-1รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 3/2565
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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11. นายศุภธี โตสกุล
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14. นางสาววาสนา วงษ์สังข์

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานที่ประชุม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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5. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
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กรรมการทีไ่ ม่มาประชุม
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม

-2ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสุภารัตน์ สินสุวรรณ

ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย)
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ ผู้ช่วยอธิการบดี
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี
4. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง
ผู้ช่วยอธิการบดี
5. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ อภิชาติ อาวจาปา
ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
6. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปนิดา เนื่องพนอม
ผู้อานวยการสานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
7. นางวลัยภรณ์ เกตุยา
หัวหน้างานบริการการศึกษา
8. นางสาวทัศนีย์ บวรศุภการกุล
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
9. นางสาวอรวรรณ ฉ่าแสง
นักตรวจสอบภายใน
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า กรรมการครบองค์ประชุมแล้ว
จึงได้กล่ าวเปิ ดประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 18 มีนาคม 2565 และ
ดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์ ที่ได้รับการสรรหา
และแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้
1. การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ในครั้ งนี้ ยั งไม่ มี ก ารแต่ งตั้ งผู้ ท าหน้ าที่ เลขานุ ก ารสภา
มหาวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดี จึงได้มอบหมายให้หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการ
2. ในภาคเช้าของวันนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหาร
ของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจแนวคิดในการทางานของสภามหาวิทยาลัยในเบื้องต้น
3. เมื่อเข้าสู่ วาระการประชุมจะขออนุญ าตนาวาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขึ้นมาพิจารณาเป็นลาดับแรกก่อน เพื่อให้มีผู้ทาหน้าหน้าที่รองอธิการบดี
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ก่ อนการพิ จารณาวาระที่ 5.1 พิ จารณาแต่ งตั้ งรองอธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี
อาจารย์ ดร.สมชาย วัช รปั ญ ญาวงศ์ กรรมการสภามหาวิท ยาลั ย ผู้ แทนคณาจารย์ กรรมการ และผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ได้ขอออกจากห้องประชุม

-35.1 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รั กษาราชการแทนอธิการบดี น าเสนอ พิ จารณาแต่ งตั้ งรองอธิ การบดี มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี ดังนี้
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
เมื่อวัน ที่ 18 กุมภาพัน ธ์ 2565 (การประชุมลับ) มีมติเห็ นชอบให้ เสนอชื่อผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา
บาร์นท์ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และแต่งตั้งเป็น
ผู้ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ตามคาสั่ งสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี
ที่ 3/2565 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี นั้น
เพื่อให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
มีป ระสิ ทธิภ าพ อาศัย อานาจตามพระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๓๒ ที่กาหนด
“ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีโดยคาแนะนาของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙”
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 5 คน ดังนี้
รองอธิการบดี คนที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์
รองอธิการบดี คนที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
รองอธิการบดี คนที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร
รองอธิการบดี คนที่ 4 อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
รองอธิการบดี คนที่ 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจาปา
รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่เสนอแต่งตั้ง ตามเอกสารประกอบการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้คาแนะนาแก่ผู้ดารงตาแหน่งรักษาราชการ
แทนอธิการบดีเกี่ยวกับหลักการแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยการแบ่งงานรองอธิการบดี
เป็นฝ่ายต่าง ๆ ให้ยึดหลักพันธกิจของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ทั้งนี้
อาจปรับหรือควบรวมบางพันธกิจให้อยู่ฝ่ายเดียวกัน สาหรับพันธกิจที่ไม่สอดคล้องด้านใดให้อยู่ในฝ่ายการจัดการ
รวมทั้งฝ่ายใดทีม่ ีภารกิจสาคัญมาก อธิการบดี สามารถแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีขึ้นมาทาหน้าที่ร่วมกันได้
2. การเสนอแต่งตั้งรองอธิการบดี จากการพิจารณาคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ มี
คุณ สมบั ติ ครบถ้ วนตามพระราชบั ญ ญั ติ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. 2547 แต่ มี ข้ อสั งเกตเกี่ ยวกั บที่ มาของ
การแต่งตั้งรองอธิการบดี ดังนี้
1) รองอธิการบดี ที่มาจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดารงตาแหน่ง
คณบดีมา 1 ปี ซึ่ งก่อนการดารงตาแหน่ งได้ แสดงวิสั ยทั ศน์ ยุทธศาสตร์การพั ฒ นาคณะต่อสภามหาวิทยาลั ย
เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตาแหน่งรองอธิการบดี จึงส่งผลให้การดาเนินงานคณะไม่ต่อเนื่อง และในอนาคตต้อง
ดาเนินการสรรหาคณบดีใหม่

-42) รองอธิการบดี จ านวน 2 ท่ าน เป็ นกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย์
ประจา และ 1 ท่าน เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งก่อนหน้านี้บุคคลทั้งสองกลุ่ม
ได้แสดงให้ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับรู้ว่าอาสามาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อสะท้อน
ความคิ ดเห็ น และเป็ น ตั วแทนบุ ค ลากร เช่ น เดี ยวกั บ กรรมการสรรหาอธิ การบดี เมื่ อได้ รั บการแต่ งตั้ งเป็ น
รองอธิการบดี จึงทาให้เกิดคาถามจากประชาคมว่าได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาหรือไม่ ซึ่งการ
แต่งตั้งรองอธิการบดีดังกล่าว แม้ไม่ขัดหลักกฎหมายแต่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุ คลากรโดยตรง ในอนาคต
ตาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มาจากตัวแทนบุคลากร บุคคลที่อาสาเข้ามาทาหน้าที่จะถูกมองว่า
จะใช้ ต าแหน่ งเพื่ อประโยชน์ ห รื อไม่ ซึ่ งบุ คลากรส่ วนหนึ่ งของมหาวิ ทยาลั ยจึ งไม่ อยากเข้ ามามี ส่ วนร่ วมกั บ
กระบวนการเหล่ านี้ เห็ น ได้ จากการหยั่ งเสี ยงเพื่ อสรรหาบุ คคลเป็ นผู้ อานวยการส านั กศิลปะและวัฒ นธรรม
ผู้มีสิทธิหยั่งเสียง 563 คน มาใช้สิทธิ 274 คน คิดเป็นร้อยละ 48.67 ลดลงจากการหยั่งเสียงเพื่อสรรหาบุคคล
เช่น อธิการบดี ที่มีผู้มาใช้สิทธิ 489 คน คิดเป็นร้อยละ 87.01 ทาให้เห็นถึงการแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งโดยเลือก
จากผู้สนับสนุน ทั้งนี้ไม่ขัดกับหลักกฎหมายแต่สังคมภายในและภายนอกมองว่าใช้เวทีสภามหาวิทยาลัยเพื่อเอื้อ
ประโยชน์กัน
ดังนั้ น จึงเสนอสภามหาวิทยาลั ยแก้ปัญหาในเชิงระบบ โดยแก้ไขข้อบังคับ ของมหาวิทยาลั ย
เกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนผู้บริหาร กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อให้มีวิธีการหรือแนวทางต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตามหลักยุติธรรมและหลักธรรมาภิบาล
2. รายชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี บางท่านยังไม่มีประสบการณ์บริหารงาน
มหาวิทยาลัย และประเด็นรองอธิการบดี ลาดับที่ 3 – ลาดับที่ 5 มาจากหน่วยงานเดียวกันทั้ง 3 ท่าน จึงเห็นว่า
ควรมีการกระจายอานาจการบริหารงาน
3. จากประวัติผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีเป็นบุคคลที่มีความสามารถ
ในภาพรวมการบริ ห ารงานของมหาวิ ทยาลั ยต้ องได้ รั บความร่วมมื อจากบุ คลากรภายในและภายนอกคณะ
ดังนั้น ควรคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากคณะอื่น ๆ มาช่วย จะทาให้งานของ
มหาวิทยาลัยดาเนินการไปได้ด้วยดี สามารถช่วยผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยได้ หากดาเนินการเสนอแต่งตั้ง
รองอธิการบดีในลักษณะดังกล่าวนี้ อาจเกิดปัญหาความร่วมมือในอนาคตได้
4. การกระจายการบริหารงาน จะสร้างความร่วมมือ เมื่อดาเนินการแล้วเกิดปัญหาจะต้องปรับ
ทีมบริหารงานใหม่ การตัดสินใจต้องมองในระยะยาว และควรต้องแก้ไขข้อบังคับฯ เกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหาร
ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา สาหรับการแต่งตั้งผู้บริหารที่มาจากคณะ
อื่น ๆ ทีย่ ังขาด เช่น คณะครุศาสตร์ สามารถแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีได้ เพื่อประสานความร่วมมือในการทางาน
ของคณะและมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจน
5. การแต่งตั้งรองอธิการบดี ยึดงานเป็นหลักและเลือกบุคคลมาทาหน้าที่ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์
และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลั ย โดยรองอธิการบดีที่เสนอแต่งตั้งมาจากคณะ
วิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมีประสบการณ์ ดังนี้
รองอธิ การบดี คนที่ 1 มี ประสบการณ์ ในการบริห ารงานมหาวิทยาลั ย เนื่ องจากเคยด ารง
ตาแหน่งรองอธิการบดี รับผิดชอบงานวิชาการ
รองอธิการบดี คนที่ 2 มีประสบการณ์ทางานด้านวิชาการและมีผลงาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมี
เป้าหมายของงานวิชาการด้านการผลิตและพัฒนากาลังคนรวมถึงงานวิจัยที่จะเผยแพร่สู่นานาชาติ จึงต้องการ
บุคคลด้านวิชาการ

-5รองอธิการบดี คนที่ 3 มีประสบการณ์งานกิจการนักศึกษาและดูแลนักศึกษามาเป็นเวลากว่า
10 ปี ประกอบกับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย พบปัญหานักศึกษาพ้นสภาพ ปัญหาอาจารย์ที่ปรึกษา
จึงเห็นว่าจะสามารถมาช่วยดาเนินงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้
รองอธิ ก ารบดี คนที่ 4 มี ป ระสบการณ์ งานด้ านวิ เทศสั ม พั น ธ์ จึ งได้ เสนอให้ รั บ ผิ ด ชอบ
งานด้านวิเทศสัมพันธ์และงานแผน
รองอธิการบดี คนที่ 5 มีประสบการณ์ ท างานด้ านกฎหมายกับกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุฒิ และ
มีความเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมาย ซึ่งบุคคลที่รับผิดชอบงานสภามหาวิทยาลัย จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรอบคอบ
เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมาย จึงจะสามารถช่วยให้งานสภามหาวิทยาลัยดาเนินการเรียบร้อยไปได้ด้วยดี
ทั้ งนี้ ขอรั บ ข้ อ สั งเกตและเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และขอโอกาสให้
รองอธิการบดีได้ปฏิบัติงานและรับการประเมิน หากประเมินแล้วงานไม่ก้าวหน้าจะขอปรับอีกครั้ง
6. ประเด็นอาจารย์บางท่านเกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาอธิการบดี จะเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
หรือไม่ เนื่องจากเป็นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
7. การเลือกกรรมการสรรหาอธิการบดีมาเป็นรองอธิการบดี มิได้มีผลประโยชน์ร่วมกันแต่อย่าง
ใดทั้งสิ้น นอกจากนี้ ได้ดาเนินการแต่งตั้งบุคคลเพิ่มเติมจากคณะอื่น ๆ ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งมา
จากคณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะครอบคลุมทุกหน่วยงาน
8. แนวปฏิ บั ติ ตามหลั กธรรมาภิ บาลในสถาบั นอุ ดมศึ กษา ได้ กล่ าวถึ งหลั กการการสรรหา
ผู้บริหาร ซึ่งต้องแปลความและอภิปรายพอสมควร จึงเห็นว่าการเสนอแต่งตั้งรองอธิการบดีผู้เสนอยืนยันแต่งตั้ง
และรับความเห็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย นาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้อง
รับผิดชอบต่อไปในอนาคต
9. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดี และมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลั ย ทั้ งเรื่ องของการประเมิ นผลงาน การปรับปรุงข้ อบั งคั บเกี่ ยวกั บการสรรหา
อธิการบดี
มติสภามหาวิทยาลัย
1. เห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามที่อธิการบดีเสนอ ดังนี้
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร
(4) อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจาปา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
2. มอบรักษาราชการแทนอธิการบดีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
นาไปสู่การปฏิบัติต่อไปด้วย

-61.2 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม
1.2.1 รายงานผลการดาเนินงานที่สาคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เดือนมีนาคม 2565
รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี น าเสนอ รายงานผลการด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ ของ
มหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม 2565 ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีได้รับรางวัลเพชรรัตนโกสินทร์ ในโครงการโล่ป ระทานเพชรแห่งแผ่นดิน เพชรรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๑
“เพชรงามล้าค่าอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน” สาขาเพชรผู้สอนเกียรติคุณด้านวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและการพัฒนาครู
วัน ที่ ๗ มีน าคม ๒๕๖๕ บั ณ ฑิ ตหลั กสู ตรครุศาสตรบัณ ฑิ ต คณะวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
วัน ที่ 24 มีน าคม – 4 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมภาษาอั งกฤษเพื่อการสื่อสาร และ
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยตามภารกิจการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและชุมชนอื่น
ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง “เครือข่ายสถาบันวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ”
- พิ ธีล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงภายใต้ ค วามร่ว มมื อ ที่ จะร่ว มกั น ด าเนิ น งาน
สนับสนุนการพัฒนาระบบการวิจัย สนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศสู่การพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนอื่นร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับสถาบันและระดับ
เครือข่ายให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และการยกระดับพัฒนากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและชุมชนอื่น
วัน ที่ ๑๔ กุม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๕ ลงนามบั นทึ ก ข้อ ตกลงความร่ว มมือ เรื่อ ง การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระหว่าง กองทุนพัฒ นาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
(กทปส.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- สมาคมวิช าการไฟฟ้ า อิเล็ ก ทรอนิ กส์ คอมพิ ว เตอร์ โทรคมนาคมและ
สารสนเทศ (Electrical Engineering/Electronics,Computer,Telecommunications, andInformation
Technology Association) / ECTI Association ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดงาน
การประชุมวิชาการงานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 14 ECTI-CARD 2022
- เสวนาวิชาการเรื่อง “เทคโนโลยีสู่ชุมชนแห่งนวัตกร”

-7วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จัดโครงการการบูรณาการวิทยากรคานวณในการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
วั น ที่ ๒๔ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๕ คณ บดี ค ณ ะวิ ท ยาศาสตร์ สถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ในรูปแบบออนไลน์
วัน ที่ ๒๕ กุ มภาพั น ธ์ ๒๕๖๕ ศูน ย์ภ าษา จัดกิ จกรรมงานเทศกาลภาษานานาชาติ
สาหรับนั กเรียนมัธ ยมปลายในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการประชาสั มพันธ์หลั กสูตรปริญญาตรี สาขาวิช า
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ศูนย์ภ าษา ร่วมมือกับหลั กสู ตรครุศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิ ช าบริ ห ารการศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ จั ด สอบวั ด ความสามารถทางภาษาอั งกฤษ โดยใช้ ข้ อ สอบ
Thepsatri Rajabhat University English Proficiency Test (TRU-EPT)
ระหว่างวันที่ 5 - 6 และ 12 - 13 มีนาคม ๒๕65 ศูนย์ภาษา จัดอบรมเตรียมความ
พร้อมการสอบ TOEIC และ TRU-EPT สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรูปแบบออนไลน์
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕
- ศูน ย์ภาษา จัดกิจกรรมงานเทศกาลภาษานานาชาติสาหรับนักศึกษาใน
รูปแบบออนไลน์
- คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จั ด อบรมให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา เรื่ อ ง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของนักศึกษา
ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 8 เมษายน 65 ศูนย์ภาษา ดาเนินการจัดสอบ Thepsatri
Rajabhat University English Proficiency Test (TRU-EPT) สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ ตรวจเยี่ยม
และติดตามการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในรูปแบบการตรวจเยี่ยมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
องคมนตรี ได้มีข้อสังเกตและคาแนะนาจากการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สรุปได้ดังนี้
๑) องคมนตรีให้คาแนะนาแก่คณะครุศาสตร์ และคณะร่วมผลิตครูเพิ่มเติ มว่า ในการ
กาหนดสมรรถนะซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) นั้น
ในส่วนของเจตคติของบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ นอกจากเจตคติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูแล้วยังต้องเพิ่ม
ประเด็น “ทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษั ตริย์” ไปอย่างเข้มข้นด้วย และบ่มเพาะ
นักศึกษาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดไปสู่นักเรียนได้อย่างเป็นระบบ
๒) พบว่าคณบดีคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้ความสาคัญกับการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) เพื่อการวางแผนพัฒนาหลักสูตรรองรับการแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงหลังสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด ๑๙) ทั้งนี้ องคมนตรีได้ให้
คาแนะนาเพิ่มเติมในกระบวนการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ เพื่อวางแผนการดาเนินการให้รัดกุมรอบด้าน
และนาไปสู่การปฏิบัติได้จริงมากขึ้น
๓) จากการพูดคุยกับกลุ่มผู้นานักศึกษาพบว่านักศึกษามีทัศนคติที่ดีและมีความเชื่อมั่น
ในโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
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1. ข้ อ สั ง เกตและค าแนะน าจากการตรวจเยี่ ย มมหาวิ ท ยาลั ย ขององคมนตรี
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 มีหลายเรื่องที่ต้องมาดาเนินการต่อ ในโอกาสต่อไปควรเสนอเรื่องดังกล่าวเป็น
วาระเชิงนโยบาย
2. เห็นด้วยกับการนาข้อเสนอแนะขององคมนตรีมาดาเนินการต่อ และเป็นนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน เนื่องจาก วิศวกรสังคม เป็นพระบรมราโชบายของในหลวง มหาวิทยาลัยจะต้อง
ดาเนินการทาให้ยั่งยืนให้ได้ กระบวนการวิศวกรสังคมต้องสร้างให้ติดตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ไปตลอดชีพ นอกจากนี้ รายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เมื่อดาเนินการเรียบร้อยแล้วขอให้รายงานผลการดาเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยทราบด้วย
3. การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบายได้ประกาศไว้ในนโยบาย
และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแล้ว ดังนั้น อธิการบดีจะต้องนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฉบับเดิมมา
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 - 2570
และแนวทางการพัฒ นามหาวิทยาลัยของอธิการบดีที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย มาผนวกกันและดาเนินการ
ทั้งนี้ จะมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน 2 คณะ คือ คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย องคมนตรีจะ
ติดตามการดาเนิ นงานตามพระบรมราโชบายและวิศวกรสังคม นอกจากนี้ การนาหลักปรัชญา “เศรษฐกิจ
พอเพีย ง” ซึ่งอยู่ในพระราชบั ญ ญั ติมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เกี่ยวข้องกับ วิศวกรสั งคมเนื่องจาก
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
มติสภามหาวิทยาลัย
1. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานที่สาคัญของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
2. มอบมหาวิทยาลัยนาสรุปข้อสังเกตและคาแนะนาของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
องคมนตรี ที่ได้จากการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 มาดาเนินการ
ต่อทั้งในเรื่องวิศวกรสังคมและพระบรมราโชบาย และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นวาระพิจารณาเชิงนโยบายต่อไป
1.3 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม
หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
ระเบี ย บวาระการประชุ ม สภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ครั้งที่ 3/2565 วัน ที่ 18 มี น าคม 2565
มีวาระเพิ่มเติม 1 เรื่อง คือ วาระที่ 5.20 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และขอถอนวาระ 3 เรื่อง ดังนี้
วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
วาระที่ 7.6 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564
วาระที่ 7.7 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือน
มกราคม พ.ศ. 2565
โดยให้มหาวิทยาลัยนาวาระที่ 7.6 และ 7.7 ไปเสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ก่อน

-9มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบการขอถอนวาระ 3 เรื่อง ดังนี้
วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี
วาระที่ 7.6 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564
วาระที่ 7.7 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือน
มกราคม พ.ศ. 2565
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2565
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
ตามที่ ได้ มี ก ารประชุ ม สภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 (การประชุ ม
ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ) เมื่ อ วั น ที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ แ จ้ ง มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย
ให้ มหาวิทยาลัยทราบ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 และได้จัดทารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี โดยจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 แล้วนั้น
ในการนี้ จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เทพสตรี ครั้ งที่ 2/2565 (การประชุ มผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ) เมื่ อวั น ที่ 18 กุ มภาพั น ธ์ 2565
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ สภามหาวิทยาลัย รับ รองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ครั้งที่
2/2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2565
ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2565 ส านั กงานสภามหาวิทยาลั ย ได้ดาเนินการแจ้ งมติสภามหาวิทยาลั ย ให้ หน่ วยงาน/ผู้ รับผิ ดชอบที่ เกี่ยวข้อง
รับทราบแล้วนั้น สานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2565 –
ครั้งที่ 2/2565 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ โดยสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. หมวดนโยบายและแผน จานวน 3 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 3 เรื่อง
2. หมวดการจัดการศึกษา จานวน 8 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 3 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 5 เรื่อง
3. หมวดงบประมาณและการเงิน จานวน 4 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 4 เรื่อง
4. หมวดการบริหารงานบุคคล จานวน 6 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 6 เรื่อง
5. หมวดอื่น ๆ จานวน 4 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 4 เรื่อง
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม และใน
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2565 – ครั้งที่ 2/2565
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4.1 คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย นาเสนอ ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่
๑๑/๒๕๖๔ เมื่ อวั นที่ ๑๙ พฤศจิ กายน ๒๕๖๔ มี มติ มอบมหาวิ ทยาลั ยตรวจสอบอ านาจหน้ าที่ ทั บซ้ อนของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งคณะกรรมการอื่น ๆ ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนาเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั้น
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วสรุปได้ว่า
คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามที่กฎหมายกาหนด และคณะกรรมการตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
เพื่อเป็นกลไกกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 17 ชุด สรุปดังนี้
๑) คณะกรรมการตามที่กฎหมายกาหนด ได้แก่
กลุ่มที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๑) สภาวิชาการ
(๒) สภาคณาจารย์และข้าราชการ
(๓) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๔) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
กลุ่มที่ ๒ คณะกรรมการตามกฎ ก.พ.อ.
๑) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๒) คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๓) คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กลุ่มที่ ๓ คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑
และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๒) คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๓) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
๒) คณะกรรมการตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ได้แก่
กลุ่มที่ ๔ คณะกรรมการที่เป็นกลไกกลั่นกรองก่อนเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย
๑) คณะกรรมการนโยบายการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เทพสตรี
๒) คณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๓) คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
๔) คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
๕) คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม
๖) คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย
๗) คณะกรรมการเพือ่ พิจารณาดาเนินการในศาลปกครอง

- 11 คณะกรรมการบางคณะสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งก่อน ต่อมาได้มีกฎหมายพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่น คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ซึ่ งมี การทั บ ซ้ อนกั น หลั กการในการแต่ งตั้ งคณะกรรมการ สภามหาวิ ทยาลั ยมี อ านาจตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18(14) “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอัน
อยู่ในอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ” เพื่อเป็นกลไกของสภามหาวิทยาลัย แต่บางเรื่องเป็นเรื่องบริหาร
จัดการควรมอบให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยไปดาเนินการ เช่น คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นควรเป็นอานาจของมหาวิทยาลัย บริหารตามหลักกฎ
ระเบี ยบ สภามหาวิ ทยาลั ยควรท าหน้ าที่ ก าหนดกรอบอั ตราก าลั งและก าหนดหลั กเกณฑ์ ให้ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลฯ และให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ และเห็นว่ายังมีบาง
เรื่องที่ทับซ้อนอยู่พอสมควร เช่น คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี
และคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงจาเป็นที่จะต้องหารือในรายละเอียดกับ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยให้ประธานกรรมการแต่ละชุดมาประชุมหารือและตกลงร่วมกัน
ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมว่า เห็นควรให้จัดประชุม Retreat ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กับอธิการบดี เพื่อทบทวนอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จัดระบบใหม่
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สอดคล้องตรงกัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. เห็นด้วยให้มีการจัดประชุม Retreat เพื่อหารืออานาจหน้าที่เพื่อมิให้ทับซ้อน เมื่อจัดประชุม
จะเห็ น ภาพการท างานของคณะกรรมการแต่ ละชุ ด ภาพรวมการท างานของมหาวิ ทยาลั ย การท างานของ
คณะกรรมการจะน าไปสู่เป้ าหมายทิศทางเดียวกัน มีข้อมูลเดียวกันและใช้ร่วมกันได้ เพื่อให้ การทางานรอบคอบ
ชัดเจน รวมทั้งการประชุมนี้มคี ณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่ การดาเนินงานจะได้ไปในทิศทางเดียวกัน
2. เห็นด้วยกับการจัดประชุม Retreat เนื่องจากการไหลเวียนข้อมูลเกิดปัญหา เช่น ความเสี่ ยง
อาจมีแนวคิดที่ไม่สอดคล้องกับคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม อาจต้องมีการหารือ
ร่วมกันเพื่อให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ และมิให้วิเคราะห์ข้อมูลผิดพลาด ทาให้การพัฒนาถูกทิศทาง
3. การประชุมหารือเห็นควรให้ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมด้วย
เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย เนื่องจากกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเริ่มมีบทบาทตั้งแต่
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีความสาคัญมาก กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนมีส่วนขับเคลื่อนและมี
บทบาท
4. แนวคิดการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัยมาจากการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย
เพื่อต้องการให้เกิดการมีส่วนร่วมจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทน
ผู้ บ ริ ห าร และกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากผู้ แทนคณาจารย์ มาให้ ข้ อเสนอแนะและกลั่ นกรองงานของ
มหาวิทยาลัย จะสังเกตได้ว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านจะมีส่วนร่วมในคณะกรรมการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบให้ มี ก ารจั ด ประชุ ม Retreat เพื่ อ ทบทวนอ านาจหน้ าที่
การเชื่อมโยงข้อมูลของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพื่อให้การขับเคลื่อนการทาหน้าที่
ที่เป็นกลไกของสภามหาวิทยาลัย มีความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และพัฒนาไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
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5.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบการขอถอนวาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5.3 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
1. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต
ผู้ อ านวยการส านั ก งานประสานงานบั ณ ฑิ ต ศึก ษา น าเสนอ ด้ วย ภาคการศึ กษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2562) ภาคพิเศษ จานวน 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ปริญญามหาบัณฑิต
แก่ผู้สาเร็จการศึกษาตามลาดับ ดังนี้
1) คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
2) กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา
และด าเนิ น การส่ ง ผลการศึ ก ษาเข้ า ระบบ พร้ อ มตรวจสอบผลการส าเร็ จ การศึ ก ษา เพื่ อ น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 และ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
3) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษาครบถ้วนตาม
เกณฑ์ของหลักสูตร และเสนอการอนุมัติการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพื่อให้ความเห็นชอบ
การให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ภาคพิเศษ จานวน 3 คน ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565
4) สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 พิจารณาให้
ความเห็ นชอบเสนอการให้ ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลั กสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ภาคพิเศษ จานวน 3 คน
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ให้ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต
แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลั กสู ตรใหม่ พ.ศ. 2562) จ านวน 3 คน ดั งรายละเอี ยดประกอบการประชุ ม และในระบบการประชุ ม
อิเล็กทรอนิกส์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. การเผยแพร่ ผลงานวิ จั ยควรเขี ยนในรู ปแบบบรรณานุ กรม และใส่ ชื่ ออาจารย์ ที่ ปรึ กษา
นอกจากนี้ เอกสารหน้า 1 นอกจากกล่าวถึงเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาแล้ว ขอให้นาเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ระบุไว้ด้วย เช่น การเรียนครบหน่วยกิต การสอบวิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่
ผลงานวิจัย
2. มหาวิทยาลั ยให้ความสาคัญกับการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การจัดอบรมภาษาอังกฤษ และจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

- 13 3. นั กศึกษารายนางสาวภรณ์ สุ ดา โสมเขียว จัดทาสารนิพนธ์ ซึ่งจะต้องเผยแพร่ผลงานด้วย
หากมีการเผยแพร่ ผลงานต้องเผยแพร่ ในเดื อนพฤษภาคม – สิ งหาคม 2565 ดั งนั้ น เสนอให้ แนบหนั งสื อ ที่
หน่ วยงานตอบรั บการตี พิ มพ์ เผยแพร่ เป็ นเอกสารประกอบด้วย และควรติ ดตามวารสารฉบั บจริงเก็บไว้เป็ น
หลักฐานด้วย เพื่อการควบคุมคุณภาพ การเผยแพร่ผลงาน แผน ข ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรได้กาหนดการ
เผยแพร่ให้สามารถสืบค้นได้
2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต
หั ว หน้ างานบริ การการศึก ษา กองบริก ารการศึก ษา น าเสนอ ด้ วย ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ได้สาเร็จการศึกษา จานวน
537 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จานวน 516 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จานวน 21 คน
โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่
ผู้สาเร็จการศึกษาตามลาดับ ดังนี้
1. คณะกรรมการประจาคณะต่าง ๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจาเดือนมกราคม
2564 ดังนี้
1) คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการ
ประชุม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
2) คณะกรรมการประจาคณะมนุษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ได้ดาเนิ นการพิจารณา
อนุ มัติ ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพั นธ์ 2565 ส่ งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2565
3) คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึ ก ษา ในการประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 ส่ งถึ งกองบริก ารการศึ ก ษา เมื่ อ วัน ที่ 17
กุมภาพันธ์ 2565
4) คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา
ในการประชุม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
5) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ ด าเนิ น การพิ จ ารณาอนุ มั ติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
6) คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุต สาหกรรม ได้ ดาเนิ น การพิ จ ารณาอนุ มั ติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
2. กองบริ ก ารการศึ ก ษา ตรวจสอบการลงทะเบี ย นและผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา
แต่ละหลักสูตร และดาเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการสาเร็จการศึกษา เพื่อนาเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 23 – 25, 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ 1 มีนาคม 2565
3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 พิจารณา
ให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จานวน 537 คน รายละเอียด
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้

- 14 คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา
1. คณะครุศาสตร์
1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
1.1.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1.1.2 สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนวและพลศึกษา
1.1.3 สาขาวิชาพลศึกษา
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
2.1.1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
2.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.1.3 สาขาวิชาภาษาไทย
2.1.4 สาขาวิชาสังคมศึกษา
รวมทั้งหลักสูตร
2.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2.2.1 สาขาวิชานิติศาสตร์
รวมทั้งหลักสูตร
2.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2.3.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
3.1.1 สาขาวิชาเคมี
3.1.2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3.1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ

รวมทั้งสิ้น

55
37
46
138
138

-

55
37
46
138
138

23
52
52
21
148

-

23
52
52
21
148

3
3

2
2

5
5

151

5
5
7

5
5
158

12
50
46
108
108

-

12
50
46
108
108

- 15 คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา
4. คณะวิทยาการจัดการ
4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
4.1.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
4.1.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
4.1.3 สาขาวิชาการจัดการ
รวมทั้งหลักสูตร
4.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4.2.1 สาขาวิชาการบัญชี
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
5.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
รวมทั้งหลักสูตร
5.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
5.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
6.1.1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
6.1.2 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (วิศวกรรมไฟฟ้า)
รวมทั้งหลักสูตร
6.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
6.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
6.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีเครื่องกล)
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
รวมจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ

รวมทั้งสิ้น

14
1
15

2
2

14
1
2
17

43
43
58

6
6
8

49
49
66

37
37

-

37
37

2
2
39

-

2
2
39

8

-

8

7
15

-

7
15

5

4

9

2

2

4

7
22
516

6
6
21

13
28
537

- 16 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี จานวน 537 คน (เอกสารแยกเล่ม
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษากับการอนุมัติให้ปริญญา
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่อนุมัติให้ปริญญา และสภาวิชาการมีหน้าที่อนุมัติให้สาเร็จการศึกษา ซึ่งในแต่ละคณะ
ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ซึ่งเป็นวันที่ใกล้เคียงกัน เมื่อเสนอผลการสาเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการ วันที่
4 มีนาคม 2565 วันที่สาเร็จการศึกษาจะย้อนไปวันที่อนุมัติผลการศึกษาของแต่ละคณะหรือวันที่สภาวิชาการ
อนุมัติให้สาเร็จการศึกษา
2. มหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการจัดทาข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2564 ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยข้อบังคับดังกล่าวฯ จะใช้กับนักศึกษาปี
การศึกษา 2564 การเสนออนุมัติให้ปริญญาในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ ฯ ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕1 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้รับทราบปัญหาจากนักศึกษา
เกี่ยวกับ เอกสารวัน ที่ส าเร็จการศึกษากับวันอนุมัติให้ ปริญ ญาไม่ตรงกัน จึงได้ดาเนินการปรับแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่กาหนดให้ “ข้อ 3 วันที่สาเร็จการศึกษา ให้ถือวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สาเร็จ
การศึกษา”และเห็นว่าข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕1 กับข้อบังคับฯ
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 มีความต่างกันมาก มหาวิทยาลัยจะต้องไปดาเนินการ
ทบทวนและปรับแก้ไขใหม่
3. ข้อบั งคับ ฯ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕1 ปรับแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ กาหนดให้วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาเป็นวันที่สาเร็จการศึกษา
โดยบังคับใช้จนกว่านักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา ประกอบกับข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2564 บังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2564 เพื่อให้ครอบคลุมและประโยชน์ของนักศึกษา
ควรปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕1 โดยแก้ไขใน ข้อ 3
4. การสาเร็จการศึกษา และการอนุ มัติให้สาเร็จการศึกษา เป็นคนละเรื่องกัน ซึ่งการสาเร็จ
การศึกษาจะเกี่ยวข้องกับ การสมัครสอบครูผู้ช่วยในเดือนมีนาคม มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งดาเนินการเพื่อให้
นักศึกษานาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
5. มหาวิทยาลัยมีปัญหาในเรื่องใดให้ สรุปรายการและนาเสนอฝ่ายกฎหมายช่วยตรวจสอบ
เพื่อให้ดาเนินการถูกต้องตามหลักสากลและมิให้นักศึกษาเสียโอกาส
6. ในปี 2565 ยังไม่มีการสอบบรรจุรับราชการครู เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 แต่ปี
การศึกษาก่อน ๆ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการเร่งรัดให้อนุมัติผลการศึกษาโดยเร็ว กระบวนการของนักศึกษาสาย
ครูจะยื่นขอใบประกอบวิชาชีพต่อคุรุสภาหลังจากสาเร็จการศึกษาซึ่งจะใช้เวลาพอสมควร หากเสนอปรับให้
วันที่สาเร็จการศึกษาเป็นวันที่สภาวิชาการอนุมัติ จะเป็นผลดีกับนักศึกษา
มติสภามหาวิทยาลัย
1. อนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต แก่ ผู้ ส าเร็ จการศึ กษา ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จานวน 3 คน
2. อนุ มั ติ ให้ ป ริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต แก่ผู้ ส าเร็จการศึก ษา ระดั บ ปริญ ญาตรี นั กศึ ก ษาภาคปกติ
จานวน 516 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จานวน 21 คน รวม 537 คน

- 17 5.4 พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทนอธิการบดี นาเสนอ คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม ดังนี้
๑. ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ครบวาระในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๒. สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรมตาม
คาสั่งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีอธิการบดีมหาวิ ทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธาน
กรรมการ
๓. คณ ะกรรมการสรรหาผู้ อ านวยการส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ ด าเนิ น การ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน สานัก
ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕
๔. รายชื่ อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กสมควรด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านั ก ศิ ล ปะ
และวัฒนธรรม โดยเรียงลาดับตามตัวอักษรตัวหน้าของชื่อที่ได้รับการคัดเลือก จานวน ๒ คน ดังนี้
ลาดับที่ ๑ อาจารย์ณฤทธิ์ ประจงแต่ง
ลาดับที่ ๒ อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง
๕. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ต้องเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาหาวิทยาลัย
คนละไม่เกิน ๗ นาที
๖. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคลจานวน ๑ คน เพื่อดาเนินการแต่งตั้ง
เป็นผู้อานวยการ
๗. วิธีการลงคะแนนลับนับแบบเปิดเผย และจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการโดยลาดับดังนี้
1. รั บ ฟั งการน าเสนอวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ตามลาดับ ดังนี้
ลาดับที่ 1 อาจารย์ณฤทธิ์ ประจงแต่ง
ลาดับที่ 2 อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง
โดยใช้เวลาคนละไม่เกิน 7 นาที
2. พิ จ ารณาคัด เลื อกบุ คคลจากรายชื่อที่ เสนอจานวนหนึ่ งคน เพื่ อดาเนิ นการแต่งตั้งเป็ น
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยลงคะแนนลับและนับเปิดเผย และจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ตามแนวทางของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
(1) การลงคะแนนดาเนิน การหลั งจากเสร็จสิ้ น การน าเสนอวิสั ยทั ศน์ และยุ ทธศาสตร์
การพัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรมของบุคคลทั้งสองราย
(2) ดาเนินการลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับและนับเปิดเผย โดยใช้ระบบการสารวจความเห็นทาง
ออนไลน์ ด้ วยการใช้ Google form ตามข้ อ 13(2) ของประกาศกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อเศรษฐกิ จ และสั งคม
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
(3) กาหนดบุคคลทาหน้าที่ควบคุมระบบการประชุม
(4) มอบหมายบุคคลทาหน้าที่ส่ง Link ลงคะแนนเสียงคัดเลือกผู้อานวยการสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย

- 18 (5) มอบหมายกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทาหน้าที่ผู้ควบคุมการลงคะแนนของกรรมการ
รายงานจานวนผู้ลงคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนน
(6) กาหนดจานวนคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าห้องประชุมเพื่อนาเสนอวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรม ต่อสภามหาวิทยาลัย โดยใช้เวลาคนละไม่เกิน 7 นาที เรียง
ตามลาดับตัวอักษร ดังนี้
ลาดับที่ 1 อาจารย์ณฤทธิ์ ประจงแต่ง
ลาดับที่ 2 อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง
เมื่อผู้ ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งสองคนได้
นาเสนอ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรม ต่อสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วตาม
เวลาที่กาหนด สภามหาวิทยาลัยได้กาหนดให้มีการดาเนินการคัดเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยวิธีลับและนับเปิดเผย ดังนี้
1. หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น การน าเสนอวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาส านั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม ของบุคคลทั้งสองราย กาหนดให้ลงคะแนนโดยวิธีลับและนับเปิดเผย โดยใช้ระบบการสารวจความเห็น
ทางออนไลน์ ด้วยการใช้ Google form ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง
มาตรฐานการรั กษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของการประชุม ผ่ านสื่ ออิ เล็ ก ทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563 ข้อ 13(2)
“หากเป็นการลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีการที่สามารถทราบจานวนของผู้ลงคะแนนและผลรวมของการลงคะแนน
โดยไม่สามารถระบุตัวของผู้ลงคะแนนได้เป็นการทั่วไป เช่น การใช้ระบบการสารวจความเห็นทางออนไล น์
เป็นต้น”
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ ส่ ง Link ลงคะแนนเสี ย งคั ด เลื อ กผู้ อ านวยการส านั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเพื่อทดสอบระบบ โดยระบบดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวของผู้
ลงคะแนนได้ ซึ่ ง ฝ่ า ยเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าระบบลงคะแนนเสี ย งคั ดเลื อ ก
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม สารองไว้ จานวน 3 ครั้ง
2. กาหนดให้ อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์
ทาหน้าที่ผู้ควบคุมการลงคะแนนของกรรมการ รายงานจานวนผู้ลงคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนน
3. ก าหนดให้ น างสาวพวงเพชร ศุ ภ กรรม เจ้ า หน้ าที่ บ ริห ารงานทั่ ว ไป ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร
ทาหน้าที่ผู้ควบคุมระบบการประชุม ควบคุมการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และดาเนินการส่ง Link
ลงคะแนนเสียงคัดเลือกผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่ าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการ
สถาบัน สานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
“ข้ อ ๑๑ ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คลตามข้ อ ๑๐ จ านวนหนึ่ ง คน
เพื่อดาเนินการแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการ โดยลงคะแนนลับและนับเปิดเผย และจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม
ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม
ให้ดาเนินการลงคะแนนลับและนับเปิดเผยใหม่ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนในครั้งก่อนในลาดับที่หนึ่งและลาดับที่สอง
จนกว่าจะได้ผู้ที่ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม”

- 19 การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่มาประชุม จานวน 20 คน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม จานวน 10 คน
กรรมการที่ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ านวน 10 คน จ านวน กึ่ ง หนึ่ ง ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่มาประชุม คือ 10 คน ดังนั้น ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานัก
ศิลปะและวัฒนธรรมจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 10 เสียง ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม
กรณี ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ได้ คะแนนเสี ย ง 10 คะแนนเท่ ากั น ค าว่าไม่น้ อยกว่ากึ่งหนึ่ ง คือ ไม่ น้ อยกว่า 10 คะแนน ที่ ประชุ มสภา
มหาวิทยาลัยได้พิจารณากรณีเกิดปัญหา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีก ารสรรหาผู้ อ านวยการสถาบั น ส านั ก ศู น ย์ ส่ ว นราชการ หรือหน่ ว ยงานที่ เรีย กชื่อ อย่างอื่ น ที่ มี ฐ านะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ 12 “ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้...”
นายกสภามหาวิท ยาลั ยได้ วินิ จฉัย ว่า การลงคะแนน พิ จารณาคั ดเลื อ กผู้ ส มควรด ารง
ตาแหน่งผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรมให้สภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติตาม ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง “ให้สภา
มหาวิทยาลั ย พิจ ารณาคัดเลื อกบุ คคลตามข้อ ๑๐ จานวนหนึ่ งคน เพื่อดาเนินการแต่งตั้งเป็ นผู้ อานวยการ
โดยลงคะแนนลับและนับเปิดเผย และจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่มาประชุม…”
ในอนาคตต่ อ ไป จะต้ อ งด าเนิ น การปรับ แก้ ไขข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ให้ชัดเจนเกี่ยวกับ
การลงคะแนน
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบการวินิจฉัยชี้ขาดการดาเนินการคัดเลือกผู้สมควรดารง
ต าแหน่ งผู้ อ านวยการส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม หลั ง จากนั้ น ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร ได้ ด าเนิ น การส่ ง Link
ลงคะแนนเสียงคัดเลือกผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒ นธรรม ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่มาประชุม
ดาเนินการลงคะแนนเสียงคัดเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยวิธีลับ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการ ใช้ Google form
กรรมการคะแนนที่ได้รับการแต่งตั้งควบคุมการลงคะแนน รายงานจานวนผู้ลงคะแนน และแจ้ง
ผลการลงคะแนน เลื อกผู้ สมควรด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านั ก ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม จากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่มาประชุม จานวน 20 คน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จานวน 20 คน สรุปผลการลงคะแนนเสียง
ลับ ดังนี้
(1) อาจารย์ณฤทธิ์ ประจงแต่ง
ได้รับคะแนนเสียง 13 คะแนน
(2) อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง
ได้รับคะแนนเสียง 6 คะแนน
(3) งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
สรุป ผู้ที่ได้คะแนนเสีย งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลั ยที่มาประชุม คือ
อาจารย์ณฤทธิ์ ประจงแต่ง
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายผู้ช่วยเลขานุการจัดพิมพ์ข้อมูลผลการลงคะแนนเลือก
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมกับให้กรรมการคะแนนที่ได้รับการแต่งตั้งลงนามกากับเอกสารทุก
แผ่นเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

- 20 รักษาราชการแทนอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่ง
ผู้ อ านวยการส านั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมเสร็ จสิ้ น แล้ ว ผู ้ที ่ไ ด้คะแนนเสี ยงไม่ น้ อยกว่ ากึ่ งหนึ่ งของกรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ ม าประชุ ม คื อ อาจารย์ ณ ฤทธิ์ ประจงแต่ ง โดยได้ รั บ คะแนนเสี ย ง 13 คะแนน
จากคะแนนเสียงทั้งหมด 20 คะแนน
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ณ ฤทธิ์ ประจงแต่ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
5.5 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) คณะวิทยาการ
จัดการ
ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี นาเสนอ ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖4) คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรผ่านการพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตร จากสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้วเมื่อวันที่
26 มิถุนายน 2564 โดยหลักสูตรดังกล่าว มีอาจารย์ภานุพันธ์ เพิ่มเปี่ยม เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจาหลักสูตร นั้น
เนื่องจาก อาจารย์ภานุพันธ์ เพิ่มเปี่ยม ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สาย
วิชาการ ต าแหน่ งอาจารย์ ดั งนั้ น เพื่ อให้ การบริห ารหลั กสู ตรบริหารธุรกิจบั ณฑิ ต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) เป็น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะ
วิทยาการจัดการ จึ งขอเปลี่ย นแปลงอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลั กสูตร และอาจารย์ประจาหลั กสู ตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หมายเหตุ
(เดิม)
(ใหม่)
1. นายภานุพันธ์ เพิ่มเปี่ยม
1. นายจาลอง เขตจานันต์
เปลี่ยนแปลง
(อาจารย์)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
(ย้ายลาดับ)
2. นายจาลอง เขตจานันต์
2. นางสาวเขมิกา สงวนพวก
เปลี่ยนแปลง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
(อาจารย์)
(ย้ายลาดับ)
3. นางสาวเขมิกา สงวนพวก
3. นางนุชจรา บุญถนอม
เปลี่ยนแปลง
(อาจารย์)
(อาจารย์)
(ทดแทน)

- 21 2. อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
(ใหม่)
1. นายภานุพันธ์ เพิ่มเปี่ยม
1. นายจาลอง เขตจานันต์
(อาจารย์)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
2. นายจาลอง เขตจานันต์
2. นางสาวเขมิกา สงวนพวก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
(อาจารย์)
3. นางสาวเขมิกา สงวนพวก
3. นางนุชจรา บุญถนอม
(อาจารย์)
(อาจารย์)

หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลง
(ย้ายลาดับ)
เปลี่ยนแปลง
(ย้ายลาดับ)
เปลี่ยนแปลง
(ทดแทน)

ทั้งนี้ ได้ผ่ านการพิจ ารณาจากคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมือ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
มีมติเห็ น ชอบการเสนอขอเปลี่ย นแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิ จบั ณฑิ ต สาขาวิชาการบริหารธุรกิ จ (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) ทั้งนี้ ให้ คณะ ดาเนิน การ
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ สมอ.08 รวมทั้ งรายละเอี ย ดผลงานทางวิ ข าการให้ ถู ก ต้ อ งก่ อ นเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป
มหาวิทยาลั ย จึ งเสนอสภามหาวิท ยาลั ยเพื่ อ พิ จารณาอนุ มัติ การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตร และอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร หลั กสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิ ต สาขาวิชาการบริหารธุรกิ จ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. วาระที่ 5.5, 5.8, 5.9 และ 5.10 เป็นเรื่องการขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร สิ่งสาคัญจะต้องชี้แจงเหตุผลการเปลี่ยนแปลงที่ต้องย้ายลาดับ จากการ
พิจารณาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมสาหรับอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ และ
มี ก ารทดแทนอาจารย์ ซึ่ งเป็ น เรื่ อ งที่ ดี แ สดงถึ งการเตรีย มความพร้อ มล่ ว งหน้ า นอกจากนี้ เสนอให้ มี ก าร
ตรวจสอบว่า การระบุ เลขที่ บั ต รประจ าตัว ประชาชนของอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตร และอาจารย์ ประจ า
หลักสูตรยังมีความจาเป็นหรือไม่ การพิมพ์และรูปแบบต้องระบุตัวเลข 13 หลักหรือไม่ เนื่องจากเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคล
2. วาระที่ 5.8 การขอเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะเกษียณอายุ
ราชการในปี 2567 ถือเป็นการเตรียมความพร้อมแต่ เห็นว่านานเกินไปและการเพิ่มเติมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจทาให้เสียศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงเมื่อมีอาจารย์ล าออก ควรรายงานด้วย
ว่าเมื่ออาจารย์ลาออกแล้วความรับผิดชอบในการเรียนการสอน จะดาเนินการอย่างไร นอกจากนี้ ควรระบุ
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงให้ ชัดเจนซึ่งตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ต้องแนบผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ทุ ก คน เพื่ อ ความสมบู ร ณ์ ในการเสนอต่ อ ส านั กงานปลั ด กระทรวงการอุ ดมศึ ก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมทั้ง 4 หลักสูตร

- 22 3. หลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ส่วนใหญ่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสาเร็จการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ระหว่างนี้ยังมิได้มีการพัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
ประกอบกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะต้องมีการเตรียมปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2565 – 2566
คณะจึงได้เพิ่มเติมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 1 คน เพื่อเสริมความเข้มแข็งของหลักสูตรและการ
พัฒนานักศึกษา
4. หลายมหาวิท ยาลั ย ควบรวมหลั ก สู ต รครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต โดยใช้ อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร จานวน 3 คน สาหรับอาจารย์ที่เหลือใช้ศักยภาพของอาจารย์เปิดสอนในระดับปริญญาโท โดยใช้
ศักยภาพให้เต็มกาลังความสามารถเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่
5. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร เกี่ยวข้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร การบริ หารจัดการหลักสูตร คน และแผน ดังนั้น จึงเสนอให้คณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม พิจารณาวางแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร
มติสภามหาวิทยาลัย มอบมหาวิทยาลัย นาวาระที่ 5.5 พิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รบริห ารธุรกิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) คณะวิทยาการจัดการ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ
วิจัย และนวัตกรรม เพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
5.6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเงื่อนไขของรายวิชา บช 3005211 การบัญชีส่วนราชการ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕59) คณะวิทยาการจัดการ
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม
2559 มีมติอนุมัติหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕59) คณะวิทยาการจัดการ โดยหลักสูตร
ดั ง กล่ า วผ่ า นการพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งของหลั ก สู ต ร จากส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้วเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นั้น
มหาวิท ยาลัย โดยสาขาวิช าการบัญ ชี คณะวิทยาการจัดการ ได้ตรวจสอบพบว่า เงื่ อนไข
ของรายวิชา บช 3005211 การบัญชีส่วนราชการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕59)
เกิดความผิดพลาด จึงขอแก้ไขดังนี้
เดิม
แก้ไขใหม่
บช 3005211 การบัญชีส่วนราชการ 3(3-0-6)
บช 3005211 การบัญชีส่วนราชการ 3(3-0-6)
AC 3005211 Official Accounting
ระบบบัญชีส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค การขอเงินประจางวด การลงบัญชี
ระบบราชการ ตลอดจนการทางบเดือน
เงื่อนไขของรายวิชา : ต้องสอบผ่าน บช 3005103
หลักการบัญชี

AC 3005211 Official Accounting
ระบบบัญชีส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค การขอเงินประจางวด การลงบัญชี
ระบบราชการ ตลอดจนการทางบเดือน
เงื่อนไขของรายวิชา : ต้องสอบผ่าน บช 3005101
การบัญชี 1

ทั้งนี้ ได้ผ่ านการพิจ ารณาจากคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
มีมติเห็นชอบการขอแก้ไขการกาหนดเงื่อนไขของรายวิชา บช 3005211 การบัญชีส่วนราชการ หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕59)

- 23 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเงื่อนไขของรายวิช า
บช 3005211 การบั ญ ชี ส่ ว นราชการ หลั ก สู ต รบั ญ ชีบั ณ ฑิ ต (หลั กสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕59) จากเดิ ม
“ต้องสอบผ่าน บช 3005103 หลักการบัญชี ” แก้ไขเป็น “ต้องสอบผ่าน บช 3005101 การบัญชี 1”
ตามที่เสนอ
มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการแก้ไขเงื่อนไขของรายวิชา บช 3005211 การบัญชีส่วน
ราชการ หลักสูตรบัญชีบัณ ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕59) จากเดิม “ต้องสอบผ่าน บช 3005103
หลักการบัญชี” แก้ไขเป็น “ต้องสอบผ่าน บช 3005101 การบัญชี 1”
5.7 พิ จารณาการขอเพิ่ มค าอธิ บายรายวิชา ทท 3013105 การสื่ อสารข้า มวัฒ นธรรม หลั กสูตร
ศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการท่ อ งเที่ ย วและธุ ร กิ จ บริ ก าร (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕64)
คณะวิทยาการจัดการ
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม
2564 มี มติ อนุ มัติ หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาการท่ องเที่ ยวและธุรกิ จบริการ (หลั กสู ตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕64) คณะวิ ทยาการจั ดการ โดยหลั กสู ตรดั งกล่ าวผ่ านการพิ จารณาความสอดคล้ องของหลั กสู ตร
จากส านั กงานปลั ดกระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิทยาศาสตร์ วิ จัยและนวัตกรรม แล้ ว เมื่ อ วัน ที่ 20 พฤษภาคม
2564 นั้น
มหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาการจัดการ ได้ตรวจสอบพบว่า ในเล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่ องเที่ยวและธุรกิจบริการ (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ขาดคาอธิบายรายวิชา ทท 3013105
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ๓(๓-0-6) จึงขอเพิ่มคาอธิบายรายวิชา ทท 3013105 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ๓
(๓-0-6) ในภาคผนวก ข คาอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน ดังนี้
กลุ่มรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ทท 3013105 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
๓(๓-0-6)
TH 3013105
(Cross-cultural Communication)
ทฤษฎี ข องการสื่ อ สารข้ า มวั ฒ นธรรม อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ สั งคม การปกครอง วั ฒ นธรรม
ความเป็นอยู่ และปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านการท่องเที่ยวจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม เสนอแนววิธีแก้ปัญหา
โดยอาศั ย ความเข้ า ใจในเรื่ อ งความแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรม เพื่ อ ให้ เกิ ด ความส าเร็ จ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ด้านการท่องเที่ยว
เรื่องนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้ง
ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 4
มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบการขอเพิ่มคาอธิบายรายวิชา ทท 3013105 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕64)
มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาให้ความเห็นขอบการขอเพิ่มคาอธิบาย
รายวิชา ทท 3013105 ในภาคผนวก ข คาอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ของหลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการท่ องเที่ ยวและธุ รกิ จบริการ (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕64)
ตามที่เสนอ
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบการขอเพิ่ ม ค าอธิ บ ายรายวิ ช า ทท 3013105
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ในภาคผนวก ข คาอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มรายวิชาพื้ นฐานวิชาชีพ
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕64)
คณะวิทยาการจัดการ

- 24 5.8 พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารขอเปลี่ย นแปลงอาจารย์ผู้รั บ ผิดชอบหลั กสูตร และอาจารย์ป ระจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มติสภามหาวิทยาลัย มอบมหาวิทยาลัยนาวาระที่ 5.8 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
5.9 พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารขอเปลี่ย นแปลงอาจารย์ผู้รั บ ผิดชอบหลั กสูตร และอาจารย์ป ระจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มติสภามหาวิทยาลัย มอบมหาวิทยาลัยนาวาระที่ 5.9 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่ วไป (๔ ปี ) (ห ลั กสู ต รป รั บ ป รุ ง พ .ศ . ๒ ๕ ๖ 2) ค ณ ะวิ ท ยาศ าส ต ร์ แ ล ะเท ค โน โล ยี เส น อต่ อ
คณะกรรมการนโยบายพั ฒ นาวิ ช าการ วิ จั ย และนวั ต กรรม เพื่ อ พิ จ ารณากลั่ น กรองก่ อ นน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
5.10 พิจ ารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจา
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย มอบมหาวิ ท ยาลั ย น าวาระที่ 5.10 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ศึ ก ษา หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3 คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เสนอต่ อ
คณะกรรมการนโยบายพั ฒ นาวิ ช าการ วิ จั ย และนวั ต กรรม เพื่ อ พิ จ ารณากลั่ น กรองก่ อ นน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
5.11 พิ จารณารายงานผลการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (๑ ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ได้ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
(1 ตุลาคม ๒๕๖3 – 30 กันยายน ๒๕64) ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับสานัก สถาบัน ประกอบด้วย
๑. มหาวิทยาลัย
๒. ระดับคณะ 6 คณะ ประกอบด้วย
๒.๑ คณะครุศาสตร์
๒.๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒.๓ คณะวิทยาการจัดการ
๒.๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒.๕ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๖ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- 25 ๓. ระดับสานัก/สถาบัน ประกอบด้วย
๓.๑ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๓ สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.4 สานักงานอธิการบดี
ตามกรอบแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ที่ผ่านสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีประเด็นการติดตามฯ ๔ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร
ส่วนที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย คณะ และ
สานัก/สถาบัน
ส่วนที่ 3 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และคณะ /พันธกิจเฉพาะ
ของสานัก และสถาบัน
ส่วนที่ 4 ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี คณบดี และ
ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔ (๑ ตุลาคม ๒๕6๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
ระดับผลการประเมิน
หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย

ส่วนที่ ๑
ด้านการพัฒนา
องค์กร

4.88
(ดีมาก)
คณะครุศาสตร์
3.86
(ดี)
คณะมนุษยศาสตร์
4.77
และสังคมศาสตร์
(ดีมาก)
คณะวิทยาการจัดการ
4.56
(ดีมาก)
คณะวิทยาศาสตร์
3.78
และเทคโนโลยี
(ดี)
คณะเทคโนโลยี
3.25
สารสนเทศ
(ปานกลาง)
คณะเทคโนโลยี
4.20
อุตสาหกรรม
(ดี)
สานักวิทยบริการและ
4.84
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ดีมาก)
สานักศิลปะและ
3.50
วัฒนธรรม
(ปานกลาง)

ส่วนที่ 2
ด้านผลสัมฤทธิ์ในการ
ดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
การมหาวิทยาลัย/
คณะ/สานัก/สถาบัน

ส่วนที่ ๓
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติตามพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย
คณะ/ พันธกิจเฉพาะ
ของสานัก สถาบัน

3.93
(ดี)
4.64
(ดีมาก)
4.99
(ดีมาก)
4.35
(ดี)
4.26
(ดี)
4.30
(ดี)
3.75
(ดี)
5.00
(ดีมาก)
5.00
(ดีมาก)

4.19
(ดี)
4.30
(ดี)
4.42
(ดี)
3.74
(ดี)
3.79
(ดี)
3.59
(ดี)
3.72
(ดี)
4.92
(ดีมาก)
4.24
(ดี)

รวมคะแนน
ประเมิน
ทั้ง ๓ ส่วน

ผลการประเมินส่วนที่ ๔
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารงาน และ
คุณลักษณะของ
อธิการบดี คณบดี
ผู้อานวยการสานัก
และผู้อานวยการสถาบัน

4.27
(ดี)
4.31
(ดี)
4.72
(ดีมาก)
4.17
(ดี)
3.96
(ดี)
3.77
(ดี)
3.85
(ดี)
4.93
(ดีมาก)
4.34
(ดี)

4.10
(ดี)
4.50
(ดี)
4.42
(ดี)
4.53
(ดีมาก)
4.66
(ดีมาก)
3.70
(ดี)
4.43
(ดี)
4.81
(ดีมาก)
4.82
(ดีมาก)

- 26 ระดับผลการประเมิน
หน่วยงาน

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
สานักงานอธิการบดี

ส่วนที่ ๑
ด้านการพัฒนา
องค์กร

ส่วนที่ 2
ด้านผลสัมฤทธิ์ในการ
ดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
การมหาวิทยาลัย/
คณะ/สานัก/สถาบัน

ส่วนที่ ๓
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติตามพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย
คณะ/ พันธกิจเฉพาะ
ของสานัก สถาบัน

4.19
(ดี)
4.03
(ดี)

5.00
(ดีมาก)
3.96
(ดี)

4.33
(ดี)
3.87
(ดี)

รวมคะแนน
ประเมิน
ทั้ง ๓ ส่วน

ผลการประเมินส่วนที่ ๔
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารงาน และ
คุณลักษณะของ
อธิการบดี คณบดี
ผู้อานวยการสานัก
และผู้อานวยการสถาบัน

4.54
(ดีมาก)
3.95
(ดี)

4.57
(ดีมาก)
4.33
(ดี)

จากผลการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย คณะกรรมการฯ มี ค วามเห็ น และข้ อเสนอแนะ
ในภาพรวม ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ด้านการพัฒนาองค์กร
๑. มหาวิทยาลัยได้นามติ ข้อเสนอแนะ และข้อสัง เกตของกรรมการที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา
ดาเนินการ ทุกเรื่อง มีการดาเนินงานแล้วเสร็จถึงร้อยละ 94.98 สาหรับเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ เป็น
เรื่องที่มีความสาคัญ มหาวิทยาลัยต้องกากับสนับสนุนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๒. ในช่วงวาระการบริหารงาน ได้สร้างความมั่นคงในวิชาชีพให้กับบุคลากร
๓. ไม่ พ บความขั ด แย้ ง ภายในองค์ ก ร บุ ค ลากรมี ต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น ทั้ ง สายวิ ช าการและ
สายสนับสนุน โดยเฉพาะสายสนับสนุนได้มีการให้ความรู้และมีผลลัพธ์ในการดาเนินการดีมาก เมื่อเทียบกับ
อดีตที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในการประเมินปีต่อไปควรระบุข้อมูลในเชิงปริมาณด้วย จะทาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
ส่วนที่ ๒ ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
๑. มหาวิทยาลัยมีผลการดาเนินกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก การบริหารงบประมาณอยู่ในระดับ
ดี แต่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดได้เพียง ร้อยละ 53.73 มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ หาสาเหตุที่ การดาเนินงานไม่
บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดเป็นส่วนใหญ่ เพื่อนาผลมาใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงาน
๒. ควรศึกษา วิเคราะห์ แต่ละยุทธศาสตร์ให้ รอบคอบและให้ ความส าคัญ ของการกาหนด
ตัว ชี้วัด โครงการและกิจ กรรมให้ มีค วามสอดคล้ องส่ งผลต่ อกัน ให้ มากขึ้น เพื่ อ ให้ การบรรลุ เป้ าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มหาวิทยาลัยควรมีคณะกรรมการกากับ ดูแลและพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อติดตาม
ผลการดาเนินงานและสามารถปรับเปลี่ยน แก้ปัญหาได้ตามความจาเป็นและในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว
ส่วนที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
๑. ด้านการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ควรพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยการพัฒนาบุคลากรเพื่อการ
วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาท้องถิ่ นด้วยการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการวิจัย

- 27 ๒. ด้านการบริการวิชาการ
๒.๑ ควรจัดทาโครงการการบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้นและให้
สอดคล้ องกับ ความต้องการของชุมชน โดยการบูรณาการการวิจัย การบริการทางวิชาการ โดยร่วมมือกับ
เครือข่ายในท้องถิ่นอย่างจริงจัง
๒.๒ ควรหาช่องทางการได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งด้านการวิจัย และการบริการทาง
วิช าการจากหน่ ว ยงานภายนอกให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ เป็ น การหารายได้ เข้ ามหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ งมี แ นวโน้ ม ว่า จะมี
งบประมาณลดลงตามจานวนนักศึกษา
๓. ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๓.๑ มหาวิ ท ยาลั ย มี ผ ลการน าโครงการด้ านการท านุ บ ารุงศิล ปะและวัฒ นธรรม ไปใช้
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพียงร้อยละ 53.85 ควรทบทวนการวางระบบการดาเนินโครงการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น
๓.๒ หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ควรเร่งหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม จากหน่วยงานภายนอก ซึ่งปัจจุบันได้เพียงร้อยละ 6.46
๓.๓ ควรวางระบบและกลไกเพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย ได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการหางบประมาณจากภายนอกเพื่อสนับสนุน
กลไกดังกล่าวทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
๔. ด้านผลิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
๔.๑ จากผลการดาเนินงาน จานวนนักศึกษาสายครูที่สาเร็จการศึกษาต่อจานวนที่รับเข้า
คิดเป็นร้อยละ 79.75 ได้คะแนน 3.00 อยู่ในระดับปานกลาง มหาวิทยาลัยควรให้ความสาคัญกับการหาทาง
ทาให้นั กศึกษาส าเร็จการศึ กษาให้มากขึ้น ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานของการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
๔.๒ การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิช าชีพครูให้ มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา โดยเฉพาะโครงการพัฒ นาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดหน่วยงานภายนอกทุกสังกัด
๕. ด้านผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
โอกาสการเรียนรู้
๕.๑ ด้านนักศึกษา นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับปีที่รับเข้า ประมาณ
ร้อยละ 64 ถือว่ายังเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างต่า จึงควรหาสาเหตุที่นักศึกษาออกกลางคัน โดยเฉพาะนักศึกษาที่มี
สถานภาพอยู่ปีสุดท้ายของหลักสูตร แต่ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ และทุกหลักสูตรควรจัดทา
ข้อมูลจานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับจานวนนักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตรประกอบด้วย
๕.๒ ด้านอาจารย์ ควรนาผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมมาต่อยอดพัฒนาและดาเนินการ
ให้ สอดคล้องกับเกณฑ์การเข้าสู่ ตาแหน่งทางวิช าการ และควรใช้กลไกในการทาข้อตกลงแต่ละระดับ เป็น
เครื่องมือในการดาเนินงานด้วย
๕.๓ ด้านหลักสูตร ควรมีการพัฒนาหลักสูตรในเชิงบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น หรือใช้ทรัพยากร ในท้องถิ่นเป็นฐาน ในการพัฒนาหลักสูตร เช่น วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง แพทย์
แผนไทย เภสัชกรรมไทย เป็นต้น

- 28 ๖. ด้านสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาครู ซึ่งมีผลงาน 26 โครงการ จาก 122 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 21.31 หากเพิ่มผลการดาเนินการด้านนี้ให้มากขึ้นจะเป็นผลดีในระยะยาวต่อมหาวิทยาลัย ทั้ง
เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นไปตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 8 (5) เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของวิ ช าชี พ ครู รวมถึ ง ยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ยุ ท ธศาสตร์ที่ 2 การผลิ ต และพั ฒ นาครู ดั งนั้ น
มหาวิทยาลัย ควรวางแผนการพัฒนาผลงานด้านการพัฒนาครู ที่สืบเนื่องจากเครือข่ายความร่วมมือภายนอก
เพิ่มขึ้น ต่อไป
๗. ด้านบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
มหาวิ ท ยาลั ย ควรเร่ งปรั บ ปรุ งโดยด่ ว น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การ
มหาวิทยาลัย คือ
(1) การก าหนดกลยุ ท ธ์ ในการก ากั บ สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรที่ ได้ รั บ งบประมาณของ
มหาวิทยาลัยไปพัฒนาตนเอง สามารถนาความรู้ที่ได้ มาสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยให้มากขึ้น
(2) การกากับติดตามให้การดาเนินงาน สามารถบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ได้อย่าง
สอดคล้ อ งสั ม พั น ธ์กั บ ผลการใช้ จ่ ายงบประมาณ โดยอาจทบทวนตั้งแต่ก ารกาหนดเป้ าหมายตั ว ชี้วั ดของ
ยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม จัดสรรงบประมาณแก่โครงการที่ตรงกับเป้าหมายตัวชี้วัดจริง และกาหนดมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อเร่งรัดการดาเนินโครงการให้แล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนดไว้
การสอบทานเป็นกรณีพิเศษ การพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๑. ปี ง บประมาณ 2564 โรงเรี ย นได้ รั บ งบประมาณ 11 ล้ า น เพื่ อ ไปด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีจานวน 50 โครงการ โดยได้ดาเนินงานเสร็จสิ้นไป 38 โครงการคิดเป็นร้อยละ
73.07 ทั้งนี้ ที่ดาเนินได้ไม่ทั้งหมดอาจเป็นเพราะสถานการณ์ไวรัสระบาด โรงเรียนควรเตรียมความพร้อมเมื่อ
เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ โดยให้ความสาคัญและวิเคราะห์โครงการกิจกรรมก่อนจะบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ
๒. สิ่งที่มีความสาคัญต่อการดาเนินงานของโรงเรียนสาธิตได้แก่บุคลากรในโรงเรียน โรงเรียนจึง
ควรหาทางที่จะดึงดูดให้บุคลากรอยู่โรงเรียนได้นาน ๆ ด้วยการพิจารณาความก้าวหน้าในอาชีพ ความมั่นคงและ
ขวัญกาลังสวัสดิการให้กับครู
๓. โรงเรียนควรร่วมมือกับคณะต่าง ๆ และหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้นโดยเฉพาะคณะครุศาสตร์
เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ การสร้างสื่อออนไลน์
๔. ควรพั ฒ นาบุ คลากรให้ มี ความรู้ ทั กษะให้ มี ศั กยภาพในการจั ดการศึ กษาเพื่ อรองรั บการ
เปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล
๕. มหาวิทยาลัยควรให้อานาจในการบริหารจัดการให้กับผู้บริหารโรงเรียนสาธิตให้มากขึ้น
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความรวดเร็วและลดขั้นในการดาเนินงาน
๖. ควรกาหนดโครงสร้างการบริหารองค์กรให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารบุคคล
๗. เนื่องจากโรงเรียนสาธิตเป็นหน่วยงานระดับภาควิชา สังกัดคณะครุศาสตร์ และมีบทบาท
หน้ าที่เป็ นแหล่ งสาธิตนวัตกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกิดจากการวิจัยและพัฒ นา ตลอดจนเป็นสถานฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ดังนั้น จึงควรพิจารณาทบทวนรูปแบบการ
บริหารและบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนสาธิตให้ถูกต้องและเหมาะสม
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลงานของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
จึงขอเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕64 (1 ตุลาคม ๒๕๖3 – 30 กันยายน ๒๕64) พร้อมความเห็น ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

- 29 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. การด าเนิ น การให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมายตั ว ชี้ วั ด ตามยุ ท ธศาสตร์ หรื อ ตั ว ชี้ วั ด อื่ น ที่
มหาวิทยาลัยต้องดาเนินการ มหาวิทยาลัยอาจนาวิธีการจัดทาข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้อง
มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้การดาเนินงานแล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
2 มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับบุคลากรสายวิชาการ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. การติดตาม ตรวจสอบของรัฐบาลจะเน้นการประเมินนโยบายที่มาจากหน่วยงานส่วนกลาง
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงหรือการบูรณาการงานร่วมกัน ซึ่งรูปแบบและเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ลักษณะนี้ อาจนามาปรับใช้ได้ในอนาคต
4. จากการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏขององคมนตรี (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
ได้กล่าวถึง OKR (Objective Key Results) วิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลความสาเร็จ หมายถึงว่ามหาวิทยาลัย
จะกาหนด objective หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการทาให้สาเร็จ และ (key result) แต่ละองค์กรภายในมหาวิทยาลัย
จะดาเนินการอย่างไรให้สาเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง ซึ่งวิธีการนี้อาจนามาเป็นแนวคิดสาหรับการประเมินได้
ในอนาคต
มติสภามหาวิทยาลัย เห็ นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (1 ตุลาคม ๒๕๖3 – 30 กันยายน ๒๕64) และ
มอบคณะกรรมการฯ รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อนาไปประกอบการ
พิจารณาปรับรูปแบบการประเมินต่อไป
5.12 พิ จ ารณาอนุมัติ ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงิน รายได้ จากการเปิ ดรับ นักศึกษา
ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2564
รักษาราชการแทนอธิก ารบดี นาเสนอ อนุมัติคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2564 ดังนี้
ด้วย มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี ได้มีการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ที่เข้าศึกษาประจา
ภาคการศึกษาที่ 2/2564 โดยรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี จานวน 68 คน มีรายรับ
1,075,500 บาท และนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 18 คน มีรายรับ 1,620,000 บาท รวมรายรับ
ทั้งสิ้น 2,695,500 บาท ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ และ
การเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 หมวด 3 การจัดทางบประมาณและการบริหารงบประมาณ ข้อ 17
“ให้ ม หาวิท ยาลั ย ท าค าขอตั้ งงบประมาณจากเงิน รายได้ ป ระจ าปี งบประมาณ เพื่ อ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ในวงเงินไม่
เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณนั้น…”
มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน ได้ดาเนินการจัดทาสรุปผลการจัดสรรงบประมาณจาก
การรับนักศึกษาภาคพิเศษ ตามจานวนดังกล่าว ร้อยละ 80 เป็นเงินจานวน 2,156,400 บาท (สองล้านหนึ่ง
แสนห้ าหมื่ น หกพั น สี่ ร้ อ ยบาทถ้ว น) เพื่ อ ด าเนิ น การจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนและการบริห ารจัด การ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้ ง ที่ 1/2565 เมื่ อ วั น ที่ 28 มกราคม 2565 และคณะกรรมการนโยบายการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565

- 30 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติคาขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจาภาคการศึกษาที่
2/2564 จานวน 2,156,400 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. การจั ดท างบประมาณเงิน รายได้ ต้องจัดท าเป็ น งบประมาณรายปี เพื่ อ ให้ เห็ นภาพรวม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย การจัดสรรงบประมาณ ร้อยละ 80 เป็นไปตามหลักการของงบประมาณ แต่ในเชิง
ลึกเงินรายได้จากการรับนักศึกษาจะต้องนาไปพัฒนานักศึกษาในภาพรวม ตัวอย่างเช่น คณะวิทยาการจัดการมี
งบพัฒนานักศึกษา 7,200 บาท การรับนักศึกษามีแผนการรับทั้งปี มหาวิทยาลัยจะต้องดาเนินการประมาณ
การรายปีในแต่ละคณะโดยใช้เงินรายได้ร้อยละ 80 ทั้งนี้ สามารถของบประมาณเพิ่มเติมได้จากเงินที่เก็บไว้
ร้อยละ 20 มาใช้ดาเนินการ จะแสดงให้เห็นถึงการจัดสรรงบประมาณและภาพรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ ขอเสนอให้ เป็ น นโยบายสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเพื่อพัฒ นานักศึกษา และ
การของบประมาณต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องกับแผนพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยด้วย
2. การรั บ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เศษและภาคปกติ โดยปกติ จ ะมี แ ผนการรั บ ที่ ชั ด เจน หาก
มหาวิทยาลัยดาเนินการในลักษณะดังกล่าวจะกระทบกับการวางแผนของมหาวิทยาลัย ทาให้เกิดปัญหาและ
ต้องแก้ไขต่อไป และต้องมีการประเมินว่าจะจัดสรรงบประมาณร้อยละเท่าใดตามแผนการรับนักศึกษา ตาม
หลักงบประมาณ
3. ประเด็นสาคัญเงินรายได้ที่ได้จากการเปิดรับนักศึกษา ควรคืนกาไรให้แก่นักศึกษา การใช้
จ่ายงบประมาณเพื่อพั ฒ นานั กศึกษา กิจกรรมการพั ฒ นานั กศึกษามีจานวนที่ น้อยมาก ดังนั้น จึงควรเป็ น
นโยบายสภามหาวิทยาลัยที่ต้องเข้มงวดให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับการใช้จ่ายงบประมาณ
ในการพัฒนานักศึกษา
4. การจั ดทางบประมาณเงินรายได้รายปี คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ฯ
ได้ดาเนิน การแล้ว โดยในรายละเอียดมิได้สรุปงบประมาณในภาพรวมไว้ เรื่องดังกล่าวเป็นงบประมาณเงิน
รายได้ที่ขอเพิ่มเติม จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สภามหาวิทยาลัย
สามารถอนุมัติงบประมาณได้ และขอรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิท ยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ดาเนินการต่อไป
มติสภามหาวิทยาลัย
1. อนุ มัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิ ด รับ นั กศึกษาภาคพิเศษ
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2564 จานวน 2,156,400 บาท (สองล้านหนึ่งแสน
ห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
2. มอบมหาวิ ท ยาลั ย รั บ ข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการกาหนดงบประมาณสาหรับการพัฒนานักศึกษาต่อไป

- 31 5.13 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
ผู้ช่ว ยเลขานุ การ น าเสนอ ข้อบังคั บมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้ว ยคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มกิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้ม าตั้งแต่วัน ที่ ๒๖ มิถุ น ายน ๒๕๖๑ เป็ น การแก้ไขเพิ่ มเติ ม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีเหตุผลในการออกข้อบังคับ ดังนี้
เนื่ อ งจากประธานกรรมการส่ งเสริม กิจการมหาวิท ยาลั ย เป็ นองค์ป ระกอบหนึ่งของสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกาหนดให้ปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ต่ อ ไปได้ จ นกว่าจะได้ ป ระธานกรรมการคนใหม่ ดั งนั้ น เพื่ อ มิ ให้ สภา
มหาวิทยาลัยขาดองค์ประกอบ และเพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา
๒๖ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อไปได้ และในการแต่งตั้งประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
นั้น ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งในครั้งเดียวเพื่อลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็น จึงจาเป็นต้องออกข้อบังคับนี้
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณา
ร่าง ข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลั ย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
หลั ง จากนั้ น ฝ่ า ยเลขานุ ก ารพบว่ า ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น กรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันประกอบด้วยประธานกรรมการ จานวน ๑ คน รองประธานกรรมการ จานวน ๒ คน
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกจานวน ๑๐ คน รวม ๑๓ คน ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการรองประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่ งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งยังไม่ครบกาหนดวาระการดารงตาแหน่ง ๓ ปี
แต่เนื่องด้วยข้อบังคับฉบับใหม่ในข้อ ๖ วรรคสองกาหนดไว้ว่า “ให้คณะกรรมการตามวรรค
หนึ่งเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหนึ่งคน เพื่อทาหน้าที่รองประธานกรรมการ และให้ปฏิ บัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการ ในกรณี ที่ ต าแหน่ งประธานกรรมการว่ างลง หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้ ” ซึ่ งท าให้ มี
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับฉบับใหม่ รวมเพียง ๑๑ คน ประกอบด้วยประธานกรรมการ
จานวน ๑ คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑๑ คน
ดังนั้ น จึ งเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาบทเฉพาะกาล เพื่อให้กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ชุดปัจจุบัน ปฏิบัติ
หน้าที่ไปจนกว่าจะครบวาระการดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้พิจารณาประเด็นปัญหาที่พบตามที่เลขานุการได้เสนอ โดยได้
เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา เลขานุการ
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการพิจารณาร่าง
กฎฯ ในการประชุมครั้งนี้ด้วย โดยสรุปประเด็นปัญหาในข้อพิจารณา ดังนี้

- 32 1. ข้ อ เท็ จ จริ ง พบว่ า ต าแหน่ ง รองประธานกรรมการในคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัย จานวน ๒ คน ที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้ง
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในคณะกรรมการส่ งเสริม กิ จ การ
มหาวิทยาลัย มิได้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามองค์ประกอบในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และในข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกาหนดให้มี “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวน ๑๐ คน จากผู้ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ...”
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลั ย และมีความยืดหยุ่นในการดาเนินงาน
เห็นควรมีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมจานวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในข้อ ๖ ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ จากเดิมกาหนดไว้ ๑๐ คน แก้ไขเพิ่มเติมเป็น ๑๒ คน
2. การกาหนดบทเฉพาะกาล เพื่อให้กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ชุดปัจจุบัน ปฏิบัติ
หน้าที่ไปจนกว่าจะครบวาระการดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ควรกาหนดให้มีบทเฉพาะ
กาลเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการส่ งเสริ ม กิจ การมหาวิท ยาลั ย ชุด ปั จ จุบั น ตามประกาศสภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะครบวาระการดารง
ตาแหน่ง โดยปรับแก้ไขเพิ่มเติมในร่าง ข้อบังคับฯ ความดังต่อไปนี้
“ให้ ค ณะกรรมการส่ งเสริม กิ จการมหาวิท ยาลั ย ตามประกาศสภามหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งอยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ทาหน้าที่ต่อไปจนครบวาระการดารงตาแหน่ง โดยให้ผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งในตาแหน่งรองประธานกรรมการทาหน้าที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับนี้”
3. ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎฯ มีมติ เห็นควรให้เสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่ อ พิ จ ารณา โดยมอบเลขานุ ก าร และกลุ่ ม งานวิ นั ย และนิ ติ ก ารปรั บ แก้ ไข เพิ่ ม เติ ม ตามความเห็ น และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ในการนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
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
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
นายกสภามหาวิท ยาลั ย ประธานที่ ป ระชุม กล่ าวว่า ให้ ถ อนวาระที่ 5.14 พิ จ ารณาร่าง
ข้อบั งคับ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่าด้ว ยคณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลงานของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และวาระที่ 5.17 พิจารณาร่าง กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบประจา
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เนื่ อ งจากเป็ น วาระที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปรับ ปรุงคณะกรรมการประจ าสภา
มหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงขอเลื่อนการพิจารณาไปก่อน

- 33 5.15 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการดาเนินการด้านจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ....
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย นาเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
ดาเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... ดังนี้
เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรียังไม่เคยออกข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินการด้ าน
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยจึงเห็นว่าควรให้มีการออกข้อกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้มีหลักเกณฑ์ใน
การดาเนินการการวิจัยในมนุษย์มีระบบการควบคุมและกากับการวิจัยในมนุษย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และส่งเสริมการเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ของผู้รับการวิจัย สอดคล้ องกับแนวทางการทาวิจัยในมนุษย์ ตาม
หลั กจริย ธรรมการวิจัย ที่เป็ น มาตรฐานของประเทศและสากล ตลอดจนเป็นไปตามมาตรฐานที่ส านักงานวิจัย
แห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กาหนด
การออกข้อกฎหมายดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง สรุปดังนี้
1. แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒) ของสานักงาน
วิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในบทนิยาม “คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย” หมายถึง คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นในระดับสถาบัน องค์กรหน่วยงานระดับชาติ นานาชาติ
เพื่อทาหน้าที่พิจารณาทบทวนด้านจริยธรรมการวิจัยของข้อเสนอโครงร่างการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อปกป้ อง/คุ้ มครองสิ ทธิ ศั กดิ์ ศรี ความปลอดภั ยและความเป็ นอยู่ ที่ดี ของผู้ เข้ าร่วมการวิจั ย
คณะกรรมการจริ ย ธรรมต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบ และวิ ธี ก ารด าเนิ น การมาตรฐาน (Standard Operating
Procedure : SOPs) ที่ชัดเจนสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับและแนวทางของประเทศตลอดจนแนวทางสากล
คณะกรรมการฯ อาจใช้ ชื่ อ ต่ า งกั น ออกไป เช่ น คณะกรรมการพิ จ ารณาด้ า นจริ ย ธรรมประจ าสถาบั น
(Institutional Review Board, IRB) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจั ยในมนุ ษ ย์ (Human Research Ethics
Committee, HREC) คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จั ย (Research Ethics Committee/Board, REC, REB)
คณะกรรมการจริยธรรม (Ethics Committee, EC)
โดยมีข้อกาหนด/แนวปฏิบัติสาหรับข้อเสนอการวิจัยในมนุษย์ที่เสนอของบประมาณจากแหล่ง
ทุน ความว่า ข้อเสนอการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ต้องผ่านการอนุมัติ/เห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยซึ่งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่นักวิจัยสังกัด
2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๕.๕.๕ (๖) “หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจาก
การทาการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ ผู้ขอจะต้องยื่ นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยของสถาบันที่มีการดาเนินการ”
3. แนวทางปฏิบัติในการดาเนินการวิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
๓/๒๕๖๕ เมื่อวัน ที่ ๗ มีน าคม ๒๕๖๕ และในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕
ได้พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการดาเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
พ.ศ. .... และมีความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอไว้ใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ ความว่า “อัตรา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุม
กรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม” นั้น

- 34 คณะกรรมการเห็นว่า ควรให้มีการปรับแก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ แยกออกจากการกาหนดไว้ในตัวข้อบังคับฯ เพราะด้วยระเบียบฯ ว่าด้วย
การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการจะสามารถเบิกจ่ายได้นั้น จะกาหนดไว้ให้เฉพาะคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งเท่านั้นที่จะสามารถจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการได้ ดั้งนั้นหากจะให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุ ษ ย์ ที่ แ ต่ งตั้ งโดยอธิ ก ารบดี โ ดยความเห็ น ชอบของสภาวิ ช าการสามารถจ่ า ยเบี้ ย ประชุ ม กรรมการได้
มหาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งด าเนิ น การเสนอปรั บ แก้ ไข เพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บการจ่ า ยเบี้ ย ประชุ ม กรรมการต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการดาเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ....
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. ให้ตรวจสอบคานิยาม “การวิจัยในมนุษย์” ให้สอดคล้องกับคานิยามของสานักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ที่กาหนดเกี่ยวกับสุขภาพหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ และตามแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการ
วิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษย์ ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ที่กาหนดคานิยามไว้ชัดเจนว่า “การวิจัยในมนุษย์ ” เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ
ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ และบรรดาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
2. คานิยาม “การวิจัยในมนุษย์” ได้นาความหมายมาจาก วช. และ สกสว. คลอบคลุมทั้งด้าน
สุ ขภาพ วิท ยาศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ การออกข้อบั งคับ ดั งกล่ าวต้อ งการให้ อาจารย์ และนั กศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยได้รับการพิจารณารับรองโครงการวิจัย โดยการสอบถาม การสัมภาษณ์ และเกี่ยวข้องกับการขอ
ตาแหน่ งวิช าการ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารพิ จ ารณาแต่ งตั้ งบุ ค คลให้ ด ารงตาแหน่ งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 การเสนอขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งต้องผ่าน
การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3. แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ได้กาหนดคานิยามการวิจัยในมนุษย์
หรื อที่ เกี่ย วข้อ งกับ มนุ ษ ย์ ไว้ชัด เจน จึ งเสนอให้ ป รับ แก้ไขค านิ ยาม “การวิจั ยในมนุ ษ ย์ ” ในร่างข้ อบั งคั บ ฯ
บรรทัดที่ 4 จากเดิม “…และให้หมายความรวมถึงการสอบถาม การสัมภาษณ์ทางสังคมศาสตร์....” แก้ไขเป็น “…
และให้หมายความรวมถึงการศึกษาทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ....”
4. การวิจัยในมนุ ษย์ต้องผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์เพื่อขอผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยที่มีการเผยแพร่วารสารโดยเฉพาะกลุ่ม 1 หากไม่มีการรับรอง
โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ จะไม่ได้รับการเผยแพร่ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เสียโอกาสแก่คณาจารย์ในการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน ดังนั้น คานิยามต้องชัดเจน เมื่อสภามหาวิทยาลัยออกข้อบั งคับแล้ว มหาวิทยาลัยจะต้องไป
ดาเนินการออกประกาศรายละเอียดแนวปฏิบัติในการดาเนินงานวิจัยในมนุษย์ต่อไป รวมถึงขอให้มหาวิทยาลัย
ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้วย
5. มอบมหาวิทยาลัยปรับคานิยาม “การวิจัยในมนุษย์” ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทาง
จริยธรรมการทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
ด าเนิ น การด้ า นจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ พ.ศ. 2565 และมอบมหาวิ ท ยาลั ย ปรั บ แก้ ไ ขค านิ ย าม
“การวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ” ให้ ชั ด เจนและสอดคล้ อ งกั บ แนวทางจริ ย ธรรมการท าวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ มนุ ษ ย์
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

- 35 5.16 พิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
ด้วย ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ข้อกาหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับ นักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลั ย และประกาศสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. (พ.ศ. 2563 – 2565)
ฉบั บ ที่ 3 พ.ศ. 2563 ฉบั บ ลงวัน ที่ 17 กรกฎาคม 2563 จะสิ้ น สุ ดระยะการใช้ป ระกาศดั งกล่ าวในปี
การศึกษา 2565 นั้น
เพื่อให้ การดาเนิ น การเกี่ ยวกับการรับ นักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานวินัยและนิติการ สานักบริหาร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จึ งได้ ด าเนิ น การจั ด ท าร่า ง ประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เรื่อ ง นโยบาย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ที่เป็นไป
ตามพระราชบั ญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการ ว่าด้วยการ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 ประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ อัตราและรายการที่ให้การ
อุดหนุนทางการศึกษาสาหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาหรับคนพิการ และประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570
เรียบร้อยแล้ว
มหาวิทยาลั ย จึ งเสนอสภามหาวิท ยาลั ยเพื่อพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบร่าง ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการ
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
เมื่อมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับนักศึกษาพิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม จะมีงบประมาณอุดหนุนทางการศึกษาจากกองทุนคนพิการ วิธีการดาเนินการขอเงินจากกองทุน
สภามหาวิทยาลัยจะต้องออกประกาศนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการ
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เป็นกรอบกว้าง ๆ ส่วนวิธีปฏิบัติให้มหาวิทยาลัยกาหนดแผนการรับนักศึกษา ทั้งนี้
เพื่อให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วางแผนการใช้งบประมาณจากกองทุนตาม
หลักเกณฑ์ การเสนอร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... มหาวิทยาลัยควรนาเสนอข้อมูลว่า
ในปี ก ารศึ ก ษาที่ ผ่ านมา มหาวิ ท ยาลั ย รับ นั ก ศึ ก ษาพิ ก ารจ านวนเท่ าใด สถานภาพปั จ จุ บั น ของนั ก ศึ ก ษา
มีความพิการประเภทใด การใช้งบประมาณเกี่ยวกับการศึกษา นักศึกษาพิการศึกษาในสาขาวิ ชาใด ส าเร็จ
การศึกษาจานวนเท่าใด การจัดสิ่งอานวยความสะดวกและความช่วยเหลือทางการศึกษาสาหรับนักศึกษาพิการ
เป็นอย่างไร ดังนั้น การนาเสนอครั้งต่อไปขอให้มหาวิทยาลัยเสนอข้อมูลเหล่านี้ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้
เห็นเป็นรูปธรรมด้วย สาหรับการประชุมครั้งนี้ เสนอให้สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติได้
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1. เห็ น ชอบให้ ออกประกาศสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
2. ในปีการศึกษาต่อไป มอบมหาวิทยาลัยรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการรับนักศึกษา
พิการ การใช้งบประมาณ สถานภาพนักศึกษาพิการ การจัดสิ่งอานวยความสะดวกและความช่วยเหลือทาง
การศึกษาสาหรับนักศึกษาพิการ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาด้วย
5.18 พิจารณาการขอทราบรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ถูกฟ้องในคาพิพากษาคดีอาญาของศาล
จังหวัดลพบุรี คดีหมายเลขดาที่ อ.367/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อ.1731/2560
หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ นาเสนอ การขอทราบรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ถูกฟ้อง
ในคาพิพากษาคดีอาญาของศาลจังหวัดลพบุรี คดีหมายเลขดาที่ อ.367/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อ.1731/2560
ด้ ว ย ดร.เฉลิ ม ชั ย ผู้ พั ฒ น์ อดี ต กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ได้ มี ห นั งสื อ ถึ ง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 ขอทราบผลแห่งคดี กรณีอดี ตผู้ทรงคุณวุฒิ สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ถูกฟ้องเป็นจาเลย โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่า ตนเองได้สมั ครเข้ารับการ
สรรหาในตาแหน่งกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของสานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) จึงมีความประสงค์ขอทราบผลแห่ง
คดี กรณีอดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ถูกฟ้อง เพื่อชี้แจงให้ฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ สานักงานเลขาธิการวุฒิสมาชิกทราบ ดังนี้
1) ขอทราบผลแห่ งคดี ด าที่ อ.2499/2560 คดี แดงที่ อ.717/2561 และคดี ด าที่
อ.367/2559 คดีแดงที่ อ.1731/2560 (แนบเอกสารคัดถ่าย)
2) ขอทราบรายชื่อของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยที่ถูกฟ้องร่วมเป็นจาเลย
จานวน 18 คน (แนบรายชื่อคณะกรรมการสภาที่ถูกฟ้องร่วม)
ข้อเท็จจริง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา สุขเกษม โจทย์ ได้ยื่นคาฟ้องต่อศาลจังหวัดลพบุรี ความอาญา
ในคดีหมายเลขดา ที่ อ.367/2559 ระหว่าง นางนันทนา แจ้งสุวรรณ์ จาเลยที่ 1 กับพวกรวม 18 คน ในข้อหา
หรือฐานความผิ ด เจ้ าพนั กงานปฏิบั ติหน้ าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบแจ้งข้อความเท็จ และหมิ่น
ประมาณ
2. สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ได้มีมติ
เห็น ชอบแต่งตั้งให้น ายศุภธี โตสกุล ตาแหน่ง นิติกร เป็นผู้ประสานคดี และมอบอานาจให้พนักงานอัยการ
จังหวัดลพบุรี ดาเนินคดีแก้ต่างในคดีอาญา คดีหมายเลขดาที่ อ.367/2559
3. กลุ่มงานวินัยและนิติการ สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้มีบันทึกข้อความที่ 33/2565
ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 แจ้งผลแห่งคดี โดยรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบว่า คดีอาญาของศาลจังหวัด
ลพบุรี คดีหมายเลขดาที่ อ.367/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อ.1731/2560 ระหว่าง นายปรีชา สุขเกษม
โจทก์ กับ นางนันทนา แจ้งสุวรรณ์ ที่ 1 กับพวกรวม 18 คน ศาลได้มีคาพิพากษา ดังนี้
1) ศาลชั้นต้น มีคาพิ พากษาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 พิพากษายกฟ้อง (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1)
2) ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 มีคาพิพากษาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 พิพากษายืนตาม
ศาลชั้นต้น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2)

- 37 3) ศาลฎีกา มีคาพิพากษาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์
ภาค 1 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 3)
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวเมื่อศาลฎีกาได้พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ภาค 1 จึงถือว่าคดีได้
สิ้นสุดลงเรียบร้อยแล้ว
จากการที่ ดร.เฉลิมชัย ผู้พัฒน์ อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีหนังสื อแจ้ง
ความประสงค์ขอทราบ
1) ผลแห่งคดี ดาที่ อ.2499/2560 คดีแดงที่ อ.717/2561 และคดีดาที่ อ.367/2559
คดีแดงที่ อ.1731/2560 (แนบเอกสารคัดถ่าย)
2) รายชื่อของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยที่ถูกฟ้องร่วมเป็นเป็นจาเลย จานวน
18 คน (แนบรายชื่อคณะกรรมการสภาที่ถูกฟ้องร่วม)
มหาวิทยาลัย สั่งการมอบกลุ่มงานวินัยและนิติการ สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดาเนินการ
แจ้งและส่งมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ ดร.เฉลิมชัย ผู้พัฒน์ อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม
คาขอตามหนังสือนี้ ภายใต้อานาจทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
กลุ่ มงานวินั ยและนิ ติการ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ ดาเนินการจัดท าหนั งสื อแจ้งผล
แห่ งคดี ให้ ดร.เฉลิมชัย ผู้พัฒ น์ ทราบว่า พระราชบัญ ญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บัญญัติให้ “ส่วนราชการจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่ได้ห ากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลไม่ได้ให้ ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น ” และส่งสาเนาคาพิพากษา
คดีอาญาของศาลจังหวัดลพบุรี คดีหมายเลขดาที่ อ.367/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อ.1731/2560 ตามที่
ดร.เฉลิมชัย ผู้พัฒน์ อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ ร้องขอตาม ข้อ ๑) โดยปกปิดชื่อบุคคลอื่น
ออกจากสาเนาคาพิพากษา เนื่องจากต้องขอความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลก่อนตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้
สาหรับ การขอทราบ ข้อ 2) รายชื่อของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยที่ถูกฟ้อง
ร่วมเป็นเป็นจาเลย จานวน 18 คน (แนบรายชื่อคณะกรรมการสภาที่ถูกฟ้องร่วม)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติไว้ว่า
“มาตรา 24 หน่ ว ยงานของรั ฐ จะเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารส่ ว นบุ ค คลที่ อ ยู่ ใ นความ
ควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของ
ข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้...”
ประกอบกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บัญญัติไว้ว่า
“มาตรา 19 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทาการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระทาได้
การขอความยินยอมต้องทาโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือทาโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้...”
เมื่อพิจารณาจากข้อกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลั ยไม่ส ามารถให้ รายชื่อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ถูกฟ้องร่วมเป็นจาเลยได้ เนื่องจากต้องขอความยินยอมเป็นหนังสือ
ของเจ้าของข้อมูลก่อนตามที่กฎหมายกาหนดไว้

- 38 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
1. รั บ ทราบผลแห่ งคดี อ าญาของศาลจั งหวั ด ลพบุ รี คดี ห มายเลขด าที่ อ.367/2559
คดีหมายเลขแดงที่ อ.1731/2560 ระหว่าง นายปรีชา สุขเกษม โจทก์ กับ นางนันทนา แจ้งสุวรรณ์ ที่ 1
กับพวกรวม 18 คน ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ภาค 1
2. พิจารณาการขอทราบรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ถูกฟ้องในคาพิพากษาคดีอาญา
ของศาลจังหวัดลพบุรี คดีหมายเลขดาที่ อ.367/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อ.1731/2560
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. การขอทราบผลแห่งคดีอาญาของศาลจังหวัดลพบุรี คดีหมายเลขดาที่ อ.367/2559 คดี
หมายเลขแดงที่ อ.1731/2560 สามารถขอส าเนาค าพิ พ ากษาจากศาลได้ โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งขอสภา
มหาวิทยาลัย เพียงแต่มหาวิทยาลัย แจ้งผลคาพิพากษาตามหมายเลขคดี ให้เท่านั้น และเสนอให้ นิติกรของ
มหาวิทยาลัยไปตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้ง เกี่ยวกับชื่อบุคคล นามสกุลบุคคล ในคาพิพากษาในคดีนี้
เข้าข่ายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 หรือไม่
2. กรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ ถูกฟ้องคดี เมื่อมีคาพิพากษาและคดีสิ้นสุดลงแล้ว
ให้มหาวิทยาลัยแจ้งผลให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ถูกฟ้องรับทราบด้วยว่าศาลฎีกาได้ยกฟ้องแล้ว
3. จากการพิ จ ารณาเอกสารประกอบการประชุ ม มหาวิท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น การแจ้งผลค า
พิพากษาให้กับอดีตผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย แล้ว ดังนั้น การเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอทราบรายชื่อ
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ ถู ก ฟ้ อ งในค าพิ พ ากษาคดี อ าญาของศาลจั งหวั ด ลพบุ รี คดี ห มายเลขด าที่
อ.367/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อ.1731/2560 อาจดาเนินการไม่ถูกต้อง
4. ในหลั กปฏิบั ติการเปิ ดเผยข้อมูลส่ ว นบุคคล หากมิ ใช่เจ้าของเรื่องไม่ส ามารถให้ ได้ และ
เปิดเผยได้ และเรื่องดังกล่าวเป็น คาพิพากษาศาลฎีกามิใช่เอกสารที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
สภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยจึงมิอาจจะพิจารณาอนุญาตได้ จึงขอให้มหาวิทยาลัยถอนเรื่อง
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ ทราบการขอถอนวาระที่ 5.18 พิ จารณาการขอทราบรายชื่ อ
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ ถู ก ฟ้ อ ง ในค าพิ พ ากษาคดี อ าญาของศาลจั งหวั ด ลพบุ รี คดี ห มายเลขด าที่
อ.367/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อ.1731/2560
5.19 พิจ ารณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ นาเสนอ พิจารณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี ดังนี้
ด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือที่ อว 0201.2/
ว 4859 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และอธิ ก ารบดี หนั งสื อ ถึ งนายกสภา
มหาวิทยาลัย

- 39 กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม เรี ย นว่ า ส านั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือขอให้ดาเนิ นการตรวจสอบประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี ทั้งนี้ เพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนาความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา ตาม
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว 101 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แนวทาง
ปฏิ บั ติ ในการเสนอเรื่อ งที่ ต้ อ งน าความกราบบั งคมทู ล ขอพระราชทานพระมหากรุณ า และหนั งสื อ ส านั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ ว 3447 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ในการเสนอเรื่องที่ต้องนาความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา
กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม จึ ง ขอให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย
พิ จ ารณาตรวจสอบประวั ติ บุ ค คลเพิ่ ม เติ ม และแจ้ งผลการตรวจสอบพร้อ มเอกสารหลั ก ฐานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไปด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณาดาเนินการ
ด้วยขณะนี้ สภามหาวิทยาลัยได้เสนอเรื่องขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลเพื่อดารงตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณ วุฒิ รายนายอานวย จั่นเงิน เอกสารการเสนอขอโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบเรียบร้อย และอยู่ที่กองอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และจากการประสานงานไปยัง กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบประวัติบุ คคลเพื่อประกอบการนาความกราบบังคมทูลโปรดเกล้ าฯ เรื่องดังกล่ าว ได้รับแจ้งจาก
เจ้าหน้าที่กองอาลักษณ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทราบว่าสภามหาวิทยาลัย จะต้องดาเนินการตรวจสอบ
ประวัติบุคคลพร้อมกับส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้ง 10 หน่วยงาน เพื่อยืนยันว่ารายชื่อที่ขอโปรดเกล้าฯ
มิได้ถูกดาเนินคดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. จากการตรวจสอบหนั งสื อเวียนส านักเลขาธิการคณะรัฐ มนตรี ที่ นร 0508/ว 101
ลงวั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 เรื่ อ ง แนวทางปฏิ บั ติ ในการเสนอเรื่อ งที่ ต้ อ งน าความกราบบั งคมทู ล ขอ
พระราชทานพระมหากรุณา และหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ ว 3447 ลงวันที่ 7
ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนาความกราบบังคมทูลขอพระราชทาน
พระมหากรุณา เลขาธิการคณะรัฐมนตรี อ้างว่าเป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี สรุปความได้ว่าเรื่องที่โปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งถ้ามีเรื่องร้องเรียนตามข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ให้พิจารณาเรื่องร้องเรียนให้ยุติ และใน
กรณีที่มีคดีไม่ควรเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ต่อมาสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ได้มีหนังสือเวียนถึงนายกสภามหาวิทยาลัยทุกแห่ง เรื่องขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี
โดยแนบหนังสือประทับตราที่ นร 0508/ท 760 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 จากการตรวจสอบหนังสือ
ประทับตราพบว่า มีการลบข้อความเพื่อปกปิดข้อมูลบางส่วน จึงแปลความหมายได้ว่า หนังสือประทับตราฉบับ
ดังกล่าวเป็นการสั่งการเฉพาะรายและมิใช่หนังสือเวียนทั่วไป อย่างไรก็ตามจึงหารือสภามหาวิทยาลัยให้มอบ
อธิการบดีทาหนังสือหารือไปยังกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ว่า ตามหนังสือของกระทรวง เรื่องการ
ตรวจสอบประวัติบุคคลเพื่อประกอบการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี มหาวิทยาลัยจะต้องดาเนินการตรวจสอบตามหนังสือประทับตรา
ที่ นร 0508/ท 760 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ด้วยหรือไม่ หากต้องดาเนินการมหาวิทยาลัยจะต้องส่ง
เรื่องเพื่อตรวจสอบกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นจานวน 10 แห่ง ซึ่งอาจใช้ระยะเวลานานพอสมควร

- 40 2. การขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ จากหนังสือประทับตราที่ นร
0508/ท 760 ลงวัน ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 ที่ ล บข้อ ความออก อาจเป็ น ความเข้าที่ ค าดเคลื่ อนของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และดาเนินการจัดทาเป็ นหนังสือเวียนว่าใช้ทุกกรณี
ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องมีหนังสือสอบถามไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด้วย
3. มอบฝ่ า ยบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การจั ด ท าหนั ง สื อ ถึ ง กองอาลั ก ษณ์ และ
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ และกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม เพื่ อ ขอหารื อ
การตรวจสอบประวัติบุคคลเพื่อประกอบการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งด าเนิ น การตรวจสอบตามหนั งสื อ
ประทับตรา ที่ นร 0508/ท 760 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ด้วยหรือไม่ พร้อมกับแนบเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
มติ สภ ามห าวิ ท ยาลั ย มอบ มห าวิ ท ยาลั ย จั ด ท าห นั งสื อ ถึ ง กองอาลั ก ษ ณ์ และ
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ และกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม เพื่ อ ขอ หารื อ
เรื่ อ งการตรวจสอบประวัติ บุ ค คลเพื่ อ ประกอบการเสนอขอโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ งนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี มหาวิทยาลัยจะต้องดาเนินการตรวจสอบตามหนังสือ
ประทับตรา ที่ นร 0508/ท 760 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ด้วยหรือไม่ และรายงานสภามหาวิทยาลัย
ทราบต่อไปด้วย
5.20 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รักษาราชการแทนอธิการบดี นาเสนอ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ตามคาสั่ง
สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ที่ 5/2564 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ ได้ขอลาออกจากตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากได้รับ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม
2565 เป็นต้นไป จึงเป็นเหตุให้ตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่างลง
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารสรรหาคณบดี
พ.ศ. 2551 ข้อ 7 “ให้ สภามหาวิทยาลั ยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหา
คณบดี” ประกอบด้วย
(1) อธิการบดีเป็นประธาน
(2) ผู้แทนจากผู้บริหารที่ไม่ได้สังกัดคณะที่ดาเนินการสรรหาคณบดี ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวน
สองคน เป็นกรรมการ
(3) ผู้แทนข้าราชการ และพนักงานจากคณะที่จะดาเนินการสรรหาคณบดี โดยคัดเลือกกันเอง
จานวนสี่คน เป็นกรรมการ
ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการตาม (3) คนหนึ่งเป็นเลขานุการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการภายในเก้าสิบวันก่อนที่คณบดีจะครบ
วาระหรื อ หลั ง จากคณบดี พ้ น จากต าแหน่ ง ตามมาตรา 38 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. 2547 ภายในสี่สิบห้าวัน แล้วแต่กรณี”

- 41 มหาวิทยาลัย จึงดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลั ยดังกล่ าว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการให้ ได้มาซึ่งบุคคล
เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี ดังนี้
1. ผู้ บ ริ ห ารที่ ไม่ ได้ สั ง กั ด คณะที่ ด าเนิ น การสรรหาคณบดี ตามข้ อ 7(2) ของข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2551 ซึ่งคัดเลื อกกันเอง
จานวนสองคน เป็นกรรมการ เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการ
2. มหาวิทยาลัย มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาเนินการตามข้อ 7(3) ของ
ข้อบั งคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2551 กล่าวคือ
ให้คัดเลือกผู้แทนข้าราชการและพนักงานจากคณะที่จะดาเนินการสรรหาคณบดี โดยคัดเลือกกันเองจานวน
สี่คนเพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งเป็นกรรมการ
สรุปรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประกอบด้วย
องค์ประกอบคณะกรรมการ
รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ข้อ 7
ตาแหน่ง
(1) อธิการบดี
ประธาน 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(2) ผู้แทนจากผู้บริหารที่ไม่ได้สังกัดคณะ กรรมการ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล
ที่ด าเนิ น การสรรหาคณบดี ซึ่งคัด เลื อ ก
(คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)
กันเองจานวนสองคน เป็นกรรมการ
กรรมการ 3. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน
(คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)
3) ผู้ แทนข้าราชการ และพนั กงานจาก กรรมการ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกช นิ่มตระกูล
คณ ะที่ จ ะด าเนิ น การสรรหาคณ บดี
(ข้ าราชการ สั งกั ดคณ ะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
โดยคั ด เลื อ กกั น เองจ านวนสี่ ค น เป็ น
เทคโนโลยี)
กรรมการ
กรรมการ 5. อาจารย์ ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร
(ข้าราชการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
กรรมการ 6. อาจารย์ ดร.ปาริสัชชา แสงสุวรรณ
(พ นั ก งาน สั งกั ด ค ณ ะวิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี)
กรรมการ 7. นางสาวศิริญาภัฏธ์ นามวงศ์วรรณ
(พ นั ก งาน สั งกั ด ค ณ ะวิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัย จึ งขอเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่ าวข้างต้น ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- 42 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
เสนอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2551 หากพบปัญหาเกี่ยวกับการตีความเช่นเดียวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอให้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ
และระเบียบของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาปรับแก้ต่อไป
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประกอบด้วย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประธาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกช นิ่มตระกูล
ผู้แทนข้าราชการ
กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร
ผู้แทนข้าราชการ
กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.ปาริสัชชา แสงสุวรรณ
ผู้แทนพนักงาน
กรรมการ
7. นางสาวศิริญาภัฏธ์ นามวงศ์วรรณ
ผู้แทนพนักงาน
กรรมการ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ-ทักท้วง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเพื่อทราบ
7.1 รับทราบขั้นตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับรายงานการเงิน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
ตามที่ ข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ 15 “ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทารายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน ดังนี้
(1) จัดทางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ -จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือน
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
(2) จัดทารายงานการเงินประจาปีเสนออธิการบดีภายในหกสิบวัน นับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ”
และข้ อ 16 “ให้ มหาวิ ท ยาลั ยด าเนิ น การตรวจสอบการบริห ารงบประมาณและการเงิน
ตามระบบการตรวจสอบภายใน และทารายงานการตรวจสอบพร้อมกับรายงานเงินประจาปีเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวัน นับถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณ”
กองคลัง สานักงานอธิการบดี จึงกาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่าด้ ว ยการบริห ารงบประมาณและการเงินของมหาวิท ยาลั ย พ.ศ. 2549
โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

- 43 มหาวิท ยาลั ย จึ งขอเสนอขั้น ตอนการด าเนิ น งานเกี่ ยวกับ รายงานการเงิน ตามข้ อ บั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ต่อ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
ม ติ ส ภ าม ห าวิ ท ย าลั ย รั บ ทราบขั้ น ตอนการด าเนิ นงานเกี่ ย วกั บ รายงานการเงิ น
ตามข้ อบั งคั บมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ยการบริห ารงบประมาณและการเงิน ของมหาวิท ยาลั ย
พ.ศ. 2549
7.2 รับทราบขั้นตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบของสานักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 (การประชุมลับ)
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) มีมติรับทราบผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กันยายน 2564 และการ
รายงานผล ครั้งต่อไป ให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการดาเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนทาหนังสือแจ้งไปยัง
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ
มอบคณะกรรมการนโยบายการเงิน และทรัพ ย์สิ นของมหาวิทยาลั ย ตรวจสอบ และกลั่ นกรองรายงานผล
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน ของมหาวิทยาลัยก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
และการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 (การประชุมลับ) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
2564 (ประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ) ได้ มี ม ติ รั บ ทราบความก้ า วหน้ า รายงานผลการด าเนิ น การตาม
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของมหาวิทยาลัย
และมอบคณะกรรมการตรวจสอบ ดาเนินการสอบทานผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบรายงานการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และหากไม่พบประเด็นปัญหาใด
สาคัญ ให้มหาวิทยาลัยแจ้งผลการดาเนิน การให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี และกระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ทราบต่อไป นั้น
มหาวิ ท ยาลั ย จึ งก าหนดขั้ น ตอนการด าเนิ น งานเพื่ อให้ ม หาวิท ยาลั ย สามารถดาเนิ น การ
นาเสนอรายละเอียดผ่านคณะกรรมการที่เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย ดังกล่าว โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2565
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอขั้นตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบของ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบขั้นตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบ
ของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
7.3 รับทราบรายงานผลการดาเนินโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต
นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ได้อนุมัติโครงการ
มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ และเอกชนของ
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) นั้น

- 44 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รายงานความคืบหน้าโครงการฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 และขณะนี้มหาวิทยาลัย ได้จัดทารายงานการเบิก
จ่ายเงินโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและ
เอกชนของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อมทาหนังสือ
รายงานผลการดาเนินโครงการฯ และหนังสือขอโอนกลับเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ส่งไปยังปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 โดยมีนักศึกษา
ที่ได้รับเงินสนับสนุนตามโครงการฯ จานวน 6,031 คน และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
มหาวิทยาลั ย จึง ขอเสนอรายงานผลการดาเนินโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึ ก ษาของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาภาครั ฐ และเอกชนของส านั ก งานปลั ด กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานผลการดาเนินโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาของนิสิต นั กศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของสานักงานปลั ดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
7.4 รั บ ทราบการบรรจุ ค วามเสี่ ย งประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ ยั ง ด าเนิ น การ
ไม่ เ สร็ จ ไว้ ใ นแผนบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565
ตามที่ สภามหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ในการประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อ วันที่ 19
พฤศจิ ก ายน 2564 ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบรายงานการติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564) ประเด็นที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ มอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดาเนินการต่อไป นั้น ซึ่งผลการดาเนินงานด้านกลยุทธ์ ที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ 1 รายการ คือ
ความเสี่ยง หลักสูตรบางหลักสูตรอาจถูกปิด
ปัจจัยเสี่ยง ผู้สมัครเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์จานวนขั้นต่าที่มหาวิทยาลัยกาหนด
การจัดการความเสี่ยง เปิดหลักสูตรใหม่เชิงบูรณาการเป็นหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรออนไลน์
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ในการประชุ ม ครั้ งที่
5/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 รับทราบมติ สภามหาวิทยาลัยและได้ดาเนินการนาความเสี่ยงที่ยัง
ดาเนิ น การไม่เสร็จ 1 รายการ บรรจุไว้ในแผนบริห ารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว
ในการนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบการบรรจุความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ที่ ยั งดาเนิ น การไม่เสร็ จ ไว้ในแผนบริห ารจัด การความเสี่ ย งของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

- 45 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
เพื่อให้ ข้อมูลความเสี่ ยงเชื่อมโยงกับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรม จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยปรับความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังดาเนินการไม่เสร็จไว้
ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
ความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ
ที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ
(เดิม)
(ใหม่)
ความเสี่ยง : หลักสูตรบางหลักสูตรอาจถูกปิด
ความเสี่ ย ง : หลั ก สู ต รบางหลั ก สู ต รที่ เปิ ด สอน
ปั จ จั ย เสี่ ย ง : ผู้ ส มั ค รเรี ย นไม่ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและตลาดงาน
จานวนขั้นต่าที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ปัจจัยเสี่ยง : ผู้สมัครเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์
การจัดการความเสี่ยง : เปิดหลักสูตรใหม่เชิงบูรณา การจัดการความเสี่ยง : ปิดหลักสูตร
การเป็นหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรออนไลน์
มติ สภามหาวิทยาลัย เห็ นชอบให้ปรับปรุงความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ยั งดาเนิ นการไม่เสร็จไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ดังนี้
ความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ
ที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ
(เดิม)
(ใหม่)
ความเสี่ยง : หลักสูตรบางหลักสูตรอาจถูกปิด
ความเสี่ ย ง : หลั ก สู ต รบางหลั ก สู ต รที่ เปิ ด สอน
ปั จ จั ย เสี่ ย ง : ผู้ ส มั ค รเรี ย นไม่ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและตลาดงาน
จานวนขั้นต่าที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ปัจจัยเสี่ยง : ผู้สมัครเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์
การจัดการความเสี่ยง : เปิดหลักสูตรใหม่เชิงบูรณา การจัดการความเสี่ยง : ปิดหลักสูตร
การเป็นหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรออนไลน์
7.5 รั บ ทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ งตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
ด้วย สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ มีหนังสือที่
อว 0209.5/ว 1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ถึงอธิการบดี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่ง โดยแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (ก.พ.อ.) ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
8/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ได้ให้ความเห็นชอบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ลงนามในประกาศ ก.พ.อ.
เมื่ อ วั น ที่ 27 ธั น วาคม 2564 และได้ ส่ งประกาศ ก.พ.อ. ให้ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรัฐ มนตรี ด าเนิ น การ
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไป

- 46 บั ด นี้ ส านั กเลขาธิการคณะรัฐ มนตรี ได้ด าเนิ น การประกาศ เรื่อง หลั กเกณฑ์ และวิธีก าร
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
ในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 4 ง วันที่ 7 มกราคม 2565 แล้ ว โดยประกาศ ก.พ.อ. ฉบับ
ดังกล่ าวนี้ กาหนดหลั กเกณฑ์ แ ละวิธีการพิ จารณาแต่งตั้ งบุ คคลให้ ดารงตาแหน่งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อให้ ส ถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับ ทั้งนี้ สภา
สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพันธกิจและนโยบายการพัฒ นา
อาจารย์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาได้แต่ต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานกลางที่ ก.พ.อ. กาหนด
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจนาประกาศ
ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาใช้บังคับแก่การ
ยื่นเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้โดยอนุโลม ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 แล้วแต่ความประสงค์ของ
ผู้ยื่นเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ รั บ ทราบ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง
หลั กเกณฑ์ และวิธีการพิ จ ารณาแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
7.6 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รับ ทราบการขอถอนวาระที่ 7.6 รับ ทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยให้มหาวิทยาลัยนาไปเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ก่อน
7.7 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
มติ สภามหาวิ ทยาลัย รับ ทราบการขอถอนวาระที่ 7.7 รับ ทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 โดยให้มหาวิทยาลัยนาไปเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ก่อน
7.8 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจาปี 2564
ผศ.ดร.สุ ธ าสิ นี ศิ ริ โ ภคาภิ ร มย์ ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี น าเสนอ รายงานผลการด าเนิ น งาน
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี 2564 ดังนี้
ด้วย คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย

- 47 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ประธาน
2. ศาสตราจารย์ ดร.ประชุม สุวัตถี
กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร.จุลละพงษ์ จุลละโพธิ
กรรมการ
4. ศาสตราจารย์เพ็ญศรี กาญจโนมัย
กรรมการ
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีสุรางค์ พูลทรัพย์
กรรมการ
6. ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน
กรรมการ
7. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เลขานุการ
คณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ที่ประกาศ ก.พ.อ. กาหนด รวมทั้งดาเนินการภายใต้
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยเน้นกระบวนการดาเนินการภายใต้หลักธรรมมา
ภิบาลเป็นสาคัญ
คณะกรรมการฯ จึงขอรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 10 มีนาคม 2565 เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ ดังนี้
1. งานด้านการบริหาร
1) ปรับปรุงระบบ กลไกและกระบวนการบริหารจัดการ และการดาเนินการด้านการขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
2) การดาเนินการเกี่ยวกับข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง
3) การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
4) พัฒนาช่องทางการสื่อสารกับคณาจารย์
2. งานด้านพัฒนาบุคลากร
1) วันที่ 24 มกราคม 2565 จัดสัมมนาออนไลน์ “การประเมินการสอนและการจัดทา
เอกสารหลักฐานการสอน ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรื่อง การประเมินผลการสอน พ.ศ. 2564
2) วัน ที่ 28 มกราคม 2565 จั ด ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร เรื่อ ง แนวทางการประเมิ น
การสอน และแนวทางการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3) วัน ที่ 25 กุมภาพั นธ์ 2565 จัดประชุมเชิงปฏิบั ติการ เรื่อง โอกาสและทางเลื อ ก
สาหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. 2564
4) วันที่ 4 มีนาคม 2565 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โอกาสและทางเลือกสาหรับ
อาจารย์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ในการเข้าสู่ ตาแหน่งทางวิชาการด้านการสอนและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามประกาศ ก.พ.อ. 2564
3. การประเมินผลการสอน
1) จัดทาคู่มือการจัดทาเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลงานการสอน พ.ศ. 2564
2) จั ดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการสอนส าหรับ
กลุ่มผู้บริห าร คณะกรรมการประจาคณะและผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มคณาจารย์ประจา และกลุ่มผู้มีตาแหน่งทาง
วิชาการที่ทาหน้าที่เป็นผู้ประเมินผลการสอน
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ในปี พ.ศ. 2561 – 2564 มี ผ ลการด าเนิ น งานเสร็จ สิ้ น ตามกระบวนการพิ จ ารณา
ตาแหน่ งทางวิช าการ รวมทั้งสิ้ น 51 คน และปั จจุบั นข้อมู ล เดือนกุมภาพั นธ์ 2565 มีผู้ ขอตาแหน่งทาง
วิชาการคงอยู่ในระบบพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ รวมทั้งสิ้น 14 คน แบ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 9
คน รองศาสตราจารย์ จานวน 2 คน และศาสตราจารย์ จานวน 3 คน
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี 2564 ที่ดาเนินการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 –
วันที่ 10 มีนาคม 2565
7.9 รับทราบการลาออกจากตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีคาสั่ง ที่ 5/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่ง
คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน และผู้อานวยการสานัก ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2564 โดยแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ดารงตาแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 9
มีนาคม 2564 เป็นต้นไป นั้น
เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
ให้ ดารงตาแหน่ ง ผู้ ช่ว ยอธิก ารบดีมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ตั้งแต่วันที่ 1 มี นาคม 2565 เป็ น ต้น ไป
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 752/2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กันตพัฒ น์ กิตติอัชวาลย์ จึงได้ขอลาออกจากตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่
1 มีนาคม 2565 จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ ทราบการลาออกจากต าแหน่ งคณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี ของผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒ น์ กิตติอัช วาลย์ ตั้งแต่วันที่
1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
7.10 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒ น์ กิตติอัชวาลย์ ได้รับการเลือกเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลั ย จากผู้ดารงตาแหน่ งบริห าร กลุ่มที่ 2 คณบดีคณะต่าง ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี ลงวัน ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมี ว าระการด ารงต าแหน่ ง คราวละ 3 ปี นั้ น เนื่ อ งจาก
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.กัน ตพั ฒ น์ กิตติอัช วาลย์ ได้ขอลาออกจากตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เมื่อ วัน ที่ 1 มีน าคม 2565 จึ งส่ งผลให้ พ้ นจากตาแหน่ งกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากผู้ ด ารง
ตาแหน่งบริหาร กลุ่มที่ 2 โดยมีวาระการดารงตาแหน่งเหลืออยู่ 2 ปี 1 เดือน 18 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม
2565 – 18 เมษายน 2567
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คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ให้ มีการดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลั ย จากผู้ ดารง
ตาแหน่งบริหาร ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดารงตาแหน่งบริหารผู้นั้นพ้นจาก
ตาแหน่ง โดยดาเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ข้อ ๔ ของข้อบั งคับ ดังกล่ าว โดยให้ ผู้ บริหาร กลุ่ม 2 ประกอบด้วย คณบดีคณะต่าง ๆ ดาเนินการเลื อกผู้แทน
ปรากฏผู้ ที่ ได้ รั บ เลื อกเป็ นกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากผู้ ด ารงต าแหน่ งบริ หาร ได้ แก่ รองศาสตราจารย์
ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป และให้
อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร แทนคนเดิมที่พ้น จาก
ตาแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
7.11 รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีคาสั่งที่ 15/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อภิชาติ อาวจาปา พนั กงานในสถาบั นอุดมศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการ
ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จากสายวิชาการ นั้น
เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจาปา ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ดารง
ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านั ก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ตั้ งแต่ วั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 ตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ าด้ ว ยคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
พ.ศ. 2557 ข้ อ 5 (9) ได้ ก าหนดให้ “ผู้ อ านวยการส านั ก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เป็ น เลขานุ ก าร”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจาปา จึงได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ สภามหาวิ ทยาลั ย รั บทราบการลาออกจากการเป็ น กรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ
อาวจาปา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
8.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2565
นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมทราบว่า กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 22 เมษายน 2565 ยังคงกาหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และขอเลื่อน
เวลาประชุม จากเดิม 13.30 น. เป็ น เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ ทราบก าหนดการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- 50 เลิกประชุมเวลา 17.35 น.

นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

นางสาววาสนา วงษ์สังข์
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

นายวัชระ รักษาพล
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

หมายเหตุ : ปรับแก้ไขตามมติสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕65
ในการประชุมครั้งที่ 4/๒๕65 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

