูตร

4.2 พิ จ ารณาอนุ มัติ การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้ รั บ ผิด ชอบหลัก สูต ร และอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร หลักสูต รวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2563)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ นาเสนอ การขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ตร และอาจารย์ป ระจาหลั ก สู ตร หลั กสู ตรวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช า
วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2563) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
ตามที่ สภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ในคราวประชุ มครั้งที่ 6/2563 เมื่อ วัน ที่ 19
มิถุนายน 2563 มีมติ อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2563) คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยหลั ก สู ต รดั งกล่ าวได้ ผ่ านการพิ จ ารณาความสอดคล้ อ ง
ของหลั กสู ตร จากส านั กงานปลั ดกระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิท ยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เมื่ อ วัน ที่ 14
พฤศจิกายน 2563 แล้วนั้น
เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปุระชาติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจาหลักสูตร ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 และคณะได้ดาเนินการให้ได้มาซึ่ง
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณสมบัติในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แทนบุคคลดังกล่าวเรียบร้อย ดังนั้น เพื่อให้
การบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปุระชาติ
เป็ นอาจารย์ ดร.สุ ดารั ตน์ ขั ดสาย ซึ่ งมี คุ ณ วุ ฒิ ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บปริ ญญาตรี พ.ศ. 2558
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ...
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(เดิม)
(ใหม่)
1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นางพัชรี ร่มพยอมหอม วิชัยดิษฐ
2. นางพัชรี ร่มพยอมหอม วิชัยดิษฐ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
3. นายประสิทธิ์ ปุระชาติ
3. นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
(อาจารย์, ดร.)

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง

2. อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
หมายเหตุ
(เดิม)
(ใหม่)
1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
คงเดิม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นางพัชรี ร่มพยอมหอม วิชัยดิษฐ
2. นางพัชรี ร่มพยอมหอม วิชัยดิษฐ
คงเดิม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
3. นายประสิทธิ์ ปุระชาติ
3. นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย
เปลี่ยนแปลง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
(อาจารย์, ดร.)
4. นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน
4. นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน
คงเดิม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่
6/2564 เมื่ อ วั น ที่ 23 มิถุ น ายน 2564 และสภาวิช าการในการประชุ ม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อ วัน ที่ 2
กรกฎาคม 2564 โดยที่ป ระชุมสภาวิช าการมีมติ เห็ นชอบการเสนอขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ป ระจาหลั กสู ตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) โดยให้คณะฯ ดาเนินการตรวจสอบการรายงานข้อมูลใน
เอกสาร สมอ.08 ตามแบบที่สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกาหนด
และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ปรั บ คุ ณ วุฒิ อ าจารย์ หลั ก สู ต รวิ ท ย าศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่เสนอ ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม
มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ศึ ก ษา (หลั ก สู ต รใหม่
พ.ศ. 2563) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่เสนอดังนี้

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ...
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(เดิม)
(ใหม่)
1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นางพัชรี ร่มพยอมหอม วิชัยดิษฐ
2. นางพัชรี ร่มพยอมหอม วิชัยดิษฐ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
3. นายประสิทธิ์ ปุระชาติ
3. นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
(อาจารย์, ดร.)
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นางพัชรี ร่มพยอมหอม วิชัยดิษฐ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
3. นายประสิทธิ์ ปุระชาติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
4. นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นางพัชรี ร่มพยอมหอม วิชัยดิษฐ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
3. นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย
(อาจารย์, ดร.)
4. นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

4.3 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ นาเสนอ การขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม
2562 มีมติอนุ มัติ หลักสูตรครุศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยหลักสูตรดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
จากสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นั้น
เพื่ อเป็ น การทดแทนการจ้างผู้ปฏิบั ติงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ และ
เพื่อ ให้ การบริ ห ารหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาดนตรีศึ กษา (4 ปี ) (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)
เป็ น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ต ร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
จึงขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสูตร และอาจารย์ประจาหลั กสู ตร หลั กสู ตรครุศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จานวน 2 คน รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ...

- 21 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(เดิม)
(ใหม่)
1. นายอภิวัฒน์ สุริยศ
1. นายอภิวัฒน์ สุริยศ
(อาจารย์)
(อาจารย์)
2. นางสาวธัญชนา ชัยวิรัตน์
2. นางสาวธัญชนา ชัยวิรัตน์
(อาจารย์)
(อาจารย์)
3. นายศราวุธ เสียงแจ่ม
3. นายเจษฎา สุขสนิท
(อาจารย์)
(อาจารย์)
4. นางวันดี เภาคา
4. นางวันดี เภาคา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
5. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์
5. นายศุภณัฐ นุตมากุล
(อาจารย์)
(อาจารย์)
6. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
6. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
(อาจารย์)
(อาจารย์)
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
1. นายอภิวัฒน์ สุริยศ
(อาจารย์)
2. นางสาวธัญชนา ชัยวิรัตน์
(อาจารย์)
3. นายศราวุธ เสียงแจ่ม
(อาจารย์)
4. นางวันดี เภาคา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
5. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์
(อาจารย์)
6. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
(อาจารย์)

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
1. นายอภิวัฒน์ สุริยศ
(อาจารย์)
2. นางสาวธัญชนา ชัยวิรัตน์
(อาจารย์)
3. นายเจษฎา สุขสนิท
(อาจารย์)
4. นางวันดี เภาคา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
5. นายศุภณัฐ นุตมากุล
(อาจารย์)
6. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
(อาจารย์)

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่
4/2564 เมื่ อ วัน ที่ 16 มิถุ น ายน 2564 และสภาวิช าการ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อ วัน ที่ 2
กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจา
หลั กสู ตร หลั กสู ตรครุศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาดนตรีศึ กษา (4 ปี) (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ทั้ งนี้ ให้ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
มหาวิทยาลัย…

- 22 มหาวิท ยาลั ย จึ งเสนอสภามหาวิท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิ ดชอบหลั กสูตร และอาจารย์ ประจาหลั กสูตร หลั กสูตรครุศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าดนตรีศึกษา (4 ปี )
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจา
หลั กสู ตร หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าดนตรี ศึ ก ษา (4 ปี ) (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่เสนอดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หมายเหตุ
(เดิม)
(ใหม่)
1. นายอภิวัฒน์ สุริยศ
1. นายอภิวัฒน์ สุริยศ
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
2. นางสาวธัญชนา ชัยวิรัตน์
2. นางสาวธัญชนา ชัยวิรัตน์
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
3. นายศราวุธ เสียงแจ่ม
3. นายเจษฎา สุขสนิท
เปลี่ยนแปลง
(อาจารย์)
(อาจารย์)
4. นางวันดี เภาคา
4. นางวันดี เภาคา
คงเดิม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
5. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์
5. นายศุภณัฐ นุตมากุล
เปลี่ยนแปลง
(อาจารย์)
(อาจารย์)
6. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
6. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
1. นายอภิวัฒน์ สุริยศ
(อาจารย์)
2. นางสาวธัญชนา ชัยวิรัตน์
(อาจารย์)
3. นายศราวุธ เสียงแจ่ม
(อาจารย์)
4. นางวันดี เภาคา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
5. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์
(อาจารย์)
6. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
(อาจารย์)

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
1. นายอภิวัฒน์ สุริยศ
(อาจารย์)
2. นางสาวธัญชนา ชัยวิรัตน์
(อาจารย์)
3. นายเจษฎา สุขสนิท
(อาจารย์)
4. นางวันดี เภาคา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
5. นายศุภณัฐ นุตมากุล
(อาจารย์)
6. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
(อาจารย์)

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม
4.4 พิจารณาอนุมัติ...

- 23 4.4 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖3) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ นาเสนอ การขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
ตามที่ สภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ในการประชุ มครั้งที่ 13/2562 เมื่ อวันที่ 16
ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖3)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
จากสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 แล้วนั้น
เนื่องด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ได้ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ประจาหลักสูตร ไปสังกัดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ดั งนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไป ด้วยความ
เรี ยบร้ อย ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตร ระดั บปริ ญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
จึ งขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตร และอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖3)
โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หมายเหตุ
(เดิม)
(ใหม่)
1. นางสาธิตา สังข์พงษ์
1. นางสาธิตา สังข์พงษ์
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
2. นางสาววิภาศิริ แจ้งแสงทอง
2. นางสาวกุสุมา เรืองพัฒนกุล
เปลี่ยนแปลง
(อาจารย์)
(อาจารย์)
3. นางสาวศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
3. นางสาวรัชดา พงศ์ไพรรัตน์
เปลี่ยนแปลง
(อาจารย์)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
๔. นางจิตราพร งามเนตร
๔. นางจิตราพร งามเนตร
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
5. นายพรเทพ คัชมาตย์
5. นางสาวชนากานต์ บุญแก้ว
เปลี่ยนแปลง
(อาจารย์)
(อาจารย์)
6. นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย
6. นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)

2. อาจารย์ประจา…
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อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
1. นางสาธิตา สังข์พงษ์
(อาจารย์)
2. นางสาววิภาศิริ แจ้งแสงทอง
(อาจารย์)
3. นางสาวศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
(อาจารย์)
๔. นางจิตราพร งามเนตร
(อาจารย์)
5. นายพรเทพ คัชมาตย์
(อาจารย์)
6. นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย
(อาจารย์)

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
1. นางสาธิตา สังข์พงษ์
(อาจารย์)
2. นางสาวกุสุมา เรืองพัฒนกุล
(อาจารย์)
3. นางสาวรัชดา พงศ์ไพรรัตน์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
๔. นางจิตราพร งามเนตร
(อาจารย์)
5. นางสาวชนากานต์ บุญแก้ว
(อาจารย์)
6. นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย
(อาจารย์)

หมายเหตุ
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่
4/2564 เมื่ อ วัน ที่ 16 มิถุ น ายน 2564 และสภาวิช าการ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อ วัน ที่ 2
กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจา
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖3) ทั้งนี้ ให้คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
มหาวิท ยาลั ย จึ งเสนอสภามหาวิท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖3) ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษ (หลั ก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖3)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่เสนอ ดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หมายเหตุ
(เดิม)
(ใหม่)
1. นางสาธิตา สังข์พงษ์
1. นางสาธิตา สังข์พงษ์
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
2. นางสาววิภาศิริ แจ้งแสงทอง
2. นางสาวกุสุมา เรืองพัฒนกุล
เปลี่ยนแปลง
(อาจารย์)
(อาจารย์)
3. นางสาวศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
3. นางสาวรัชดา พงศ์ไพรรัตน์
เปลี่ยนแปลง
(อาจารย์)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
๔. นางจิตราพร งามเนตร
๔. นางจิตราพร งามเนตร
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
5. นายพรเทพ...
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(เดิม)
5. นายพรเทพ คัชมาตย์
(อาจารย์)
6. นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย
(อาจารย์)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(ใหม่)
5. นางสาวชนากานต์ บุญแก้ว
(อาจารย์)
6. นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย
(อาจารย์)

2. อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
1. นางสาธิตา สังข์พงษ์
(อาจารย์)
2. นางสาววิภาศิริ แจ้งแสงทอง
(อาจารย์)
3. นางสาวศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
(อาจารย์)
๔. นางจิตราพร งามเนตร
(อาจารย์)
5. นายพรเทพ คัชมาตย์
(อาจารย์)
6. นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย
(อาจารย์)

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
1. นางสาธิตา สังข์พงษ์
(อาจารย์)
2. นางสาวกุสุมา เรืองพัฒนกุล
(อาจารย์)
3. นางสาวรัชดา พงศ์ไพรรัตน์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
๔. นางจิตราพร งามเนตร
(อาจารย์)
5. นางสาวชนากานต์ บุญแก้ว
(อาจารย์)
6. นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย
(อาจารย์)

หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

หมายเหตุ
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

4.5 พิ จ ารณาอนุ มั ติ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ผู้รั บ ผิด ชอบหลั กสูต ร และอาจารย์ป ระจ า
หลั กสูต ร หลัก สูต รศิ ลปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาศิ ลปกรรม (หลัก สูต รใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ นาเสนอ การขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตร และอาจารย์ป ระจาหลั กสู ตร หลั กสู ตรศิล ปกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช า
ศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
ตามที่ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ในการประชุ ม ครั้ งที่ 2/2563 เมื่ อ วัน ที่ 21
กุม ภาพั น ธ์ 2563 ประกอบกับ การประชุ มครั้งที่ 12/2563 เมื่ อวั น ที่ 18 ธั น วาคม 2563 มี มติ อ นุ มั ติ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3) คณะมนุษยศาสตร์และ
สั ง คมศาสตร์ โดยหลั ก สู ต รดั ง กล่ า วได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งของหลั ก สู ต ร จากส านั กงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 แล้วนั้น
เนื่ องด้ว ย ผู้ ช่วยศาสตราจารย์วิบู ล จันทร์แย้ม อาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตร และอาจารย์
ประจาหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3) สิ้นสุดสัญญา
จ้าง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จึง ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3) ดังนี้
1. ปรับลด...

- 26 1. ปรับลดจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิมจานวน 6 คน ลดลงเหลือจานวน 5 คน
๒. ปรับลดอาจารย์ประจาหลักสูตรจากเดิมจานวน 6 คน ลดลงเหลือจานวน 5 คน
การเปลี่ ย นแปลงดั งกล่ าวยั งคงเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2558 ที่ ก าหนดให้ อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตร มี คุ ณวุฒิ และคุ ณสมบั ติ เช่ นเดี ยวกั บอาจารย์ ประจ า
หลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๕ คน
โดยมีรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หมายเหตุ
(เดิม)
(ใหม่)
1. นายจุติรัช อนุกูล
1. นายจุติรัช อนุกูล
คงเดิม
(อาจารย์, ดร.)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นางสาวอรุณี เจริญทรัพย์
2. นางสาวอรุณี เจริญทรัพย์
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
3. นายวิบูล จันทร์แย้ม
ตัดออก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
๔. นางสาวนิลรัตน์ ปัททุม
3. นางสาวนิลรัตน์ ปัททุม
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
5. นายณฤทธิ์ ประจงแต่ง
4. นายณฤทธิ์ ประจงแต่ง
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
6. นายนิเวศ เผื่อนทิม
5. นายนิเวศ เผื่อนทิม
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
1. นายจุติรัช อนุกูล
(อาจารย์, ดร.)
2. นางสาวอรุณี เจริญทรัพย์
(อาจารย์)
3. นายวิบูล จันทร์แย้ม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
๔. นางสาวนิลรัตน์ ปัททุม
(อาจารย์)
5. นายณฤทธิ์ ประจงแต่ง
(อาจารย์)
6. นายนิเวศ เผื่อนทิม
(อาจารย์)

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
1. นายจุติรัช อนุกูล
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นางสาวอรุณี เจริญทรัพย์
(อาจารย์)
3. นางสาวนิลรัตน์ ปัททุม
(อาจารย์)
4. นายณฤทธิ์ ประจงแต่ง
(อาจารย์)
5. นายนิเวศ เผื่อนทิม
(อาจารย์)

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
ตัดออก
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
ทั้งนี้...

- 27 ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาคณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่
4/2564 เมื่ อ วั น ที่ 16 มิ ถุ น ายน 2564 และสภาวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 7/2564 เมื่ อ วั น ที่
2 กรกฎาคม 2564 ที่ป ระชุมมีมติเห็ นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจาหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3) ทั้งนี้ ให้คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
มหาวิท ยาลั ย จึ งเสนอสภามหาวิท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตร และอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร หลั กสู ตรศิ ลปกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาศิ ลปกรรม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3) ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ สภามหาวิทยาลั ย อนุมัติการขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์
ประจ าหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าศิ ล ปกรรม (หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่เสนอดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หมายเหตุ
(เดิม)
(ใหม่)
1. นายจุติรัช อนุกูล
1. นายจุติรัช อนุกูล
คงเดิม
(อาจารย์, ดร.)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นางสาวอรุณี เจริญทรัพย์
2. นางสาวอรุณี เจริญทรัพย์
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
3. นายวิบูล จันทร์แย้ม
ตัดออก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
๔. นางสาวนิลรัตน์ ปัททุม
3. นางสาวนิลรัตน์ ปัททุม
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
5. นายณฤทธิ์ ประจงแต่ง
4. นายณฤทธิ์ ประจงแต่ง
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
6. นายนิเวศ เผื่อนทิม
5. นายนิเวศ เผื่อนทิม
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
(ใหม่)
1. นายจุติรัช อนุกูล
1. นายจุติรัช อนุกูล
(อาจารย์, ดร.)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นางสาวอรุณี เจริญทรัพย์
2. นางสาวอรุณี เจริญทรัพย์
(อาจารย์)
(อาจารย์)
3. นายวิบูล จันทร์แย้ม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
๔. นางสาวนิลรัตน์ ปัททุม
3. นางสาวนิลรัตน์ ปัททุม
(อาจารย์)
(อาจารย์)

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
ตัดออก
คงเดิม
5. นายณฤทธิ์...

- 28 อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
5. นายณฤทธิ์ ประจงแต่ง
(อาจารย์)
6. นายนิเวศ เผื่อนทิม
(อาจารย์)

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
4. นายณฤทธิ์ ประจงแต่ง
(อาจารย์)
5. นายนิเวศ เผื่อนทิม
(อาจารย์)

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม

4.6 พิจ ารณาอนุมัติ การขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจา
หลักสูต ร หลักสูต รครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖2)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ นาเสนอ
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม
2562 มี มติ อนุ มั ติหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาอังกฤษ (4 ปี ) (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)
คณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ โดยหลั ก สู ต รได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งของหลั ก สู ต ร
จากสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร
4 ปี พ.ศ. 2563 ที่ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับดังกล่าว ในส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์การรับรอง
ปริญญา องค์ประกอบด้านหลักสูตร ประเด็นแผนการรับนิสิตนักศึกษา โดยเกณฑ์การรับรอง ๒) กาหนดให้
“จานวนอาจารย์นิเทศก์ 1 คน ดูแลนิสิตนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะไม่เกิน
10 คน” และเพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จึงขอเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ประจาหลักสู ตร หลั กสู ตรครุศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) ดังนี้
1. ปรับเพิ่มจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิมจานวน 5 คน เพิ่มเป็นจานวน 6 คน
๒. ปรั บเพิ่ มอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร จากเดิ มจ านวน 7 คน เพิ่ มเป็ นจ านวน 9 คน และ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ จานวน 1 คน
ทั้งนี้ ฝ่ ายเลขานุ การ ได้ตรวจสอบแล้วว่าพบว่า อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจาหลักสูตร ลาดับที่ 1 นางสาวกันยา กองสูงเนิน ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงคานาหน้านาม และชื่อสกุล เป็น “นางกันยา
บาร์นท์” ให้มหาวิทยาลัยรับทราบ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอปรับข้อมูลบุคคล
ดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน
โดยมีรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงดังนี้

1. อาจารย์...
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(เดิม)
(ใหม่)
1. นางสาวกันยา กองสูงเนิน
1. นางกันยา บาร์นท์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์
2. นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์
(อาจารย์, ดร.)
(อาจารย์, ดร.)
3. นางสาวเบญจพร นวลประเสริฐ
3. นางสาวเบญจพร นวลประเสริฐ
(อาจารย์)
(อาจารย์)
4. นางสาวศศิวิมล สุทธิสาร
4. นางสาวศศิวิมล สุทธิสาร
(อาจารย์)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
5. นางสาววรรณวิษา ปั้นคุ้ม
5. นางสาววรรณวิษา ปั้นคุ้ม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
6. นายพรเทพ คัชมาตย์
(อาจารย์)
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
1. นางสาวกันยา กองสูงเนิน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์
(อาจารย์, ดร.)
3. นางสาวเบญจพร นวลประเสริฐ
(อาจารย์)
4. นางสาวศศิวิมล สุทธิสาร
(อาจารย์)
5. นางสาววรรณวิษา ปั้นคุ้ม
(อาจารย์)
6. นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย
(อาจารย์)
7. นางสาวศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
(อาจารย์)

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
1. นางกันยา บาร์นท์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์
(อาจารย์, ดร.)
3. นางสาวเบญจพร นวลประเสริฐ
(อาจารย์)
4. นางสาวศศิวิมล สุทธิสาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
5. นางสาววรรณวิษา ปั้นคุ้ม
(อาจารย์)
6. นายพรเทพ คัชมาตย์
(อาจารย์)
7. นางสาวศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
(อาจารย์)
8. นางสาววิภาศิริ แจ้งแสงทอง
(อาจารย์)
9. นางสาวสุวรรณา พันแสง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เพิ่ม

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม
เพิ่ม
เพิ่ม
ทั้งนี้...

- 30 ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่
4/2564 เมื่ อ วัน ที่ 16 มิถุ น ายน 2564 และสภาวิช าการ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อ วัน ที่ 2
กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอเพิ่มจานวน และเปลี่ยนแปลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)
ทั้งนี้ ให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
มหาวิ ท ยาลั ย จึ งเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จารณาอนุ มั ติ ก ารขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รั บผิ ดชอบหลั กสู ตร และอาจารย์ ประจาหลั กสู ตร หลั กสู ตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี )
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่เสนอดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หมายเหตุ
(เดิม)
(ใหม่)
1. นางสาวกันยา กองสูงเนิน
1. นางกันยา บาร์นท์
คงเดิม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์
2. นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์
คงเดิม
(อาจารย์, ดร.)
(อาจารย์, ดร.)
3. นางสาวเบญจพร นวลประเสริฐ
3. นางสาวเบญจพร นวลประเสริฐ
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
4. นางสาวศศิวิมล สุทธิสาร
4. นางสาวศศิวิมล สุทธิสาร
คงเดิม
(อาจารย์)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
5. นางสาววรรณวิษา ปั้นคุ้ม
5. นางสาววรรณวิษา ปั้นคุ้ม
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
6. นายพรเทพ คัชมาตย์
เพิ่ม
(อาจารย์)
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
1. นางสาวกันยา กองสูงเนิน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์
(อาจารย์, ดร.)
3. นางสาวเบญจพร นวลประเสริฐ
(อาจารย์)
4. นางสาวศศิวิมล สุทธิสาร
(อาจารย์)

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
1. นางกันยา บาร์นท์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์
(อาจารย์, ดร.)
3. นางสาวเบญจพร นวลประเสริฐ
(อาจารย์)
4. นางสาวศศิวิมล สุทธิสาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
5. นางสาววรรณวิษา...
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(เดิม)
5. นางสาววรรณวิษา ปั้นคุ้ม
(อาจารย์)
6. นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย
(อาจารย์)
7. นางสาวศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
(อาจารย์)

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
5. นางสาววรรณวิษา ปั้นคุ้ม
(อาจารย์)
6. นายพรเทพ คัชมาตย์
(อาจารย์)
7. นางสาวศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
(อาจารย์)
8. นางสาววิภาศิริ แจ้งแสงทอง
(อาจารย์)
9. นางสาวสุวรรณา พันแสง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

หมายเหตุ
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม
เพิ่ม
เพิ่ม

4.๗ พิ จ ารณาอนุมัติ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจา
หลัก สูต ร หลั กสู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าสั งคมศึก ษา (๔ ปี ) (หลั ก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ นาเสนอ การขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม
2562 มี มติ อนุ มั ติ หลั กสู ตรครุศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาสั งคมศึ กษา (4 ปี ) (หลั กสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖2)
คณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ โดยหลั ก สู ต รได้ ผ่ านการพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งของหลั กสู ต ร จาก
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน 256๓ นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร
4 ปี พ.ศ. 2563 ที่ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับดังกล่าว ในส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์การรับรอง
ปริญญา องค์ประกอบด้านหลักสูตร ประเด็นแผนการรับนิสิตนักศึกษา โดยเกณฑ์การรับรอง ๒) กาหนดให้
“จานวนอาจารย์นิเทศก์ 1 คน ดูแลนิสิตนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะไม่เกิน
10 คน” และ เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จึ งขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตร และอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร หลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) ดังนี้
1. ปรับเพิ่มจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิมจานวน 5 คน เพิ่มเป็นจานวน 6 คน
๒. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 1 คน
โดยมีรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงดังนี้

1. อาจารย์...

- 32 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(เดิม)
(ใหม่)
1. นายวีรวิชญ์ บุญส่ง
1. นายวีรวิชญ์ บุญส่ง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นายคมกริช บุญเขียว
2. นายคมกริช บุญเขียว
(อาจารย์)
(อาจารย์)
3. นางสาวปนัดดา พาณิชยพันธุ์
3. นางสาวปนัดดา พาณิชยพันธุ์
(อาจารย์)
(อาจารย์)
4. นายกาสัก เต๊ะขันหมาก
4. นายกาสัก เต๊ะขันหมาก
(รองศาสตราจารย์, ดร.)
(รองศาสตราจารย์, ดร.)
5. นางสาวพรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร
5. นางสาวพรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร
(อาจารย์)
(อาจารย์)
6. ว่าที่ร้อยตรีสุริยะ หาญพิชัย
(อาจารย์, ดร.)
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
1. นายวีรวิชญ์ บุญส่ง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นายคมกริช บุญเขียว
(อาจารย์)
3. นางสาวปนัดดา พาณิชยพันธุ์
(อาจารย์)
4. นายกาสัก เต๊ะขันหมาก
(รองศาสตราจารย์, ดร.)
5. นางสาวพรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร
(อาจารย์)
๖. นางสาวอังคณา อุดมพันธ์
(อาจารย์, ดร.)

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
1. นายวีรวิชญ์ บุญส่ง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นายคมกริช บุญเขียว
(อาจารย์)
3. นางสาวปนัดดา พาณิชยพันธุ์
(อาจารย์)
4. นายกาสัก เต๊ะขันหมาก
(รองศาสตราจารย์, ดร.)
5. นางสาวพรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร
(อาจารย์)
6. ว่าที่ร้อยตรีสุริยะ หาญพิชัย
(อาจารย์, ดร.)

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เพิ่ม

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่
4/2564 เมื่ อ วัน ที่ 16 มิถุ น ายน 2564 และสภาวิช าการ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อ วัน ที่ 2
กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอเพิ่มจานวน และเปลี่ยนแปลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)
ทั้งนี้ ให้คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ดาเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป
มหาวิทยาลัย…

- 33 มหาวิ ท ยาลั ย จึ งเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จารณาอนุ มั ติ ก ารขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตร และอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร หลั กสู ตรครุศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาสั งคมศึ กษา (4 ปี )
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ สภามหาวิทยาลัย อนุ มัติ การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตร และอาจารย์
ประจ าหลั กสู ตร หลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาสั งคมศึ กษา (4 ปี ) (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่เสนอดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หมายเหตุ
(เดิม)
(ใหม่)
1. นายวีรวิชญ์ บุญส่ง
1. นายวีรวิชญ์ บุญส่ง
คงเดิม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นายคมกริช บุญเขียว
2. นายคมกริช บุญเขียว
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
3. นางสาวปนัดดา พาณิชยพันธุ์
3. นางสาวปนัดดา พาณิชยพันธุ์
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
4. นายกาสัก เต๊ะขันหมาก
4. นายกาสัก เต๊ะขันหมาก
คงเดิม
(รองศาสตราจารย์, ดร.)
(รองศาสตราจารย์, ดร.)
5. นางสาวพรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร
5. นางสาวพรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร
คงเดิม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
6. ว่าที่ร้อยตรีสุริยะ หาญพิชัย
เพิ่ม
(อาจารย์, ดร.)
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
1. นายวีรวิชญ์ บุญส่ง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นายคมกริช บุญเขียว
(อาจารย์)
3. นางสาวปนัดดา พาณิชยพันธุ์
(อาจารย์)
4. นายกาสัก เต๊ะขันหมาก
(รองศาสตราจารย์, ดร.)
5. นางสาวพรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร
(อาจารย์)
๖. นางสาวอังคณา อุดมพันธ์
(อาจารย์, ดร.)

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
1. นายวีรวิชญ์ บุญส่ง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นายคมกริช บุญเขียว
(อาจารย์)
3. นางสาวปนัดดา พาณิชยพันธุ์
(อาจารย์)
4. นายกาสัก เต๊ะขันหมาก
(รองศาสตราจารย์, ดร.)
5. นางสาวพรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร
(อาจารย์)
6. ว่าที่ร้อยตรีสุริยะ หาญพิชัย
(อาจารย์, ดร.)

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
4.8 พิจารณาอนุมัติ…

- 34 4.8 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารขอเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร และขอปรั บ แผนการรั บ
นักศึกษา หลักสูต รครุศ าสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256๒)
คณะครุศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ นาเสนอ การขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตร และขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256๒) คณะครุศาสตร์ ดังนี้
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่ อวันที่ 21
กัน ยายน 2562 มีมติ อนุ มัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 256๒) คณะครุศาสตร์ โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร จาก
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 แล้วนั้น
เนื่ องจาก โดยช่ วงเวลาที่ ผ่ านมาหลั กสู ตรมี ผู้ ให้ ความสนใจในการสมั ครเข้ ารับการศึ กษาต่ อ
จ านวนมาก ในแต่ ละปี การศึ กษาไม่ น้ อยกว่ า 140 คน แต่ ตามแผนการรั บเดิ มก าหนดไว้ 35 คน สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา จึงมีความประสงค์ขยายจานวนการรับนั กศึกษา เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา และพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาประจ าการในท้องถิ่น และเขตพื้นที่บริการ และขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 การควบคุมวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปรับเพิ่มจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร จากเดิมจานวน 6 คน เพิ่มเป็นจานวน 11 คน ดังนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
1. นางบุณยานุช เฉวียงหงส์
(อาจารย์, ดร.)
2. นายเฉลิมชัย หาญกล้า
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
3. นางสาวเสริมทรัพย์ วรปัญญา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
๔. นายภูวดล จุลสุคนธ์
(อาจารย์, ดร.)
๕. นายสรรชัย ชูชีพ
(อาจารย์, ดร.)
๖. นางสาวภัสยกร เลาสวัสดิกุล
(อาจารย์, ดร.)
-

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
1. นางบุณยานุช เฉวียงหงส์
(อาจารย์, ดร.)
2. นายเฉลิมชัย หาญกล้า
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
3. นางสาวเสริมทรัพย์ วรปัญญา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
๔. นายภูวดล จุลสุคนธ์
(อาจารย์, ดร.)
๕. นายสรรชัย ชูชีพ
(อาจารย์, ดร.)
๖. นางสาวภัสยกร เลาสวัสดิกุล
(อาจารย์, ดร.)
7. นายเนติ เฉลยวาเรศ
(อาจารย์, ดร.)
8. นางสาวปนิดา เนื่องพะนอม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
9. นางสาวธันยนันท์ ทองบุญตา
(อาจารย์, ดร.)

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
10. นายกรวุฒิ...

- 35 อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
-

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
10. นายกรวุฒิ แผนพรหม
(อาจารย์, ดร.)
11. ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ พยอม
(รองศาสตราจารย์, ดร.)

-

นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา

นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา

หมายเหตุ
เพิ่มเติม

๒. ปรับแผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 – 2566 ดังนี้
แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา (เดิม)
ปีการศึกษา
2562
2563
2564
2565
2566
แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

10
10
-

25
25
-

10
10
20
10

25
25
50
25

10
10
20
10

25
25
50
25

10
10
20
10

25
25
50
25

10
10
20
10

25
25
50
25

แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา (ใหม่)
ปีการศึกษา
2562
2563
2564

2565

2566

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

10
10
-

25
25
-

10
10
20
10

25
25
50
25

20
10
30
10

60
25
85
25

20
20
40
20

60
60
120
60

20
20
40
20

60
60
120
60

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 16
มิถุน ายน 2564 คณะกรรมการบั ณ ฑิ ตศึกษา ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวัน ที่ 2 กรกฎาคม 2564 และสภา
วิชาการในการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 โดยที่ประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ
การเสนอขอเพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2562) จากอาจารย์ประจาหลักสูตร จากจานวนเดิม 6 คน เป็น 11 คน ซึ่งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ทั้ง 5 คนที่ เพิ่ มใหม่ เป็ นผู้ มี คุณสมบั ติ รวมทั้ งมีผลงานทางวิ ชาการเป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กาหนด และเห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม
มติสภามหาวิทยาลัย...

- 36 มติสภามหาวิทยาลัย
1. อนุ มัติ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลั กสูตร หลั กสู ตรครุศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256๒) คณะครุศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
หมายเหตุ
(เดิม)
(ใหม่)
1. นางบุณยานุช เฉวียงหงส์
1. นางบุณยานุช เฉวียงหงส์
คงเดิม
(อาจารย์, ดร.)
(อาจารย์, ดร.)
2. นายเฉลิมชัย หาญกล้า
2. นายเฉลิมชัย หาญกล้า
คงเดิม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
3. นางสาวเสริมทรัพย์ วรปัญญา
3. นางสาวเสริมทรัพย์ วรปัญญา
คงเดิม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
๔. นายภูวดล จุลสุคนธ์
๔. นายภูวดล จุลสุคนธ์
คงเดิม
(อาจารย์, ดร.)
(อาจารย์, ดร.)
๕. นายสรรชัย ชูชีพ
๕. นายสรรชัย ชูชีพ
คงเดิม
(อาจารย์, ดร.)
(อาจารย์, ดร.)
๖. นางสาวภัสยกร เลาสวัสดิกุล
๖. นางสาวภัสยกร เลาสวัสดิกุล
คงเดิม
(อาจารย์, ดร.)
(อาจารย์, ดร.)
7. นายเนติ เฉลยวาเรศ
เพิ่มเติม
(อาจารย์, ดร.)
8. นางสาวปนิดา เนื่องพะนอม
เพิ่มเติม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
9. นางสาวธันยนันท์ ทองบุญตา
เพิ่มเติม
(อาจารย์, ดร.)
10. นายกรวุฒิ แผนพรหม
เพิ่มเติม
(อาจารย์, ดร.)
11. ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ พยอม
(รองศาสตราจารย์, ดร.)
2. อนุมัติให้ปรับแผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256๒) คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 – 2566 ดังนี้
แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา (เดิม)
ปีการศึกษา
2562
2563
2564
2565
2566
นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

10
10
-

25
25
-

10
10
20
10

25
25
50
25

10
10
20
10

25
25
50
25

10
10
20
10

25
25
50
25

10
10
20
10

25
25
50
25
แผนการรับ...
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นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา

แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา (ใหม่)
ปีการศึกษา
2562
2563
2564

2565

2566

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

10
10
-

25
25
-

10
10
20
10

25
25
50
25

20
10
30
10

60
25
85
25

20
20
40
20

60
60
120
60

20
20
40
20

60
60
120
60

4.9 พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
ด้วย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๔ กาหนดให้ สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนหนึ่งคน
เป็นประธานกรรมการ
(๒) อธิการบดี
เป็นกรรมการ
(๓) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เป็นกรรมการ
(๔) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เป็นกรรมการ
(๕) รองอธิการบดี จานวนสองคน
เป็นกรรมการ
(๖) คณบดี จานวนสองคน
เป็นกรรมการ
(๗) ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(8) บุ ค ลากรประเภทคณาจารย์ ป ระจ า ที่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด ท า
ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยคาแนะนาของอธิการบดี จานวนสองคน
เป็นกรรมการ
(9) บุ ค ลากรประเภทข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาหรื อ พนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษา ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทายุท ธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย โดยคาแนะนาของอธิการบดี จานวนสองคนเป็นกรรมการ
(10) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ
มหาวิท ยาลั ย จึ ง ดาเนิ นการให้ ได้มาซึ่งคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงของมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ เป็นไปตาม ข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยดังกล่าว
ข้างต้น ดังนี้

(1) กรรมการ…

- 38 องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายนามชื่อบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ *เสนอพิจารณา
จานวนหนึ่งคน
..................................................................
(2) อธิการบดี
เป็นกรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(3) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
(4) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
(5) รองอธิการบดี จานวนสองคน

เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

เป็นกรรมการ

(6) คณบดี จานวนสองคน

เป็นกรรมการ

(7) ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐ านะเทีย บเท่าคณะ
จานวนหนึ่งคน
(8) บุ ค ลากรประเภทคณาจารย์ ป ระจ า
ที่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด ท า
ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย โดยคาแนะนาของอธิการบดี
จานวนสองคน
(9) บุ ค ลากรประเภทข้ า ราชการพลเรื อ น
ใน ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ห รื อ พ นั ก งา น
ในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดทายุทธศาสตร์ และการบริหาร
จั ด การความเสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย โดย
คาแนะนาของอธิการบดี จานวนสองคน
(10) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

เป็นกรรมการ

1. ผศ. ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า
2. ผศ. ดร.กันยา บาร์นท์
1. ผศ.พรรณนิภา เดชพล
2. รศ. ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน
อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์

เป็นกรรมการ

1. ผศ. ดร.นันทนา แจ้งสว่าง
2. ผศ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่าชลิต

เป็นกรรมการ

๑. นางศรีไพร วงษ์วาน
๒. นางพิณรัตน์ โพธิ์เจริญ

เป็นเลขานุการ

ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
1. เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ
2. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กรรมการสภา…

- 39 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ดังนี้
(1) รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
(2) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กรรมการ
(3) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
(4) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการ
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดี
กรรมการ
(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์
รองอธิการบดี
กรรมการ
(7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล
คณบดี
กรรมการ
(8) รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดี
กรรมการ
(9) อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์
ผู้อานวยการสานัก
กรรมการ
(10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง คณาจารย์ประจา
กรรมการ
(11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่าชลิต คณาจารย์ประจา
กรรมการ
(12) นางศรีไพร วงษ์วาน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการ
(13) นางพิณรัตน์ โพธิ์เจริญ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการ
(14) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
เลขานุการ
4.10 พิจารณาการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร และตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เพื่อเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ นาเสนอ การประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพ
องค์กร และตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน เพื่อเลือกสั งกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ดังนี้
ข้อเท็จจริง
วันที่ 22 มีนาคม 2564
กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
สภามหาวิทยาลัย มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ตามกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 2564
วันที่ 22 มิถุนายน 2564
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานตามกฎกระทรวงฯ ครั้งที่
1/2564 พิจารณาประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร
และตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน เพื่อเลือกสังกัด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เสนอผลการพิจารณาการประเมินตนเองตามตัวชี้วัด
ศักยภาพองค์กร และตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน เพื่อเลือก
สังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อสภามหาวิทยาลัย
1. กรอบการ...

- 40 1. กรอบการประเมินศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เป็นการประเมินเอกสาร จากเอกสารการประเมินที่ผ่านมา ข้อมูลจาก
- คณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และ UCLAS (คณะกรรมการอานวยการและกองนโยบายและแผนผู้ประเมิน)
- คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
- คณะกรรมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์
2. ผลการประเมินที่ผ่านมา
(1) ผลการประเมินตนเอง เพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (UCLAS)
โครงการพั ฒ นาระบบประเมิ น ตนเองเพื่ อ จั ด กลุ่ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเชิ งยุ ท ธศาสตร์
(Thai University Strategic Classification and Self-Assesment System (UCLAS) เป็นส่วนหนึ่งของการ
พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาไทย (Reinventing University)
การกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 4 กลุ่มเชิงยุทธศาสตร์
กลุ่มที่ 1 การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก ( Global and Frontier Research )
กลุ่ ม ที่ 2 การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละส่ ง เสริ ม การสร้ า งนวั ต กรรม (Technology
Development and Innovation)
กลุ่มที่ 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community)
กลุ่ ม ที่ 4 ก ารผ ลิ ต แ ละ พั ฒ น าบุ ค ล าก รวิ ช าชี พ จ าเพ าะ ( Development of
Professionals and Specialists )
ผลการประเมินพบว่า
คะแนนเฉลี่ยด้านผลการ
คะแนนเฉลี่ยด้าน
ลาดับที่
กลุ่มยุทธศาสตร์
ดาเนินงาน
ศักยภาพ (Potential)
(Performance)
ด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชน
1
3.5 (มาก)
3.5 (มาก)
อื่น (Area-Based and Community)
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2
3 (ปานกลาง)
1.5 (น้อยที่สุด)
(Technology and Innovation)
พัฒนาวิชาชีพและสาขาจาเพาะ
3
(Development of Professionals
3 (ปานกลาง)
1 (น้อยที่สุด)
and Specialists)
ด้านการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก
4
1 (น้อยที่สุด)
1 (น้อยที่สุด)
(Global and Frontier Research)

ผลการประเมิน...
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กลุ่มที่ 3
ตัวชี้วัด
รายการ
1 อัตราการได้งานทาในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต
2 การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development)
3 การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค (Non-Age
Group Participation
4 ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและสังคม (Green/Sustainability)
5
6
7
8

ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum Alignment)
การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค
(Research/Service in Region)* ตาม กพอ.
การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community)
การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดาเนินงานเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคมในพื้นที่ (Integrated Government Budget)
ค่าเฉลี่ยรวม

คะแนน
4
5
3

แปลความ
ดี
ดีมาก
ปานกลาง

1

ปรับปรุง

3
1

ปานกลาง
ปรับปรุง

5
5

ดีมาก
ดีมาก

3.37

ปานกลาง

(2) การประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีตามตัวชี้วัดสถาบันอุดมศึกษา
กลุ่ม 3 ปี พ.ศ. 2563 ตามแบบของกระทรวงฯ เพื่อจัดทาข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 2565
1) ด้านการเรียนการสอน
สถานะปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564)
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงจุดเด่น
1. บั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต มี ง านท าตรงสาขาร้ อ ยละ 1. รายงานผลการตรวจติดตาม
83.33 เมื่อปี 2562
และประเมินผลของสภาฯ
2. มีการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัย และศิลปวัฒนธรรมเข้ากับ 2. รายงานประกันคุณภาพฯ
การพัฒนาท้องถิ่น
3. มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ ปริญญาตรี
13 หลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท 2 หลั ก สู ต ร รวมทั้ ง สิ้ น 15
หลั ก สู ต รท าโครงการและกิ จ กรรมร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาและชุ ม ชน
ในเขตบริการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4. มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้นักศึกษาครูฝึกประสบการณ์สอนทั้งใน
และต่างประเทศ
5. มหาวิทยาลัยมีระบบในการหนุนเสริมการเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพครู
รวมถึงการสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วย

2) ด้านการวิจัย...
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สถานะปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564)
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงจุดเด่น
1. มีงานวิจัยภายใต้บริบทการพัฒนาท้องถิ่นเป็นจานวนมาก 1. จานวนงานวิจัยจากรายงานผลการตรวจ
และนาไปใช้ประโยชน์เชิงประจักษ์
ติดตามและประเมินผลของสภาฯ
3) ด้านการบริการวิชาการ
สถานะปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564)
1. ให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ
ทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. บูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4) ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สถานะปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564)
1. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2. มีการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่อง
5) ด้านอื่น ๆ
สถานะปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564)
1. มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
2. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
3. มีหลักสูตรเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูที่ได้รับ
การรับรองจาก สสวท.
4. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์เครือข่าย สมศ. ในเขตภาคกลาง
คลอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด

ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงจุดเด่น
1. ราย งาน ผล ก ารด าเนิ น งาน โค รงก าร
ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น
2. จ านวนกิ จ กรรมที่ อ าจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา
บูรณาการฯ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงจุดเด่น
1. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
2. จานวนโครงการด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงจุดเด่น
1. รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
2. รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
3. รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
4. รายงานผลการดาเนินงานประจาปี

6) สิ่งที่จะพัฒนาให้เกิดขึ้นใหม่ ระหว่างปีงบประมาณ 2566– 2570
รายการ
ทรัพยากรที่ต้องใช้
รายการ
ทรัพยากรที่ต้องใช้
1. การหารายได้จากทรัพย์สิน 1. ผู้เชี่ยวชาญ
1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพครู 1. งบประมาณด้านการปรับปรุง
ของมหาวิทยาลัย
ด้านงบประมาณ
2. ศูนย์พัฒนาทักษะความเป็นมนุษย์ อาคารสถานที่
2. การพั ฒ นาหลั กสู ตรระยะ 2. ผู้เชี่ยวชาญ
3. การบูรณาการเรียนการสอนกับ 2. งบ ประมาณ ในการจ้ าง
สั้น หลักสูตรนานาชาติ
ด้านหลักสูตร
การพัฒนาท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญ
3. งบประมาณด้ านการพั ฒนา
หลั กสู ตรเพื่ อการเรี ยนรู้ ตลอด
ชีวิต
(3) สรุปรายงาน...
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เทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ
ผลการประเมิน 2561 ผลการประเมิน 2562
ผลการประเมิน 2563
ส่วนที่
คะแนนที่ได้ / ระดับ คะแนนที่ได้ / ระดับ
คะแนนที่ได้ / ระดับ
และประเมินผล
ส่วนที่ 1

ด้านการพัฒนาองค์กร

3.79 : ดี

4.07 : ดี

4.54 : ดีมาก

ส่วนที่ 2

ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ

3.67 : ดี

3.87 : ดี

3.62 : ดี

ส่วนที่ 3

ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย

3.66 : ดี

3.63 : ดี

4.09 : ดี

รวมคะแนนประเมิน ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 และ
ส่วนที่ 4 (ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารฯ)

3.69 : ดี

-

-

รวมคะแนนประเมิน ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

-

3.83 : ดี

4.03 : ดี

(4) สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2560 - 2562
มาตรฐาน

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

คะแนนที่ได้ / ระดับ

คะแนนที่ได้ / ระดับ

คะแนนที่ได้ / ระดับ

4.02 : ดี
4.33 : ดี
5.00 : ดีมาก

3.96 : ดี
3.39 : พอใช้
5.00 : ดีมาก

3.84 : ดี
5.00 : ดีมาก
5.00 : ดีมาก

5.00 : ดีมาก

5.00 : ดีมาก

3.50 : พอใช้

4.42 : ดี
4.34 : ดี

4.74 : ดี
4.17 : ดี

4.09 : ดี
4.35 : ดี

1. ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
3. ด้านการบริการวิชาการ
4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย
5. ด้านการบริหารจัดการ
ผลการประเมิน

(5) การวิเคราะห์ศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5.1 ศักยภาพที่มีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5.1.1 บุคลากร
ตารางที่ 1 ข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ข้อมูลด้าน
บุคลากร
1. สายวิชาการ
2. สาย
สนับสนุน
รวม

ลุกจ้าง
ลูกจ้าง
ผู้มีความรู้ พนักงานชาว พนักงานใน
พนักงาน
ชาวคราว
ข้าราชการ
ชั่วคราว ลูกจ้างประจา หมวด รวม
ความสามารถ ต่างประเทศ สถาบันอุดมศึกษา ราชการ
ต่างประเทศ
แรงงาน
77
7
3
228
4
319
10
229
17
9
4
268

87

7

3

457

14

4

9

4

ตารางที่ 2…

587

- 44 ตารางที่ 2 บุคลากรสายวิชาการจาแนกตามวุฒิการศึกษา
จานวน
สายวิชาการ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก
1. ข้าราชการ
34
43
2. ผู้มีความรู้ความสามารถ
7
3. พนักงานชาวต่างประเทศ
2
1
4. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
28
140
60
5. ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
3
1
รวม
33
183
103
สายวิชาการ
1. ข้าราชการ
2. ผู้มีความรู้
ความสามารถ
3. พนักงาน
ชาวต่างประเทศ
4. พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา
5. ลูกจ้างชั่วคราว
ชาวต่างประเทศ
รวม

รวม
77
7
3
228
4
319

ตารางที่ 3 บุคลากรสายวิชาการจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
ครู อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
27
42
8
77
4
3
7
-

3

-

-

-

3

45

147

36

-

-

228

-

4

-

-

-

4

45

185

81

8

-

319

5.1.2 สถานที่
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งอยู่เลขที่ 321 ถนนนารายณ์มหาราช เนื้อที่
59 ไร่ 2 งาน
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2 เนื้อที่ 23 ไร่
3. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ตาบลโคกตูม อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เนื้อที่ 120 ไร่
4. ศู น ย์ ส่ ง เสริม การจั ด การศึ ก ษาตามพระบรมราโชบาย ณ พื้ น ที่ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เนื้อที่ 109 ไร่ 1 งาน 100 ตารางวา
5. โครงการศู น ย์ ฝึ ก อบรมและพั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ และเอกชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตาบลวังเพลิง อาเภอโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี เนื้อที่ 500 ไร่
6. หน่ ว ยการจั ด การศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เนื้อที่ 22 ไร่
7. หน่ ว ยการจั ด การศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ 44ไร่
8. หน่ ว ยการจั ด การศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
อาเภอ ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ 21 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา
5.1.3 โครงสร้าง…

- 45 5.1.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
5.1.4 งบประมาณ
5.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง Strengths
- บริการวิชาการท้องถิ่น
- การมีส่วนร่วมของเครือข่าย
- วิจัยพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีท้องถิ่น
- การผลิตและพัฒนาครู
- การได้งานทาของบัณฑิตในท้องถิ่น
- เป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งเดียวในท้องถิ่น
จุดอ่อน (Weaknesses)
- หลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
- ทักษะในการทางานเชิงพื้นที่ของบุคลากร
- รายได้ลดลง
- ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจยังไม่มีประสิทธิภาพ
- การอ้างอิงงานวิจัย งานวิจัยร่วมนานาชาติ
- ระบบข้อมูลและการใช้ศักยภาพศิษย์เก่า
- ระบบการประเมินประสิทธิภาพการทางานที่ไม่จูงใจ
โอกาส (Opportunities)
- พระบรมราโชบายด้านการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
- นโยบายของรัฐและกระทรวงที่สนับสนุน ม.เพื่อท้องถิ่น
- สังคมผู้สูงวัยทาให้สามารถจัดการศึกษาให้กับผู้สูงวัย
- การปรับตัวในเรื่องเทคโนโลยีเนื่องจาก Covid-19
- ทุนทางวัฒนธรรม
อุปสรรค (Threats)
- จานวนนักศึกษาที่ลดลง
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่
- เงินรายได้จากรัฐลดลง
- กฎหมาย ระเบียบ ของรัฐบาลที่ไม่เอื้อต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

สรุปผล...

- 46 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารและการประเมินผลการดาเนินงาน
จุดแข็ง
รายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี

การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ด้ า นการวิ จั ย พั ฒ นาและ ด้านการวิจัยและ
ถ่ า ย ท อ ด เท ค โน โล ยี นวัตกรรม = ดีมาก
(4.77 : ดี ม าก /4.37 :
ดี)

การประเมินศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย
ตามตัวชี้วัด
สถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม 3
ปี 2563

UCLAS

การวิเคราะห์ศักยภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

จุดแข็ง
- บั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร
บัณฑิตมีงานทาตรงสาขาร้อย
ละ 83.33 (2562)
- มี ก ารบู ร ณาการการเรี ย น
ก า ร ส อ น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมเข้ า กั บ การ
พัฒนาท้องถิ่น
-- มี ส าขาวิ ช าผลิ ต ครู 1 3
สาขา
- นศ.ฝึ ก ประสบการณ์ ส อน
ทั้งในและต่างประเทศ

อยู่ในกลุ่มด้านการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
หรือชุมชนอื่น
(Area-Based and
Community)
- คะแนนเฉลี่ยด้าน
ศักยภาพ (Potential)
2.5 (ปานกลาง)
คะแนนเฉลีย่ ด้านผลการ
ดาเนินงาน
(Performance)
3.5 (มาก)

มีศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตามพระบรมราโชบาย อาเภอ
บ างระจั น จั งห วั ด สิ งห์ บุ รี
มีศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาและ
หน่ ว ยจั ด การศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง
ใน จั งห วั ด ล พ บุ รี จั งห วั ด
น ค ร ส ว ร ร ค์ แ ล ะ จั งห วั ด
สุพรรณบุรี

ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการ ด้านการบริการวิชาการ ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ล ะ
ก า ร ท า นุ บ า รุ ง = ดีมาก
งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ศิลปวัฒ นธรรมและการมี
ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา
ท้ อ ง ถิ่ น ( 4.36 : ดี /
4.47 : ดี)

เด่ น ด้ านการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของสังคมและชุมชน
(Inclusive
Community) = 5

มี ส า ข า วิ ช าค รุ ศ า ส ต ร์ ที่ มี
ชื่ อ เสี ย ง 13 สาขาและมี ศิ ษ ย์
เก่ า กระจายอยู่ ใ นทุ ก พื้ นที่
ให้บริการ

ด้ า นพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ด้ ว ย
การบู ร ณาการ การวิ จั ย
ภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรม
และเทคโนโลยี (4.30 :
ดี)
ด้านสร้างเครือ ข่ ายความ
ร่ ว ม มื อ ต า ม พั น ธ กิ จ
(4.30 : ดี)

เค รื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อใน อั ต ราการได้ ง านท าใน มีเครือข่ายความร่วมมือในท้องถิ่น
ท้องถิ่นและในต่างประเทศ
พื้ น ที่ ห รื อ ภู มิ ภ าคของ และต่างประเทศที่เข้มแข็ง
บัณฑิต = 4

การพัฒนาเชิงพื้นที่ = 3 เป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งเดียวใน
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและ
จังหวัดสระบุรี

จุดเด่น…

- 47 จุดเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1. ด้านบริการวิชาการท้องถิ่น มีศูนย์บริการวิชาการในพื้นที่และให้บริการอย่างครอบคลุม
: จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บรุ ี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท ฯลฯ
2. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนท้องถิ่นและต่างประเทศ :
ผลการประเมินระดับดีมาก
3. การผลิตและพัฒนาครู:มีหลักสูตรครุศาสตร์ 13 สาขา มีศิษย์เก่าเครือข่ายในพื้นที่
4. ด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี : ผลการประเมินระดับดีมาก
5. อัตราการได้งานทาของบัณฑิตในท้องถิ่น : ร้อยละ 89
6. เป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งเดียวในจังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี
จุดอ่อน
รายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี

การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

การประเมินศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัย
ตามตัวชี้วัด
สถาบันอุดมศึกษา
กลุ่ม 3 ปี 2563

UCLAS

ด้านผลสัมฤทธิ์ในการ
ด า เ นิ น ง า น ต า ม
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
แผนปฏิบัติการ : 2
จ าน วน ตั วชี้ วั ด ต าม
แผน ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ป ร ะ จ า ปี ไ ม่ บ ร ร ลุ
เป้ า ห ม า ย = ค ว ร
ปรับปรุง

ด้านผู้เรียน = 3.84
(ดี)

การหารายได้

การวิจัยและบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมภิ าค
(Research/Service in
Region)* ต้องมีผลงาน
วิชาการตาม กพอ.

ด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย =
3.50 (พอใช้)

การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ร ะ ย ะ สั้ น เพื่ อ ก า ร
เรียนรู้ตลอดชีวิต

ความยั่ งยื นของสถาบั นอุ ดม ทักษะในการทางานเชิงพื้นที่
ศึ ก ษ า ชุ ม ช น แ ล ะ สั งค ม ของบุคลากร
(Green/Sustainability)
การบู ร ณาการงบประมาณ
จากภาครัฐและเอกชนในการ
ดาเนิน งานเพื่อพั ฒ นาชุมชน
แ ล ะ สั ง ค ม ใ น พื้ น ที่
( Integrated Government
Budget)

การวิเคราะห์ศักยภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น

การอ้างอิงงานวิจัย งานวิจัย
ร่วมนานาชาติ

ระบบการประเมินประสิทธิภาพ
การทางานที่ไม่จูงใจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจยังไม่มีประสิทธิภาพ
รายได้ลดลง

ตัวชี้วัด…

- 48 ตัวชี้วัดสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community)
1. อัตราการได้งานทาของบัณฑิต
2. การพัฒนาเชิงพื้นที่
3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรหรือหน่วยงานในพื้นที่
4. ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม
5. ความสอดคล้องของหลักสูตร
6. วิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาพื้นที่
7. การมีส่วนร่วมของสังคม ชุมชน
8. การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาพื้นที่
สรุป ผลการประเมิน ตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร และตัวชี้วัดผลการดาเนินงานเพื่อ
เลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อยู่ในกลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้ นที่
(Area-Based and Community)
ในการนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพ
องค์กร และตัวชี้วัดผลการดาเนินงานเพื่อเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. เห็น ด้วยและสนั บสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสังกัดกลุ่ม 3 กลุ่มพัฒ นาชุมชน
ท้องถิ่น หรื อชุมชนอื่น ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่ มสถาบั นอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 เนื่องจากสอดคล้ องกับ
พระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 พั นธกิจหลั กของมหาวิทยาลั ย
และกฎกระทรวงฯ ข้อ 9 กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามข้อ ๓ (๓) มีพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่การพัฒนา
ชุม ชนท้ อ งถิ่ น ฯ นอกจากนี้ การจั ด กลุ่ ม สถาบั น อุ ด มศึ กษาจะส่ งผลกระทบใน 2 เรื่อ ง คื อ 1) การขอรั บ
งบประมาณสนั บ สนุ น จากกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 45 2) มีผลต่อภาระงานของคณาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานตาม ข้อ 9 ของกฎกระทรวงฯ ที่เน้นในเรื่องของการพัฒนาชุมชน การสร้าง
ศักยภาพ ให้สถานศึกษา องค์กร และประชาชนมีความเข้มแข็งในการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม
ในชุมชน ผลิตบัณฑิตและเป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ จึงเห็นว่า หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เลื อ กสั ง กั ด กลุ่ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา กลุ่ ม 3 กลุ่ ม พั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น หรื อ ชุ ม ชนอื่ น นั้ น ถู ก ต้ อ งแล้ ว
เมื่อสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งยืนยันผลการเลือกสังกัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแล้ว ขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการฯ จะต้องดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
ความเป็นเลิศของสถาบั นอุดมศึกษา แผนการผลิ ตกาลั งคนระดับสู ง เฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ
หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น จึงเสนอให้นาผลการวิเคราะห์จุดอ่อนไปพิจารณาประกอบการจัดทา
แผนดังกล่าวต่อไป
2. การเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะต้องแจ้งผล
การประเมิน ตนเองให้ ส านั กงานปลั ดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิ จารณา
กลั่ น กรองตามตั ว ชี้ วั ด ศั ก ยภาพองค์ ก รและตั ว ชี้ วั ด ผลการด าเนิ น งาน หากสภามหาวิ ท ยาลั ย เลื อ ก
กลุ่มพัฒ นาชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนอื่น ในระยะต่อไปเมื่อมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งมากขึ้น สามารถขอ
เปลี่ยนสังกัดกลุ่มได้ โดยสานักงานปลัดกระทรวงจะพิจารณาศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่มี ดังนั้น การเปลี่ยน
กลุ่มต้องขึ้นอยู่กับศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่กับการทางานของมหาวิทยาลัย สาหรับพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย...

- 49 มหาวิทยาลัย หากมีพื้นที่หลายแห่ง โดยมิได้ดาเนินการใดๆ จะเป็น ภาระเกี่ยวกับค่าดูแลบารุงรักษา และถือ
เป็นจุดอ่อน ในทางกลับกันหากนาพื้นที่ไปพัฒนาให้มีประโยชน์และหารายได้ หรือร่วมมือกับจังหวัดเพื่อขอรับ
การจัดสรรงบประมาณพัฒนาพื้นที่ ถือเป็นโอกาสหรือจุดแข็งของมหาวิทยาลัย การพิจารณาเลือกสังกัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา หากสภามหาวิทยาลัยเห็นด้วยกับคณะกรรมการดาเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ในการพิจารณาเลือกกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น ตาม ข้อ 3 (3)
การดาเนิ นการต่อไปคณะกรรมการต้องจัดทาแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิ ต
กาลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น โดยนาผล
การวิเคราะห์จุดอ่อนไปพิจารณาประกอบการจัดทาแผนฯ และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เมื่อสภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบผลการประเมินและแผนฯ มหาวิทยาลัยจะต้องดาเนินการนาเสนอข้อมูลทั้ง 2 ส่วนนี้
ให้กับสานักงานปลัดกระทรวงพิจารณาอีกครั้ง หลังจากนั้น รัฐมนตรีจึงประกาศกาหนดให้ส ถาบันอุดมศึกษา
สั งกัดกลุ่ ม สถาบั น อุ ดมศึกษา และแจ้ งไปยังส านักงบประมาณและหน่ว ยงานสนับ สนุน ต่าง ๆ เพื่ อจัดสรร
งบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น นอกจากนี้ กฎกระทรวงได้กาหนดให้
มีการรายงานผลการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและการ
จัดสรรงบประมาณในทุกปีงบประมาณ
3. การเลือกสังกัดกลุ่มจากการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการ
ดาเนินงาน มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อขอเปลี่ยนสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาได้
4. ในอดีตที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยได้เคยเลือกสังกัดกลุ่มเช่นเดียวกัน โดยเลือก 2 กลุ่ม
จาก 4 กลุ่ม จากการประเมินตนเองสรุปได้ว่าสภามหาวิทยาลัยเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม 3
กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือ ชุมชนอื่น จากผลการประเมินการดาเนินงานที่ผ่านมา จึงเห็นว่าวิธีการนาข้อมูล
มาประมวลควรมาจากหลายส่วน ควรมีข้อเท็จจริงของฐานการประเมินอีก 2 ประเด็น คือ
ประเด็นที่หนึ่ง ความเป็นธรรมชาติของท้องที่ที่มีคุณสมบัติเด่น คุณสมบัติด้อย หรือต้อง
แก้ไขปัญหา หรือศักยภาพท้องถิ่นของภูมิภาคนี้ คือ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นต้น เนื่องจากศักยภาพ
ของท้องถิ่นมีด้านการเกษตร ด้านศิล ปวัฒ นธรรม วิช าชีพเฉพาะทั้งการทหารและการสาธารณสุข ถือเป็น
สิ่งแวดล้อมปัจจุบันของท้องถิ่นที่เหมาะแก่การต่อยอดมากกว่าผลการประเมินที่มหาวิทยาลัยดาเนินการมาแล้ว
ประเด็นที่สอง ควรประเมินวิสัยทัศน์ ในอนาคตแท้จริงแล้วประชาคมต้องการเป็นอย่างไร
ฐานข้อมูลในการประมวล หากมีวิสัยทัศน์บางอย่างที่เฉียบแหลมเพื่อนามาเป็นทิศทางให้ กับมหาวิทยาลั ย
มากกว่าการนาประสบการณ์ที่ผ่านมา ทาให้มหาวิทยาลัยคิดต่างหรือคิดใหม่ได้อ าจจะเป็นเรื่องที่เหมาะสม
จึ งเสนอสภามหาวิท ยาลั ย พิ จ ารณา กลุ่ ม 5 กลุ่ ม ผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรวิช าชี พ และสาขาจาเพาะด้ ว ย
เพื่อให้มีวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ ใช้ศักยภาพของสมบัติท้องถิ่นที่มี และประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ในการผลิตครูมาอย่างยาวนาน จึงเสนอทางเลือกการสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม 3 กับกลุ่ม 5
5. สานักงานปลัดกระทรวงฯ ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาโดยการ
ประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ศักยภาพของท้องถิ่ น
และวัฒนธรรม จะนาไปประกอบการจัดทาแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตกาลังคน
ระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น เมื่อเลือกกลุ่มพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น แล้ว จุดเน้นจึงอยู่ที่ท้องถิ่นในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยผลิ ตบุคลากร เช่น ผลิตครู ในอนาคต
ต่อไปสามารถขอเปลี่ยนสังกัดเป็นกลุ่ม 5 ได้ สิ่งสาคัญ คือ ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามเกณฑ์
กฎกระทรวง จึงจะได้รับการจัดสรรทรัพยากร

6. ประเด็นสาคัญ…

- 50 6. ประเด็นสาคัญ นอกจากสานักงานปลัดกระทรวงฯ จะเป็นแหล่งงบประมาณสาคัญแล้ว
ยั ง มี แ หล่ ง งบประมาณอื่ น อี ก หลายแห่ ง เช่ น ส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถดาเนินการได้โดยเขียนข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับโจทย์ความต้องการ เพื่อขอรับ
งบประมาณวิ จั ย แต่ ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งมี ค วามพร้ อ ม เช่ น ความพร้ อ มของบุ ค ลากร นอกจากนี้
ด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปเป็นสภาพแวดล้อมปัจจุบันของท้องถิ่น และควรพิจารณาจังหวัดลพบุรีเป็น
ลาดับแรก จึงต้องการเห็นข้อมูลเชิงศักยภาพของจังหวัดลพบุรีเป็นอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเสนอ
โครงการเพื่อขอรับงบประมาณ
7. เมื่อสภามหาวิทยาลัยเลือกสังกัดกลุ่มแล้ว มหาวิทยาลัยมีโอการได้รับงบประมาณจาก
สานักงานปลัดกระทรวงส่วนหนึ่ง หากจังหวัดเห็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยอาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการดาเนินการ เช่น บุคลากร หรือความสามารถในการเสนอ
โครงการ การเลือกสังกัดกลุ่มนั้นเพื่อให้สานักงานปลัดกระทรวงรับรองและมีโอกาสได้รับงบประมาณเพิ่มมาก
ยิ่ ง ขึ้ น ในขณะเดี ย วกั น มหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การพั ฒ นาไปตามปกติ แ ต่ เน้ น การท างานร่ ว มกั บ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงในการวิจัยนวัตกรรมท้องถิ่น
8. มหาวิทยาลัยควรเร่งดาเนินการพัฒ นาบุคลากรรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้นารุ่นใหม่หรือผู้บริหาร
ยุคใหม่ โดยต้องจัดฝึกอบรมอาจารย์ให้มีคุณลักษณะผู้นาเชิงบริหารและวิชาการควบคู่กัน เพื่อให้ทันต่อเวลา
และเหตุการณ์ ที่เปลี่ ย นแปลง นอกจากนี้ ด้านสถานที่ ของมหาวิทยาลั ย หากดาเนิน การพั ฒ นาต่อยอดได้
ควรดาเนินการเพื่อให้มีรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
9. สภามหาวิทยาลัย เลือกสังกัดกลุ่ มสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กลุ่ ม พั ฒ นาชุ ม ชนท้ องถิ่ น หรื อ ชุ ม ชนอื่ น ตาม ข้ อ 3 (3) ของกฎกระทรวงการจัด กลุ่ ม สถาบั น อุ ดมศึ ก ษา
พ.ศ. 2564 และสามารถพัฒนาไปสู่กลุ่มอื่นได้ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับงบประมาณ
และภาระงาน และมอบคณะกรรมการฯ รั บ ข้ อสั งเกตและข้อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิท ยาลั ย
ไปประกอบการจัดทาแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทาง
ตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่นต่อไป
มติสภามหาวิทยาลัย
1. เห็น ชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สังกัดกลุ่มพัฒ นาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
ตาม ข้อ 3 ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
2. มอบคณะกรรมการด าเนิ น การตามกฎกระทรวงการจั ด กลุ่ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
พ.ศ. 2564 รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปประกอบการจัดทาแผนพัฒนา
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ
หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่นต่อไป

4.11 พิจารณา...

- 51 4.11 พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 16
ตุล าคม 2563 เห็ นชอบหลั ก เกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุ ล าคม 2563 – 30 กั น ยายน 2564)
โดยกาหนดให้ มีการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน 2 ระยะ
คือ ระยะ ๖ เดือน (1 ตุ ลาคม 2563 – ๓๑ มีนาคม 2564) และระยะ 12 เดือน (1 ตุ ลาคม 2563 – 30
กันยายน 2564) นั้น
คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี
ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 –
31 มีนาคม 2564) ของมหาวิทยาลัย คณะ สานัก ดังนี้
1) มหาวิทยาลัย
2) ระดับคณะ 6 คณะ ประกอบด้วย
2.1) คณะครุศาสตร์
2.2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.3) คณะวิทยาการจัดการ
2.4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.5) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.6) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3) ระดับสานัก/สถาบัน ประกอบด้วย
3.1) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2) สานักศิลปะและวัฒนธรรม
3.3) สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.4) สานักงานอธิการบดี
ประเด็ น การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) มีดังนี้

๑. ด้านการพัฒนา...
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ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มหาวิทยาลัย คณะ

๑. ด้านการพัฒนาองค์กร

1.1 การดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
1.2 การพัฒนามหาวิทยาลัยจากผลการประเมินของ
คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น
ผลงานของมหาวิทยาลัย ผลการดาเนินงานการสอบทาน
กรณีพิเศษในปีที่ผ่านมา และผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
(1) ผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
(2) ผลการดาเนินงานการสอบทานกรณี
พิเศษในปีที่ผ่านมา
(3) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2. ด้านผลสัมฤทธิ์ในการ
2.1 ผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตามกิจกรรมหลัก
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คณะ และสานัก/
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย สถาบัน
คณะ และสานัก/สถาบัน
2.2 การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วดั ตามยุทธศาสตร์
2.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์
หมายเหตุ :  ดาเนินการติดตาม, x ไม่ดาเนินการติดตาม

การดาเนินการของคณะกรรมการ สรุปโดยลาดับดังนี้
1. กาหนดให้มหาวิทยาลัย คณะ สานักและสถาบัน จัดทารายงานข้อมูล เฉพาะส่วนที่ 1
และส่วนที่ 2 ตามรูปแบบรายงานที่กาหนด และนาส่งคณะกรรมการ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
2. คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลั ย/คณะ/ส านั ก/สถาบั น ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะ 6 เดือน (1 ตุ ลาคม 2563 – 31
มีนาคม 2564) และให้ความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาหน่วยงาน
3. จั ด ส่ ง (ร่ า ง) รายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏเทพสตรี ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะ 6 เดื อน (1 ตุ ลาคม 2563 – 31 มีนาคม
2564) ให้อธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก และผู้อานวยการสถาบันทราบ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564
โดยเปิดโอกาสให้ทักท้วงหรือข้อคิดเห็น ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
4. คณะกรรมการฯ ดาเนินการแจ้งผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏเทพสตรี ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะ 6 เดื อน (1 ตุ ลาคม 2563 – 31 มีนาคม
2564) ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. คณะกรรมการฯ ในการประชุม 11/2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ได้
พิจารณาผลการดาเนิน งานของคณะ ส านัก และสถาบัน และมีมติเห็นชอบให้ เสนอรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ระยะ 6 เดือน
(1 ตุลาคม ๒๕63 – 31 มีนาคม 2564) พร้อมความเห็นของคณะกรรมการต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ผลการติดตาม...

- 53 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ดังนี้
ผลการดาเนินงานส่วนที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร
การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
การดาเนินงาน
การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
จากการประเมินคุณภาพ
ตามมติ
ส
ภามหาวิ
ท
ยาลั
ย
ของคณะกรรมการติ
ด
ตามฯ
จากการสอบทานกรณี
พ
เ
ิ
ศษ
หน่วยงาน
การศึกษาภายใน
จานวน
มติทั้งหมด

ดาเนินการ
เสร็จแล้ว

จานวน
ข้อเสนอแนะทั้งหมด

ดาเนินการ
เสร็จแล้ว

จานวนข้อเสนอแนะ
ทั้งหมด

ดาเนินการ
เสร็จแล้ว

จานวนข้อเสนอแนะ
ทั้งหมด

ดาเนินการ
เสร็จแล้ว

32

23

18

2

6

0

26

20

คณะครุศาสตร์

8

3

2

2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7

0

8

8

คณะวิทยาการจัดการ

8

2

10

6

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11

4

9

4

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

9

4

13

6

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8

1

5

1

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

0

5

1

สานักศิลปะและวัฒนธรรม

3

0

2

0

สถาบันวิจัยและพัฒนา

5

0

6

6

สานักงานอธิการบดี

6

3

3

0

มหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน...

- 54 ผลการดาเนินงานส่วนที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย คณะ และสานัก/สถาบัน
ผลสัมฤทธิ์การดาเนินกิจกรรรม
หน่วยงาน

ผลระยะ 6 เดือน
(ร้อยละเทียบกับ
แผนตลอดทั้งปี)

แผน
ตลอดปี

ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย
แผน
ตลอดปี

ผลระยะ 6 เดือน
(ร้อยละเทียบกับ
แผนตลอดทั้งปี)

การใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ
จัดสรรทั้งปี

แผนใช้จ่าย
ระยะ 6 เดือน

ใช้จ่ายจริง ระยะ 6 เดือน
(ร้อยละเทียบกับแผนใช้จ่าย
ระยะ 6 เดือน)

มหาวิทยาลัย

103

7 (6.80)

67

0 (0.00) 532,681,920 335,183,064 234,209,482.56 (69.88)

คณะครุศาสตร์

16

5 (31.25)

23

6 (26.09)

10,886,700

8,996,425

8,389,062.46 (77.06)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22

3 (13.64)

31

16 (51.61)

13,509,843

11,389,633

2,901,391.37 (21.48)

คณะวิทยาการจัดการ

15

1 (6.67)

39

15 (38.46)

14,929,747

12,948,307

8,727,520.63 (58.46)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21

0 (0.00)

25

0 (0.00)

21,403,650

17,297,240

13,376,253.04 (62.50)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

16

0 (0.00)

78

1 (1.28)

11,403,460

10,763,848

793,983,60 (7.38)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15

0 (0.00)

53

21 (39.62)

13,329,910

12,720,640

818,940.91 (6.14)

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

0 (0.00)

32

21 (65.63)

5,235,700

4,303,700

1,449,734.32 (27.69)

สานักศิลปะและวัฒนธรรม

3

1 (33.33)

12

4 (33.33)

1,597,800

1,123,500

461,617.73 (28.89)

สถาบันวิจัยและพัฒนา

7

2 (28.57)

14

6 (42.86)

608,440

505,940

101,334.00 (16.65)

สานักงานอธิการบดี

13

2 (15.38)

26

4 (15.38)

97,720,420

61,182,176

31,873,467.22 (32.62)
ความเห็นและ...

- 55 ความเห็นและข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร
1. การดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย พบว่า มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามมติสภา
มหาวิทยาลัยเสร็จแล้ว จานวน 23 เรื่อง จากมติทั้งหมด 32 เรื่อง (ร้อยละ 71.88) ที่เหลืออยู่ในระหว่าง
ดาเนิ น การ ถือว่าเป็ น สัด ส่ ว นที่ น่ าพอใจ อย่างไรก็ตามเรื่องที่อยู่ในระหว่างดาเนิน การโดยเฉพาะในหมวด
นโยบายและแผน (แผนบริหารความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ 2564) และหมวดบริหารงานบุคคล (1. ประกาศ
แบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยฯ 2. การเสนอและพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ 3. การทบทวน
ปรับปรุงการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดารงตาแหน่งวิชาการฯ) เป็นเรื่องที่มีความสาคัญต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยและจาเป็นต้องเร่งรัดดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
2. การพัฒนามหาวิทยาลัยจากผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พบว่า
2.1 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ มหาวิทยาลัย
ดาเนินการ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วเสร็จเพียง 2 เรื่อง จาก 24 เรื่อง ซึ่งเป็นจานวนที่น้อย
(ที่เหลืออยู่ในระหว่างดาเนินการ) ทั้งนี้ อาจเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด คณะกรรมการเห็นว่า
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเลือกข้อเสนอแนะที่สาคัญจานวนหนึ่ง แล้วเร่งรัดดาเนินการให้แล้วเสร็จ จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยมากกว่า
2.2 ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้ว เสร็จ จานวน 20 ประเด็น จากข้อเสนอแนะทั้งหมด 26 ประเด็น
(ร้อยละ 76.92) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น่าพอใจ ส่วนข้อเสนอแนะที่อยู่ในระหว่างดาเนินการ หากสามารถจะเร่งรัด
ดาเนินการให้แล้วเสร็จให้มากที่สุด ในช่วงเวลาที่เหลือ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น
ส่วนที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
1. ผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตามกิจกรรมหลักตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 7 กิจกรรมหลัก
จากกิจกรรมหลักทั้งหมด 103 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 6.80 เท่านั้น ยังขาดกิจกรรมหลักที่ไม่ได้ ดาเนินการ
อีกมากในทุกยุทธศาสตร์ นับว่าดาเนินการได้น้อยมากในช่วงครึ่งปีแรก อันอาจมาจากสาเหตุหลาย ๆ ประการ
ที่ไม่อาจทากิจกรรมต่าง ๆ ได้ มหาวิทยาลัยต้องทบทวนการจัดโครงการกิจกรรมที่สามารถกระทาได้โดยอาจ
เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม การตัดลดกิจกรรมแล้วแต่กรณี โดยต้องคานึงถึงผลกระทบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ให้มากที่สุด
2. การบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ยังไม่มีตัวชี้วัดใดที่บรรลุเป้าหมายจากทั้งหมด
67 ตัวชี้วัดในทุกยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยต้องเร่งกากับบุคลากรที่ดูแลตัวชี้วัด ให้ดาเนินงานโดยด่วน และให้
รายงานอย่ างสม่ าเสมอ ทั้ งนี้ อ าจมี ก ารปรับ ลดหรือ ปรับ ปรุงตั ว ชี้ วัด ให้ เหมาะสมกั บ สถานการณ์ ที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งทาให้ตัวชี้วัดแต่ละยุทธศาสตร์ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้
3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุท ธศาสตร์ในครึ่งปีแรกเบิกจ่ายได้ร้อยละ 69.88 จากที่
ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายครึ่งปี ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ใช้งบประมาณ
ได้เพียง ร้อยละ 17.75 เมื่อพิจารณางบประมาณในภาพรวมทั้งปีแล้ว มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายในครึ่งปีแล้ว
ร้ อ ยละ 43.97 ถื อ ว่ า ยั ง เบิ ก จ่ า ยได้ ดี ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาควรด าเนิ น จั ด ท ากิ จ กรรมที่ เหลื อ และเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณให้เป็น ไปตามแผนให้ มากที่สุด โดยเฉพาะงบประมาณแผ่นดินที่เข้มงวดในด้านร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ความคิดเห็น…

- 56 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระดับคณะ/สานัก/สถาบัน ในภาพรวม
ส่วนที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร
คณะ/สานัก/สถาบัน โดยภาพรวมอยู่ระหว่างดาเนินการ หน่วยงานควรดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จอาจปรับแผนการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ มีคณะทางานรับผิดชอบการพัฒนาองค์กร รวมถึงมี
การวางระบบเร่งรัด กากับ และติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์การพัฒนาองค์กร
ส่วนที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
2.1 การดาเนินงานตามกิจกรรมหลักตามยุทธศาสตร์ การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด
ตามยุทธศาสตร์ ผลการดาเนินงานในภาพรวม ดาเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด
ทัง้ หมด คณะ/สานัก/สถาบัน ควรเร่งดาเนินการ และติดตามกากับการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
2.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ในภาพรวมใช้จ่ายจริงน้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของแผนใช้จ่ายระยะ 6 เดือน คณะ/สานัก/สถาบัน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ควรมอบหมายผู้รับผิดชอบกิจกรรมการใช้จ่ายงบประมาณ มีระบบเร่งรัด และติดตามอย่างชัดเจน
ในการนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จึงขอเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕64 ระยะ 6 เดื อน (1 ตุ ลาคม ๒๕63 – 31 มี นาคม 2564) พร้ อมความเห็ นของคณะกรรมการ
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย กาหนดการประเมิน 2 รูปแบบ
คือ ประเมินองค์กร และประเมิน ผู้บ ริหาร หน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย จะประเมินองค์กรเป็นหลักและได้กาหนดเกณฑ์การประเมินผู้บริหารไว้ในส่วนที่ 4 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับ การบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี คณบดี และผู้อานวยการสานัก/สถาบัน ซึ่งกาหนด
ประเมินในรอบสิ้นปี
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะ ๖ เดือน บรรลุเป้าหมายน้อยมาก เมื่อเทียบกับเป้าหมายระยะ 12 เดือน
ซึ่งการประเมิ นนี้ เป็ นการกระตุ้นเพื่ อให้ เห็ นภาพการดาเนิ นงาน ผลการดาเนิ นงานของคณะเป็ น ส่ ว นส าคั ญ
ที่ทาให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้คะแนนน้อย เนื่องจากมีบางตัวชี้วัดหรือบางกิจกรรมที่
คณะรั บ ผิ ด ชอบ เมื่ อ ด าเนิ น การไม่ แ ล้ ว เสร็ จ หรื อ ด าเนิ น การแล้ ว มิ ได้ รายงานต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ท าให้
การรายงานผลได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยควรพิจารณากิจกรรม และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับคณะที่มี
ผลกระทบต่อการประเมินระดับมหาวิทยาลัย และควรมีผู้กากับ ติดตามข้อมูล
การประเมินในระยะ 12 เดือน มีสิ่งสาคัญ 3 ส่วนที่ต้องพิจารณา คือ ผลสัมฤทธิ์การดาเนินงาน
การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด และการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาผลการดาเนินงานภาพรวมให้
มีความสัมพันธ์กันทั้ง 3 ส่วน
2. ควรให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอานาจ
หน้าที่ในการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผู้อานวยการสานัก/สถาบัน
ในทุกไตรมาสเพื่อให้เห็นภาพรวมการดาเนินงาน ปัญหา และการแก้ไขเป็นระบบได้

3. พระราชบัญญัต…ิ

- 57 3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา ๕๐ กาหนดให้รายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลั ย และอธิการบดี พร้อมความเห็ นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใน 2 ระยะ คือ ระยะ 6 เดือน เป็นการติดตามใน ส่วนที่ 1 การพัฒนาองค์กร
และส่ วนที่ 2 ผลสั มฤทธิ์ในการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และระยะ 12 เดือน เป็นการ
ติดตามประเมิน ทั้ ง 4 ส่ วน โดยมี การประเมิ นความคิด เห็ น เกี่ย วกั บ การบริห ารงานของผู้ บ ริห ารหนึ่ งครั้ง
รวมทั้งมีการประเมินเป็นกรณีพิเศษตามประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายด้วย
4. ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2564 กาหนดหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไว้ชัดเจนว่าให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย การติดตามความสาเร็จของผลการดาเนินงาน จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและแผน
ทาหน้ าที่ติดตามให้ ทั้งนี้ เพื่อมิให้ มีภ าระงานที่ซ้าซ้อนและสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น โดยมีเงื่อนไขว่าหากการติดตาม
ตรวจสอบ พบข้อสังเกตหรือความเสี่ยงต้องรายงานทันที
5. การเก็ บข้ อมู ลการด าเนิ นการ และการรายงานผลการด าเนิ นการติ ดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน คณะกรรมการได้ประชุมชี้แจงร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงเสนอให้มีการติดตาม
ตรวจสอบ และรายงานผลการดาเนินเป็นรายไตรมาส เพื่อให้รายงานผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งติดตามตัวชี้วัด
เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้การทางาน
ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงตลอด และรายงานผลฉบับสมบูรณ์ปีละหนึ่งครั้ง
6. ควรมีกระบวนการติดตามผลการดาเนินการในทุกไตรมาส สาหรับการประเมินผลให้รายงาน
ผลในรอบสิ้นปีต่อสภามหาวิทยาลัย
7. แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี
รายงานผลการด าเนิ น การทุ ก 3 เดื อ น โดยเป็ น บทบาทของคณะกรรมการประจ าสภามหาวิ ท ยาลั ย
ด้านนโยบายและแผน แต่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทาหน้าที่
ประเมินผลโดยใช้ข้อมูลจากคณะกรรมการนโยบายและแผนที่รายงานทุก 3 เดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกัน
ทั้ง 4 ส่วน และขออนุมัติรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย 2 ครั้งต่อปี โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนเป็นผู้รวบรวม
ข้อมูล และนาไปสู่คณะกรรมการนโยบายและแผน เพื่อมิให้มีงานที่ซ้าซ้อนกัน
8. คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ได้ น าข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการติ ด ตามฯ
มากากับในเรื่องการเงิน และเห็นด้วยให้มีการติดตาม ตรวจสอบทุกไตรมาส โดยควรออกแบบการส่งข้อมูล
รายงานผ่านระบบและประมวลผลโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. สถานการณ์ แพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ แผนงาน กิ จกรรมต่ าง ๆ
บางเรื่องใช้งบประมาณน้อยและมีงบประมาณเหลือ มหาวิทยาลัยควรปรับแผน กิจกรรม โครงการใหม่ ๆ และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติทุกไตรมาส เพื่อให้เกิดผลดีและมีความคล่องตัว
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบรายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม ๒๕63 – 31 มีนาคม 2564
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- 58 ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนพฤษภาคม 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 ประจาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ สรุปดังนี้
1. งบแสดงฐานะการเงิน
ประจาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
รายการ
รวม
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
5,164,561.51
1,110,954,637.26 1,116,119,198.77
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,081,605,313.14
211,175,764.98 1,292,781,078.12
รวมสินทรัพย์
1,086,769,874.65
1,322,130,402.24 2,408,900,276.89
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
5,552,585.17
96,919,575.95 102,472,161.12
หนี้สินไม่หมุนเวียน
586,628.00
586,628.00
รวมหนี้สิน
5,552,585.17
97,506,203.95 103,058,789.12
ส่วนของเจ้าของ
ทุน
191,707,495.93
801,315,386.40 993,022,882.33
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
889,509,793.55
423,308,811.89 1,312,818,605.44
รวมส่วนของเจ้าของ
1,081,217,289.48
1,224,624,198.29 2,305,841,487.77
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
1,086,769,874.65
1,322,130,402.24 2,408,900,276.89
2. งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
รายการ
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้ (บาท)
(บาท)
รายได้
324,601,264.60
132,106,281.51
ค่าใช้จ่าย
349,681,902.83
74,681,290.88
รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
(25,080,638.23)
57,424,990.63

รวม
456,707,546.11
424,363,193.71
32,344,352.40

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ ทราบรายงานรั บ - จ่ า ยเงิ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ประจาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
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- 59 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2564
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมทราบว่า กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และนายกสภามหาวิทยาลัย ยังคงกาหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รับ ทราบก าหนดการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6.2 มาตรการลดค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษา ในช่วงสถานการณ์ ของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 สาหรับนักศึกษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ แทนคณาจารย์ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ ของการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 มหาวิทยาลั ยมีนโยบายหรือมาตรการลดค่าใช้จ่ายให้ กับนั กศึกษา
อย่างไรบ้าง
อธิการบดี ชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้มีการนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิท ยาลั ยแล้ ว โดยจะดาเนิ น การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ 500 บาท และให้ ความช่วยเหลื อ
เรื่องระบบอินเตอร์เน็ตซิม สาหรับการเรียนออนไลน์
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.40 น.

(นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววาสนา วงษ์สังข์)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

หมายเหตุ : ปรับแก้ไขตามมติสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/๒๕64
ในการประชุมครั้งที่ 8/๒๕64 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564

