-1รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 1/2564
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
----------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายวิชัย ศรีขวัญ
2. นายปราโมทย์ โชติมงคล
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี
4. นายขจร จิตสุขุมมงคล
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง
6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
7. นางดวงสมร วรฤทธิ์
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล
9. นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล
10. นายภูธร ภูมะธน
11. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
12. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
13. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
14. นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์
15. อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล
16. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า
17. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ธนิดา ภู่แดง
18. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ
19. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ศรีสุภา นาคธน
20. อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ
21. อาจารย์สามารถ พยอมหอม
22. อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร
23. อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
24. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
25. นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม
26. นายศุภธี โตสกุล
27. นายวัชระ รักษาพล
28. นางสาววาสนา วงษ์สังข์

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานที่ประชุม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
รองอธิการบดี
เลขานุการ
หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
-ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม...

-2ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้
2. ผศ.ดร.นันทนา แจ้งสว่าง
ผู้ช่วยอธิการบดี
3. อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ ผู้ช่วยอธิการบดี
4. ผศ.ชลิดา แสนวิเศษ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. นางศรีไพร วงษ์วาน
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
6. อาจารย์พิธพร ไทยภูมิ
ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
7. อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ก่อนดาเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1. ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 มีเรื่องเพื่อพิจารณา จานวน
11 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ จานวน 3 เรื่อง โดยวาระที่ 4.7 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายวิชาการ
วิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมลงในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
(e-meeting) กรรมการสามารถเปิดอ่านเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านระบบได้ และจัดเตรียมเอกสาร
ให้กับกรรมการที่อยู่ในห้องประชุมด้วยแล้ว
2. กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ เข้ าร่ ว มประชุ ม ในครั้ งนี้ จ านวนทั้ ง สิ้ น 23 คน โดยมี
กรรมการอยู่ ภ ายในห้ องประชุมแห่ งเดียวกัน จานวน 11 คน กรรมการที่มิได้อยู่ ห้ องประชุมแห่ งเดียวกัน
จานวน 12 คน โดยดาเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า กรรมการครบองค์ประชุมแล้ว
จึงได้กล่าวเปิดประชุมสภามหาวิ ทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 มกราคม 2564 และ
ดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ
1.1.1 การประชุมหารือเชิงนโยบายเรื่องบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศ
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายกสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี และอธิการบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ได้ เข้ าร่ วมประชุ มหารือเชิ งนโยบาย เรื่อง บทบาทของ
สถาบั นอุ ดมศึ กษาในการขั บเคลื่ อนประเทศ ในรู ปแบบของการประชุ มผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ (ระบบวิ ดี โอ
คอนเฟอร์เรนซ์) ร่วมกับนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและอธิการบดีทั่วประเทศ โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก
เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุม
การประชุมช่วงแรก...

-3การประชุมช่วงแรก รัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีส่วนร่วมกับรัฐบาลในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาโควิด – 19 ข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว องคมนตรี ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้มอบแนวทางให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏทุกแห่งประสานงานกับจังหวัดในพื้นที่ ในการขอทราบแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best practice) ของแต่ละจังหวัด
ที่ดาเนินการในช่วงเผชิญเหตุวิกฤต และได้ให้มหาวิทยาลัยหาข้อมูลเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนจังหวัดใน
เรื่องของความยั่งยืนในการดูแลเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การจัดการของจังหวัดอย่างไร
นโยบายที่สาคัญของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สรุป 4 ด้าน
1. มหาวิทยาลัยสู่ตาบล เพื่อสร้างรากแก้วในประเทศ โดยมีหลักการสาคัญคือ ต้องการยกระดับ
เศรษฐกิจ สังคม เป็นรายตาบลแบบบูรณาการ
2. การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย คือ การพัฒนาความเป็นเลิศของการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทาง
ความต้องการของประเทศ
3. มหาวิทยาลัย : ขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่
4. หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั ยและนวัตกรรม เป็นส่วน
หนึ่ งที่ มหาวิ ทยาลั ยด าเนิ น การจากโครงสร้ างยุ ทธศาสตร์ ดั งนั้ น การด าเนิ นการตามกฎหมาย พั นธกิ จของ
มหาวิทยาลั ย การด าเนิ นการพระราโชบาย การดาเนิ นการตามความจาเป็ นของพื้ นที่ จังหวัดเป็ นเรื่องเดิ ม แต่
เพิ่มเติมโดยนานโยบาย 4 เรื่อง ไปสู่พันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย
การดาเนินการในครั้งนี้ยึดหลักการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area - based Approach)
A = AREA พื้ นที่ของจั งหวัดที่ มหาวิทยาลั ยรับผิ ดชอบ (จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิ งห์ บุ รี และจังหวัด
สระบุรี)
F = FUNCTION หน้าที่ ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการของจังหวัด
ส่ วนราชการของท้ องถิ่ น หน้ าที่ ของมหาวิทยาลั ย คือ การจัดการเรียนการสอน ท าอย่ างไรให้ การจัดการเรียน
การสอนสอดคล้องกับพื้นที่
ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงยุทธศาสตร์ นโยบายของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบาย
ใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการ
ประจาสภามหาวิทยาลัย ชุดคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เสนอให้พิจารณาจัดทา
นโยบาย กรอบแนวทางของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อมอบให้มหาวิทยาลัยนาไปสู่การจัดทายุทธศาสตร์
ต่อไป หากเป็นไปได้ในการประชุมครั้งถัดไป ให้เสนอนโยบายสภามหาวิทยาลัยพร้อมกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ปรับใหม่ไปในคราวเดียวกัน
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่องที่อธิการบดี...

-41.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ
1.2.1 รายงานผลการดาเนินงานที่สาคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนมกราคม 2564
ยุทธศาสตร์/
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
วันเดือนปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
อธิ ก ารบดี แ ละหั ว หน้ า สาขาวิ ช าการศึ ก ษา
เทพสตรี กั บ ความร่ว มมื อ ปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรมเสวนากับ
รวมพลั ง ภาคี ส ร้ า งเด็ ก ดี ตัวแทนกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ
ศตวรรษที่ ๒๑
กระทรวงพั ฒ นาความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ และ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ผู้ร่วมการประชุมซึ่งมา
จาก ๑๘ จังหวัด ได้ทราบถึง
๑) บทบาท และภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
๒) สิ่ ง ดี ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ลพบุ รี
สิงห์บุรี และสระบุรี
๓) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
๔) แผนการดาเนินงานต่อไป
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ มหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การ
คณะกรรมการสรรหาคณบดี และผู้อานวยการ
ส ร ร ห า ค ณ บ ดี แ ล ะ สถาบั น ส านั ก ประชุ ม เพื่ อ ก าหนด ปฏิ ทิ น การ
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น สรรหา ประกาศหลั ก เกณฑ์ ห ลั ก การ วิ ธี ก าร
สานัก
และประกาศผู้ มีสิ ทธิ์ส มัครและเสนอชื่อผู้ ส มควร
ดารงตาแหน่งคณบดี และผู้อานวยการสถาบัน สานัก
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ก าห น ด ม าต รก ารก าร
มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ ฉบับที่ ๑๖๖๓ /
จั ด ก าร เรี ย น ก าร ส อ น ๒๕๖๓ เรื่ อ ง ก าหนดมาตรการการจัด การเรี ย น
ในช่ ว งการเฝ้ า ระวั ง การ การสอน ในช่วงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติด
ระบ าดของโรคติ ด เชื้ อ เชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๔)
ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
มีส าระส าคั ญ คือ ให้ มี ก ารจั ด การเรีย นการสอน
แบบออนไลน์ ตั้ งแต่ วัน ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ –
๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ของนั กเรียน นั กศึกษาทุ ก
ระดั บ และกรณี ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ หรื อ
สหกิจศึกษาในพื้นที่เสี่ยงได้ประสานหน่วยฝึกเพื่อ
ขอให้ นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ง านที่ บ้ า น (Work From
Home : WFH) และหากบุ คลากรที่ได้เดินทางไป
พื้ น ที่ เสี่ ย งให้ กั ก ตั ว ๑๔ วั น โดยแจ้ งอธิ ก ารบดี
ทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๒ มกราคม...

-5ยุทธศาสตร์/
กิจกรรม
วันเดือนปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ (ต่อ)
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ กาหนดมาตรการการ
จัดการเรียนการสอน
ในช่ ว งการเฝ้ า ระวั ง
การระบาดของโรค
ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า
๒๐๑๙

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

ป ร ะ ชุ ม ห า รื อ เชิ ง
นโยบายเรื่องบทบาท
ของสถาบันอุดมศึกษา
ใน ก า ร ขั บ เค ลื่ อ น
ประเทศ

ผลการดาเนินงาน
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มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ ฉบับที่ ๑ /๒๕๖๔
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค
ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบั บ ที่ ๕)
มีสาระสาคัญให้ปิดมหาวิทยาลัยแต่ ยังคงปฏิบัติราชการ
ตามปกติและให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔
บุคลากรสายสนับสนุนให้ ปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work
From Home : WFH) และให้ ผู้ บ ริ ห ารเตรี ย มความ
พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย พร้อ มด้ ว ยอธิ ก ารบดี
ร่ ว มประชุ ม ห ารื อ เชิ ง น โยบายเรื่ อ งบท บาท ของ
ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ าใน ก าร ขั บ เค ลื่ อ น ป ร ะ เท ศ
ซึ่งมีประเด็นนโยบายที่สาคัญ ๔ ประเด็น คือ
๑) มหาวิทยาลัยสู่ตาบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ
๒) การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
๓) มหาวิทยาลัยในมิติ : ขั้วความเจริญ เศรษฐกิจ
เชิงพื้นที่
4) หน่วยปฏิบัติการส่ว นหน้าของกระทรวงการ
อุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (อว.)
มีรายละเอียด ดังนี้
๑) การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ตาบลสร้างรากแก้ว
ให้ ป ระเทศ กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการ
(๑ ) ใช้ ข้ อ มู ล เชิ งพื้ น ที่ (ม ก ร า ค ม –
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
(๒) เลือกการแก้ปัญหาแบบจาเพาะโดยใช้
ความรู้และวิชาการ (มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๔)
(๓) แก้ปั ญ หาแบบมี เป้ าหมาย (ตุ ล าคม –
ธันวาคม ๒๕๖๔) สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รับผิดชอบจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี จังหวัดละ
5 ต าบล รวม 15 ต าบล ได้ รั บ สมั ค รบุ ค ลากรที่ จ ะ
ด าเนิ น การแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ ส ามารถคั ด เลื อ กด้ ว ยการ
สัมภาษณ์ได้
๒) การพลิกโฉม...

-6ยุทธศาสตร์/
กิจกรรม
วันเดือนปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ (ต่อ)

วันที่ ๑๑ มกราคม
๒๕๖๔

การมอบนโยบายการ
จั ด ท า ง บ ป ร ะ ม า ณ
ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ พ .ศ .
๒ ๕ ๖ ๕ จ าก พ ล เอ ก
ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
น าย ก รั ฐ ม น ต รี แ ล ะ
แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ท า
งบ ป ระม าณ รายจ่ า ย
ประจ าปี ง บป ระมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

๒) การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เจตนารมณ์ เพื่อให้
มหาวิ ท ยาลั ยพั ฒ นาแบบก้ าวกระโดดตามความถนั ด
เพื่อตอบโจทย์ประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ได้ เสนอโครงการเพื่ อ พลิ ก โฉมมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี ปี ๒๕๖๕ โดยเน้ น การพั ฒ นาคนในพื้ น ที่
สามบุรึ (ลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี)
๓) มหาวิทยาลัยในมิติ : ขั้วความเจริญเศรษฐกิจ
เชิ งพื้ น ที่ มี เป้ าหมายระยะ ๓ เดื อ น คื อ ช่ ว ย SMEs/
วิสาหกิจชุมชน ให้มีรายได้ต่อชีวิตธุรกิจ ช่วยคนตกงาน
สร้างอาชีพใหม่ ระยะ ๓ – ๑๒ เดือน ช่วยพัฒนาให้เกิด
การสร้าง Value chain ขึ้นในชุมชน ระยะยาว ๑ – ๒ ปี
เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในพื้นที่ที่ยั่งยืน และ
ล ด ปั ญ ห า ค ว าม ย าก จ น แ ล ะ ค ว า ม เห ลื่ อ ม ล้ า
ซึ่งมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรีได้ดาเนิน การร่ว มกั บ
พัฒนาชุมชนและพาณิชย์จังหวัด อย่างเข้มข้นแล้ว
๔) หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารส่ ว นหน้ า ของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ จัยและนวัตกรรม (อว.)
โดยให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น คณะท างานระดั บ จั ง หวั ด
เชื่อมโยง โครงการต่าง ๆ ของกระทรวง อว. มุ่งสร้างคน
เพื่ อ เป็ น หลั ก ส าคั ญ ประสานงานและผลั ก ดั น การใช้
อววน. ในการพั ฒ นาจั งหวัด ซึ่ งมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรีได้ร่วมทางานกับ ๓ จังหวัดอยู่แล้ว
อธิการบดี พร้อมด้ว ยรองอธิการบดี ฝ่ ายวางแผนและ
วิ เทศสั ม พั น ธ์ ได้ รั บ ฟั ง การมอบนโยบายการจั ด ท า
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
แนวทางการจั ด ท างบประมาณ รายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕ ๖๕ จากนายเดชาภิ วั ฒ น์
ณ สงขลา ผู้ อ านวยการส านั กงบประมาณ ทางสถานี
วิ ท ยุ โ ท รทั ศน์ แห่ งป ระเท ศไท ย (NBT) และท าง
Facebook : Live NBT2HD สรุปได้ดังนี้

เนื่องจาก...

-7ยุทธศาสตร์/
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
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วันเดือนปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ (ต่อ)
เนื่องจาก ปี ๒๕๖๕ มีวงเงินงบประมาณในการใช้จ่าย
ลดลงจาก ปี ๒๕๖๔ วงเงิ น ๓,๑๘๕,๙๖๒.๕ ล้ า นบาท
เป็น 3,100,000 ล้านบาท ดังนั้นรัฐบาลจึงกาหนดแนวทาง
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๕ ดังนี้
1) บริห ารรายจ่ ายประจาอย่างประหยั ด คุ้ ม ค่า และ
มีประสิทธิภาพ
2) ให้ความสาคัญกับกลุ่มเปราะบาง
3) ส่งเสริมการกระจายอานาจให้ องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.)
๔) จัดทางบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน
นายเดชาภิ วั ฒ น์ ณ สงขลา ได้ ให้ แ นวทางการจั ด ท า
คาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติมดังนี้
๑) ยึ ด ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ / แผนแม่ บ ท/ยุ ท ธศาสตร์
การจัดสรร
๒) เป็นไปตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
๓) ใช้แหล่งเงินครอบคลุมทุกแหล่ง
๔) ศึกษาผลการดาเนินงานของ ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
๕) เตรี ยมงบประมาณรายจ่ ายระยะกลาง (๒๕๖๕ –
๒๕๖๗)
๖) ใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส เป็นธรรม
๗) ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๘) ดาเนินการให้ เป็นไปตามความต้องการจาเป็นของ
กลุ่มเป้าหมาย
๙) งบลงทุนมีความพร้อมที่จะดาเนินการ
ในไตรมาสที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ปรับลด
ตัวชี้วัดและงบประมาณตามนโยบายแล้ ว อยู่ในวงเงิน ๕๙๙
ล้ า นบาท ได้ เสนอให้ ค ณะกรรมการนโยบายการเงิ น และ
ทรัพย์สินฯ พิจารณา เมือ่ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2...

-8ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ดังนี้
ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 18
ธันวาคม 2563 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี และจัดส่งให้
กรรมการพิ จ ารณาตรวจสอบรายงานการประชุม ในระบบการประชุมสภามหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี
(E-Meeting) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 และทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 แล้วนั้น ไม่มี
กรรมการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม
จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่
12/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2563
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอ รายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น การตามมติ ส ภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2563
ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผล
การติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบฯ ว่าควรต้องมีการรายงานผลการดาเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่
1/2563 – การประชุ มครั้ งที่ 12/2563 ที่ ผ่ านมา ส านั กงานสภามหาวิ ทยาลั ย ได้ ด าเนิ นการแจ้ งมติ สภา
มหาวิทยาลั ย พร้ อมประเด็นข้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะที่ส าคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลั ย ให้ หน่วยงาน/
ผู้ รั บผิดชอบที่ เกี่ยวข้องรั บทราบและด าเนิ นการรายงานผลการดาเนิ นการตามมติ สภามหาวิทยาลั ย ให้ ส านั กงาน
สภามหาวิทยาลัยทราบ เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
สานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2563 –
การประชุมครั้งที่ 12/2563 โดยสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 4 เรื่อง จากมติการประชุมครั้งที่ 12/2563
เรื่อง
การประชุมครั้งที่ / วันที่
1. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต
2. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาคณบดี และแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ สรรหา
ผู้อานวยการสถาบัน และผู้อานวยการสานัก
ครั้งที่ 12/2563
3. เลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
วันที่ 18 ธันวาคม 2563
4. แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เป็ นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามกฎหมาย และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2. อยู่ระหว่าง...

-92. อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 11 เรื่อง (การประชุมครั้งที่ 1/2563 – ครั้งที่ 12/2563)
เรื่อง
การประชุมครั้งที่ / วันที่
1. การด าเนิ นการให้ ได้ มาซึ่ งคณ ะกรรมการตรวจสอบตามหลั กเกณ ฑ์
ครั้งที่ 1/2563
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับ วันที่ 24 มกราคม 2563
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
2. การขอเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ครั้งที่ 2/2563
(สี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
3. ผลศึ กษาการท าหน้ าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิ บาล
ครั้งที่ 5/2563
และจริ ย ธรรม และคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
4. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าดนตรี ศึ ก ษา (4 ปี ) (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 6/2563
5. ปิ ดหลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาศิ ลปกรรม (ศิ ลปะและการออกแบบ)
วันที่ 19 มิถุนายน 2563
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. ปิ ดหลั กสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาการปกครองท้ องถิ่น (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 7/2563
8. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการประถมศึ ก ษา (4 ปี ) (หลั ก สู ต รใหม่
พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์
9. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
ครั้งที่ 8/2563
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะ วันที่ 21 สิงหาคม 2563
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ครั้งที่ 9/2563
หลั กสู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา (หลั ก สู ต รใหม่ วันที่ 18 กันยายน 2563
พ.ศ. 2562)
11. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 10/2563
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....
วันที่ 16 ตุลาคม 2563

12. การขอเปลี่ยนแปลง...

- 10 เรื่อง
12. การขอเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชา
ศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
13. หลักการขั้นตอนการเสนอและพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ และเรื่องร้องทุกข์ ที่เสนอต่อ
นายกสภามหาวิทยาลัย
14. การกาหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
ที่กาหนด 1.5 เท่าของข้าราชการแรกบรรจุและสายสนับสนุนที่กาหนด 1.3 เท่าของ
ข้าราชการแรกบรรจุ
15. แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัย
16. การขอใช้เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้กาหนดเงื่อนไขหรือกาหนดไว้ไม่
ชัดแจ้ง เพื่อใช้ดาเนินโครงการจัดซื้อรถยนต์เพื่อให้บริการ

การประชุมครั้งที่ / วันที่

ครั้งที่ 12/2563
วันที่ 18 ธันวาคม 2563

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติสภามหาวิทยาลัย รับ ทราบรายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติส ภามหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2563 - การประชุมครั้งที่ 12/2563
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ นาเสนอ พิจารณาอนุมัติให้
ปริญญาบัณฑิต ดังนี้
ด้ วย การจั ดการศึ กษา ภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2563 มี นั กศึ กษาภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี สาเร็จการศึกษา จานวน 79 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จานวน
67 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จานวน 12 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้สาเร็จการศึกษาตามลาดับ ดังนี้
1. คณะกรรมการประจาคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจาเดือนธันวาคม
2563 ดังนี้
(1) คณะกรรมการประจ าคณะครุ ศ าสตร์ ได้ ด าเนิ นการพิ จารณาอนุ มั ติ ผลการศึ กษา
ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563
(2) คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2563
(3) คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563
(4) คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา
ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563
(5) คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา
ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563
(6) คณะกรรมการ…

- 11 (6) คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา
ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563
2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา
แต่ละหลักสูตร และดาเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการสาเร็จการศึกษา เพื่อนาเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 28 – 30 ธันวาคม 2563 และวันที่ 4 – 6 มกราคม 2564
3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 พิจารณา
ให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จานวน 79 คน รายละเอียด
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้
คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
1.1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1.1.3 สาขาวิชาฟิสิกส์
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
2. คณะครุศาสตร์
2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
2.1.1 สาขาวิชาพลศึกษา
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
3.1.1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
3.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3.1.3 สาขาวิชาภาษาไทย
รวมทั้งหลักสูตร
3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
3.2.1 สาขาวิชาภาษาจีน
3.2.2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
รวมทั้งหลักสูตร
3.3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
3.3.1 สาขาวิชานิติศาสตร์
รวมทั้งหลักสูตร

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ

รวมทั้งสิ้น

2
1
1
4
4

-

2
1
1
4
4

4
4
4

-

4
4
4

3
1
1
5

-

3
1
1
5

2
2
4

-

2
2
4

2
2

2
2

4
4
3.4 หลักสูตร...

- 12 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา
3.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
3.4.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รวมทั้งหลักสูตร
4. คณะวิทยาการจัดการ
4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
4.1.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รวมทั้งหลักสูตร
4.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
4.2.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4.2.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
4.2.3 สาขาวิชาการจัดการ
รวมทั้งหลักสูตร
4.3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4.3.1 สาขาวิชาการบัญชี
รวมทั้งหลักสูตร
4.4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
4.4.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
5.1.1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (วิศวกรรมไฟฟ้า)
รวมทั้งหลักสูตร
5.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
5.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
5.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการ
อุตสาหกรรม)
5.2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล)
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

-

2
2

2
2

1
1

-

1
1

1
3
5
9

8
8

1
3
13
17

2
2

-

2
2

1
1
13

8

1
1
21

4
4

-

4
4

16

-

16

10

-

10

1

-

1

27
31

-

27
31

6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ...

- 13 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
6.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งหลักสูตร

1
1

-

1
1

รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
รวมจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น

3
3
4
67

12

3
3
4
79

6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
6.2.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. จากบัญชีรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาพบว่า ผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตรมีหน่วยกิต
รวมจานวนมากเกินเกณฑ์มาตรฐาน นักศึกษาบางคนสาเร็จการศึกษาที่ 175 หน่วยกิต 178 หน่วยกิต หรือ
มากกว่า 180 หน่วยกิต ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องมีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
120 หน่ วยกิต และไม่เกิน 150 หน่ วยกิต จึงเห็ นว่าอาจเป็นส่ วนหนึ่งที่ทาให้ นักศึกษาเสี ยโอกาสในการ
แข่งขัน ดังนั้น ในอนาคตต่อไปมหาวิทยาลัยควรดูแลหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
2. ปัญหานักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop Out) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา มีจานวนมาก
เช่ น เดี ย วกั น จึ งเสนอให้ ค ณะกรรมการนโยบายพั ฒ นาวิช าการ วิ จั ย และนวัต กรรม น าประเด็ น ดั งกล่ า ว
ไปพิจารณาด้วย
3. ควรมอบฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยศึกษาประเด็นจานวนหน่วยกิตเกิน และประเด็น
นั ก ศึ ก ษาลาออกกลางคั น (Drop Out) ตามข้ อ สั งเกตของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาในภาพรวมต่อไป
มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและ
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีส ารสนเทศ จานวน
79 คน ดังนี้
คณะ
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะครุศาสตร์

หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น
4
4
4
4
5
5
4
4
2
2
4
2
2
4. คณะวิทยาการจัดการ...

- 14 คณะ
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
1
1
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
9
8
17
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2
2
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
1
1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
4
4
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
27
27
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
1
1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
3
3
รวมจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 67
12
79
หลักสูตร

4.2 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ นาเสนอ อนุมัติหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังนี้
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้อนุมัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยได้รับ ทราบการเปิดสอนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น เนื่องด้วยปัจจุบัน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
มีอายุ ครบ ๕ ปี มหาวิทยาลัย จึงได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564) ตามวงรอบของการปรับปรุงหลักสูตร ตามโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และแนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร
1. มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เทพสตรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพั ฒ นาท้องถิ่น โดยมุ่งให้
ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ควบคู่คุณธรรม สานึก
ความเป็น ไทย มีความรักและผู กพั น ต่ อท้องถิ่น และนาชุมชนให้ พัฒ นาเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ดังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “มืออาชีพ รักษ์ท้องถิ่น และทันสมัย”
2. การปรับ ปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ สอดคล้องกับ ประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริ หารเกณฑ์มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
โดยให้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ จนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขานั้นได้ด้วย
ตนเอง เพิ่มเติมเพิ่มทักษะที่จาเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดจน
สมรรถนะดิจิทัลสาหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และได้เพิ่มรายวิชาใหม่ให้ตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ ๒๐ ปี และสอดคล้องกับสมรรถนะและความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต จึงได้กาหนดเนื้อหาสาระในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณ ฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ แนวคิ ด การศึ ก ษาไทย ๔.๐ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
ปรัชญาของ…

- 15 ปรัชญาของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. เสริมสร้างความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้ มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็ น
คุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
2. รายวิช าและเนื้ อ หาสาระ มี เป้ าหมายหรือ สะท้ อนการส่ งเสริม และพั ฒ นาผู้ เรีย นตาม
คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ฯ และคุ ณ ลั ก ษณะตามกรอบคุ ณ วุ ฒิ ม าตรฐาน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ ซึ่ ง จะต้ อ งไม่ เป็ น รายวิ ช าที่ มี เนื้ อ หาเฉพาะซึ่ ง เป็ น ความรู้ พื้ น ฐานของวิ ช า ชี พ
ในหลักสูตรนั้น ๆ มีลักษณะเป็นการบูรณาการไม่มีรายวิชาต่อเนื่อง โดยเนื้อหาวิชาต้องเบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว
และไม่เป็นรายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชาพื้นฐานของวิชาเฉพาะ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ชีวิ ตและทักษะด้านสังคม ตลอดจนทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นไปตามสมรรถนะ ดังนี้
๑. เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม เคารพในความแตกต่างทางความคิด และสามารถดารงชีวิตอย่างดีงาม
๒. เพื่ อเสริ มสร้างให้ ผู้ เรียนเป็ น ผู้ ใฝ่ รู้ส ามารถแสวงหาความรู้ได้ด้ ว ยตนเอง และสามารถ
คิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
๓. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีโลกทัศน์กว้างไกล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้ง
ในบริบทของท้องถิ่นของประเทศ และของโลก
๔. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ทั้งท้องถิ่นและสากล
๕. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
๖. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้มาใช้ในชีวิตประจาวันในหน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัว
และกิจกรรมทางสังคมได้ และสามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตและดารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข
โครงสร้างของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม

จานวนหน่วยกิต
วิชาบังคับ
๙ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๑๕ หน่วยกิต

วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา…

- 16 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1. เรี ย นไม่ น้ อ ยกว่า ๑๒ หน่ ว ยกิ ต มี เป้ า หมายเพื่ อ มุ่ งพั ฒ นาผู้ เรีย นให้ มี ทั ก ษะในการใช้
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางสังคมในชีวิตประจาวัน และเป็นเครื่องมือ
สื่อสารในการแสวงหาความรู้
2. บั งคับ เรี ยน จ านวน ๙ หน่วยกิต และให้ นักศึกษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
จาก ๑๐ รายวิชา
รหัสวิชา
ศท 0011201
ศท 0011204

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ประจาวัน

น.(บ.-ป.-อ.)
๓ (๓ ๐ ๖)
๓ (๓ ๐ ๖)

ศท 0011205

ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสาหรับ
๓ (๓ ๐ ๖)
นักศึกษาอุดมศึกษา
**รายวิช าที่ บั งคับ ให้ เรี ย น เพื่ อพั ฒ นาทั ก ษะในศตวรรษที่ ๒๑ (3R) และมีค วามคาดหวังว่าเมื่ อ เรียนวิช า
ภาษาอังกฤษทั้ง ๒ รายวิชาแล้วนักศึกษาจะมีระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR ที่ระดับ B1
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. เรีย นไม่น้ อยกว่า ๙ หน่วยกิต มีเป้ าหมายเพื่ อมุ่งพัฒ นาผู้ เรียนในด้านกระบวนการคิด
วิเคราะห์ และแสวงหาความรู้ เพื่ อให้ รู้จัก และเข้าใจตนเอง มี ความรับ ผิ ดชอบ มีค วามคิ ดริเริ่ม สร้างสรรค์
มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีจิตอาสา ดาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสานึกที่ดีเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ
2. บังคับเรียน ๓ หน่วยกิต และให้นักศึกษา เลือกเรียนได้ ๖ หน่วยกิต จาก ๑๕ รายวิชา
3. ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ (3R และ 8C) ทั้งนี้ ยังมีรายวิชาที่สร้างขึ้นตามที่ อว.กาหนด เช่น
พลเมืองที่เข้มแข็ง วัยใส ใจสะอาด ศาสตร์พระราชา ท้องถิ่นศึกษา และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นต้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น.(บ.-ป.-อ.)
ศท 0022305
ไอเดียทางธุรกิจ
3 (3 0 6)
ศท 0022212
พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (3 0 6)
ทั้งนี้ สาขาวิชาที่เรียนทางด้านบริหารธุรกิจ ให้บังคับเรียน รายวิชา ศท 0022212 พลเมืองทีเ่ ข้มแข็ง ๓(๓-0-6)
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย กาหนดให้นักศึกษามีความเป็น “มืออาชีพ”เป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถในด้านที่ศึกษา “สร้างสัมมาอาชีพเพื่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว
และสังคม” ยึดมั่น ในจรรยาบรรณวิชาชีพ เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถประยุกต์ใช้ปัญญาและเหตุผลในการ
ดาเนินชีวิต ผ่านกระบวนการฝึกทักษะต่าง ๆ

กลุ่มวิทยาศาสตร์…

- 17 กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
1. เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตมีเป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านกระบวนการคิดและ
การแสวงหาความรู้จากธรรมชาติ มีความเข้าใจในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อชีวิตและความคิด
รู้จักใช้และเลือกเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า และสามารถประยุกต์ใช้งาน อันจะมีผลต่อการดารงชีวิตของ
มนุษย์ ตระหนักในความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และรู้จักใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
2. บั งคับ เรียน ๓ หน่ วยกิต และให้ นักศึกษาเลื อกเรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต จาก ๒๐
รายวิชา
รหัสวิชา
ท 0033601

ชื่อวิชา
การรู้ดิจิทัล

น.(บ.-ป.-อ.)
3 (2 –2 -5)

เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ (3R + 8C) และสอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล
ทั้งนี้ สาขาวิชาที่เรียนทางด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บั งคับเรียน รายวิชา ศท 0033408
คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ ๓(๓-0-6)
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๔
1. มหาวิทยาลั ย มีน โยบายให้ ปรับปรุงหลั กสูตรหมวดวิช าศึกษาทั่วไป และมีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการยกร่างหลั กสู ตรหมวดวิช าศึกษาทั่ วไป พ.ศ. 2564 โดยมีคณะกรรมการเป็นไปตามเกณฑ์
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรกาหนด
2. วัน ที่ 9 ตุล าคม 2563 คณะกรรมการอานวยการประชุม กาหนดกรอบการพั ฒ นา/
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปฏิทินการดาเนินการ กาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
และผลลัพธ์การเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3. ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563 คณะอนุกรรมการแต่ละหมวด
วิชาดาเนินการพัฒนารายวิชา
4. วันที่ 3 มกราคม 2564 คณะกรรมการดาเนินงานประชุมสรุปผลการปรับปรุงหลักสูตร
5. วันที่ 5 มกราคม 2564 วิพากษ์หลักสูตร โดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
6. วันที่ 6 มกราคม 2564 คณะกรรมการดาเนินการประชุม ทบทวนการปรับปรุงหลักสูตร
ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ก่อนนาเสนอสภาวิชาการ
7. วัน ที่ 8 มกราคม 2564 สภาวิช าการ พิจารณาให้ ความเห็ นชอบและมี ข้อ เสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุง
8. วันที่ 11 มกราคม 2564 คณะกรรมการดาเนินการประชุมสรุปผลการปรับปรุงหลักสูตร
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ และเตรียมเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ต่อไป
มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

กรรมการ...

- 18 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. สถิตินักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop Out) ในแต่ละปีมีจานวนมาก ปัจจัยปัญหาที่มีส่วน
ให้นักศึกษาลาออกกลางคัน พบว่า นักศึกษาส่วนหนึ่งยังไม่สามารถปรับตั วให้เข้ากับการศึกษาได้ นอกจากนี้
การเรียนรายวิชาต่างๆ มีผลเช่นกันโดยเฉพาะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรัชญาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มิใช่ฐาน
สาหรับวิชาเอก แต่เป็นวิชาที่ให้นักศึกษาเรียนแล้วมีความสุข โดยมีรายวิชาเลือกไม่มาก มีรายวิชาแบบบูรณาการ
วิธีการบรรจุวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่ควรให้คณะเลือกวิชาที่คณะให้ความสนใจและนามารวมกันเป็น
ส่วนๆ ดังนั้น ควรพลิกโฉมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เช่น วิชาการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร สามารถ
น ามาบู รณาการได้ โดยมีแนวคิด ว่าเมื่อนั กศึกษาเรียนแล้ ว ต้องทราบถึงเครื่องมื อที่ใช้ วิช าวัยใสใจสะอาด
โดยสานักงาน ป.ป.ช. ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนหลักสูตร วิชาสิทธิมนุษยชน วิชากฎหมาย
ซึ่งรายวิชาเหล่านี้สามารถนามาบูรณาการเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ อาจารย์ต้องร่วมกันสอน
เพื่อให้ ห ลั กสู ตรกระชับ และเกิดประโยชน์ต่ อนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 เป็ นช่ว งเริ่มต้ นศึกษา
ในมหาวิทยาลัย ประกอบกับพฤติกรรมของเด็กรุ่นใหม่ที่รอบรู้ ต้องการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมใน
การเรียน หลักการของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยดีแล้ว แต่ควรปรับรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปให้น้อยลง และควรปรับรายชื่อวิชาให้น่าสนใจ
2. การศึกษาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เน้นทักษะพื้นฐาน โดยเฉพาะเรื่องภาษาและ
ดิจิทัล เนื่องจากเด็กยุคปัจจุบันเติบโตมาพร้อมกับดิจิทัล หากนักศึกษาได้มีแนวทางการศึกษาที่ไม่ต้องเข้าศึ กษา
ในชั้นเรียน และสามารถนาความรู้มาสอบเทียบทักษะได้ ซึ่งเห็นว่านักศึกษาสามารถทาได้ โดยมหาวิทยาลัย
สร้างบรรยากาศให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
3. หลั กสู ตรหมวดวิช าศึกษาทั่ วไป ถือเป็น รายวิช าที่ มีความส าคัญ ในการสร้างคนให้ เป็ น
พลเมืองที่ดี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ ๙
ได้กาหนดหลักเกณฑ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไว้อย่างชัดเจน มหาวิทยาลัยได้นาความหมายของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปมาบรรจุไว้ในปรัชญาของหลักสูตร ซึ่งรายวิชาต่างๆ ที่จัดไว้ในหลักสูตรยังไม่สื่อถึงปรัชญาของหลักสูตรที่
ก าหนดไว้ การจั ด วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปท าได้ 2 ลั ก ษณะ คื อ จ าแนกเป็ น รายวิ ช า หรื อ ลั ก ษณะบู ร ณาการ
โดยผสมผสานเนื้ อ หาวิ ช าที่ ค รอบคลุ ม สาระของกลุ่ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ ภาษาและกลุ่ ม
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม การบู รณาการส่งผลให้ชื่อหลักสูตรน่าสนใจ หลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ฉบับนี้ มีลักษณะเช่นเดียวกันหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2559) ที่จัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจาแนกเป็นรายวิช า จึงไม่สอดคล้องตาม
เจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่ต้องการให้มีการบูรณาการรายวิชา มหาวิทยาลัย
อาจปรับรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งแบบบูรณาการและแบบรายวิชาอย่างละครึ่ง
ได้ เพื่อให้แตกต่างจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
4. ควรคานึ งถึงการตั้งชื่อรายวิช า เช่น รายวิชาพลเมือง หรือพลโลก โดยบูรณาการเรื่อง
เกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิมนุษยชน สังคม วัฒนธรรม รวมประเด็นและตั้งชื่อเป็น 1 รายวิชา เป็นต้น และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ได้กาหนดให้การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสาหรับหลักสูตรปริญญาตรี
(ต่อเนื่ อง) อาจได้รับ การยกเว้น รายวิช าที่ได้ศึกษามาแล้ วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับ
อนุปริญญา ทั้งนี้ จานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษา
เพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

5. ขอให้มหาวิทยาลัย…

- 19 5. ขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามประเด็นข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อปรับ
หลักสูตรให้โดดเด่น เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง และนาไปปฏิบัติได้
6. การปรั บ ปรุงหลั กสู ตรหมวดวิช าศึกษาทั่ว ไป ควรนาปรัช ญาของหลั กสู ตรมาปรับ เป็ น
หลั กสู ต รเฉพาะของมหาวิทยาลั ย เนื่ องจากหมวดวิช าศึก ษาทั่ ว ไปเป็ น วิช าที่ ส ร้างคนให้ เป็ น คนที่ ส มบู รณ์
เด็กยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ต้องมีทักษะด้านอารมณ์ ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (Soft Skills) ดังนั้น
ทักษะด้านอารมณ์ต้องบูรณาการให้ได้ในทุกเรื่อง ควรเน้นชุมชนท้องถิ่น และทากิจกรรมในพื้นที่ โดยมีรายวิชา
ที่บูรณาการร่วมกับชุมชน
7. สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ก าหนดให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ งคณะกรรมการนโยบายพั ฒ นาวิ ช าการ
วิจั ยและนวัตกรรมแล้ว มหาวิทยาลั ยสามารถน าเสนอหลั กสู ตรหมวดวิช าศึกษาทั่ว ไป (หลั กสู ตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564) เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และให้คาแนะนาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
8. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ควรเพิ่ม เติมรายวิชาด้านศาสนา แก่นของหลัก
คาสอนของศาสนา เพื่อให้ชีวิตของผู้เรียนเกิดประโยชน์ นอกจากนี้ ควรมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อน
บ้านในเรื่องพื้นฐานทั่วไป เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีของคนที่อยู่ในภูมิภาค นอกจากท้องถิ่นของตนเองแล้ว
ภูมิภาคใกล้เคียงควรมีการเรียนรู้ด้วย
9. การพิจารณาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ต้องเสนอ
สภามหาวิทยาลัยในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้น ในระยะเวลา 1 เดือน มหาวิทยาลัยควรทบทวนหลักสูตร
โดยมีห ลั กการตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสูตรระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2558 พร้อมกับนาข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิท ยาลั ย พิจ ารณาประกอบการดาเนิ นการ และนาเสนอคณะกรรมการนโยบายพั ฒ นา
วิชาการ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณากลั่นกรอง
มติสภามหาวิทยาลัย
1. อนุมัติในหลักการ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
2. มอบมหาวิทยาลัยทบทวนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒ นาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม
พิจารณากลั่นกรอง ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
4.3 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลั กสู ตรรั ฐประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร์ (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาเสนอ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ป ระจาหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
ตามที่ สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวัน ที่ 24
มีน าคม 2560 มีมติอนุ มัติห ลั กสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับทราบการเปิดสอนจาก
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 แล้วนั้น
เนื่องด้วย...

- 20 เนื่องด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ เสงี่ยม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลั ก สู ต ร ได้ ถึ งแก่ ก รรม ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารหลั ก สู ต รเป็ น ไปด้ ว ยความเรีย บร้ อ ย หลั ก สู ต ร
รัฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต จึ งขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลั กสู ตร
รั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ (หลั ก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐) จากเดิ ม
รองศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ เสงี่ยม เป็น อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์ โดยมีคุณวุฒิและคุณ สมบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์ มาตรฐานระดั บปริ ญญาตรี พ.ศ. 2558 และมคอ.1 สาขาวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(เดิม)
1. อาจารย์วันวิสา แย้มกระจ่าง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(ใหม่)
1. อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์ *

2. อาจารย์ธัชพล ทีดี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
4. อาจารย์จุฑามาส พรรณสมัย
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ เสงี่ยม

2. อาจารย์วันวิสา แย้มกระจ่าง
3. อาจารย์ธัชพล ทีดี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
5. อาจารย์จุฑามาส พรรณสมัย

2. อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
(ใหม่)
1. อาจารย์วันวิสา แย้มกระจ่าง
1. อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์ *
2. อาจารย์ธัชพล ทีดี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
4. อาจารย์จุฑามาส พรรณสมัย
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ เสงี่ยม
6. อาจารย์มยุรี รัตนเสริมพงศ์
7. อาจารย์วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
8. อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์
9. อาจารย์กัณญพัตส บุญล่า
10. อาจารย์สุริยะ หาญพิชัย

2. อาจารย์วันวิสา แย้มกระจ่าง
3. อาจารย์ธัชพล ทีดี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
5. อาจารย์จุฑามาส พรรณสมัย
6. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์มยุรี รัตนเสริมพงศ์
7. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วาสิตา เกิดผล
ประสพศักดิ์
8. อาจารย์กัณญพัตส บุญล่า
9. อาจารย์สุริยะ หาญพิชัย

หมายเหตุ
* ปรับลาดับ และแทน
รศ.ดร.สรายุทธ เสงี่ยม

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
หมายเหตุ
* ปรับลาดับ และแทน
รศ.ดร.สรายุทธ เสงี่ยม

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่
12/2563 เมื่ อวั น ที่ 9 ธัน วาคม 2563 และสภาวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้งที่ 1/2564 เมื่ อ วัน ที่ 8
มกราคม 2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ซึ่งเป็ น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2558 และให้ คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
มหาวิทยาลัย...

- 21 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
ให้ระบุเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรให้ชัดเจนในแบบฟอร์ม สมอ.08
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยวาระที่ 4.3 มหาวิทยาลัยต้องดาเนินการแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบ ดังนั้น จึงอาศัย
อานาจข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562
“ข้อ 18(1) ประธานที่ประชุมหรือเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสรุปมติให้ที่ประชุมพิจารณารับรองในการ
ประชุมที่มีมตินั้น” เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวาระที่ 4.3 ดังนี้
1. อนุ มัติการขอเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ป ระจาหลั กสู ต ร
หลั กสู ตรรั ฐประศาสนศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร์ (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หมายเหตุ
(เดิม)
(ใหม่)
* ปรับลาดับ และแทน
1. อาจารย์วันวิสา แย้มกระจ่าง
1. อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์ *
รศ.ดร.สรายุทธ เสงี่ยม

2. อาจารย์ธัชพล ทีดี
2. อาจารย์วันวิสา แย้มกระจ่าง
คงเดิม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิดา แสนวิเศษ 3. อาจารย์ธัชพล ทีดี
คงเดิม
4. อาจารย์จุฑามาส พรรณสมัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
คงเดิม
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ เสงี่ยม 5. อาจารย์จุฑามาส พรรณสมัย
คงเดิม
(2) อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
หมายเหตุ
(เดิม)
(ใหม่)
* ปรับลาดับ และแทน
1. อาจารย์วันวิสา แย้มกระจ่าง
1. อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์ *

รศ.ดร.สรายุทธ เสงี่ยม

2. อาจารย์ธัชพล ทีดี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
4. อาจารย์จุฑามาส พรรณสมัย
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ เสงี่ยม
6. อาจารย์มยุรี รัตนเสริมพงศ์
7. อาจารย์วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
8. อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์
9. อาจารย์กัณญพัตส บุญล่า
10. อาจารย์สุริยะ หาญพิชัย

2. อาจารย์วันวิสา แย้มกระจ่าง
3. อาจารย์ธัชพล ทีดี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
5. อาจารย์จุฑามาส พรรณสมัย
6. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์มยุรี รัตนเสริมพงศ์
7. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วาสิตา เกิดผล
ประสพศักดิ์
8. อาจารย์กัณญพัตส บุญล่า
9. อาจารย์สุริยะ หาญพิชัย

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
2. ให้ระบุ...

- 22 2. ให้ ระบุเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรให้ชัดเจนในแบบฟอร์ม สมอ.08
มติสภามหาวิทยาลัย
1. อนุ มัติการขอเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ป ระจาหลั กสู ต ร
หลั กสู ตรรั ฐประศาสนศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร์ (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(เดิม)
1. อาจารย์วันวิสา แย้มกระจ่าง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(ใหม่)
1. อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์ *

2. อาจารย์ธัชพล ทีดี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
4. อาจารย์จุฑามาส พรรณสมัย
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ เสงี่ยม

2. อาจารย์วันวิสา แย้มกระจ่าง
3. อาจารย์ธัชพล ทีดี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
5. อาจารย์จุฑามาส พรรณสมัย

(2) อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
(ใหม่)
1. อาจารย์วันวิสา แย้มกระจ่าง
1. อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์ *
2. อาจารย์ธัชพล ทีดี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
4. อาจารย์จุฑามาส พรรณสมัย
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ เสงี่ยม
6. อาจารย์มยุรี รัตนเสริมพงศ์
7. อาจารย์วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
8. อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์
9. อาจารย์กัณญพัตส บุญล่า
10. อาจารย์สุริยะ หาญพิชัย

2. อาจารย์วันวิสา แย้มกระจ่าง
3. อาจารย์ธัชพล ทีดี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
5. อาจารย์จุฑามาส พรรณสมัย
6. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์มยุรี รัตนเสริมพงศ์
7. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วาสิตา เกิดผล
ประสพศักดิ์
8. อาจารย์กัณญพัตส บุญล่า
9. อาจารย์สุริยะ หาญพิชัย

หมายเหตุ
* ปรับลาดับ และแทน
รศ.ดร.สรายุทธ เสงี่ยม

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

หมายเหตุ
* ปรับลาดับ และแทน
รศ.ดร.สรายุทธ เสงี่ยม

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

2. ให้ ระบุเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรให้ชัดเจนในแบบฟอร์ม สมอ.08
3. รับรองมติสภามหาวิทยาลัย ตามข้อ 1 และ ข้อ 2
4.4 พิจารณา…

- 23 4.4 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารขอเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ป ระจ า
หลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั งคมศึ ก ษา (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ น าเสนอ การขอเปลี่ ย นแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
ตามที่ สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวัน ที่ 15
มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับทราบการเปิดสอนจากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 แล้วนั้น
เนื่ อ งด้ ว ย ในปี การศึ ก ษา 2563 ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ ข สั น ต์ จั น ทะโชโต อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจาหลักสูตร ได้เกษียณอายุราชการ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารหลักสูตร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สาขาวิชาสังคมศึกษา จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) จากเดิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ จันทะโชโต เป็น อาจารย์พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร โดยมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาครุ ศ าสตร์ แ ละสาขาศึ ก ษาศาสตร์ (หลั ก สู ต ร 4 ปี )
พ.ศ. 2562 และมคอ.1 สาขาวิชาสังคมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(เดิม)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง
2. อาจารย์คมกริช บุญเขียว
3. อาจารย์ปนัดดา พาณิชพันธุ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ จันทะโชโต

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง
2. อาจารย์คมกริช บุญเขียว
3. อาจารย์ปนัดดา พาณิชพันธุ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
5. อาจารย์พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร

2. อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง
2. อาจารย์คมกริช บุญเขียว
3. อาจารย์ปนัดดา พาณิชพันธุ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ จันทะโชโต
6. อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง
2. อาจารย์คมกริช บุญเขียว
3. อาจารย์ปนัดดา พาณิชพันธุ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
5. อาจารย์พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร
6. อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์

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

- 24 ทั้งนี้ ได้ผ่ านการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการประจาคณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้ งที่ 1/2564
เมื่อวัน ที่ 8 มกราคม 2564 ที่ ป ระชุมมี มติ เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
ซึ่งเป็นไปตามตามเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) และให้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลัก สูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ
การประชุม
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ด้ ว ยวาระที่ 4.4 มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ ง
ดาเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบ
ดังนั้น จึ งอาศัยอานาจข้อบั งคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2562 “ข้อ 18(1) ประธานที่ประชุมหรือเลขานุการสภามหาวิทยาลั ยสรุปมติให้ที่ประชุม
พิ จ ารณารั บ รองในการประชุ ม ที่ มี ม ติ นั้ น ” เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณารั บ รองมติ ก ารประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัย ในวาระที่ 4.4 ดังนี้
อนุ มั ติ ก ารขอเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(เดิม)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง
2. อาจารย์คมกริช บุญเขียว
3. อาจารย์ปนัดดา พาณิชพันธุ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ จันทะโชโต

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง
2. อาจารย์คมกริช บุญเขียว
3. อาจารย์ปนัดดา พาณิชพันธุ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
5. อาจารย์พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร

(2) อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง
2. อาจารย์คมกริช บุญเขียว
3. อาจารย์ปนัดดา พาณิชพันธุ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ จันทะโชโต
6. อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง
2. อาจารย์คมกริช บุญเขียว
3. อาจารย์ปนัดดา พาณิชพันธุ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
5. อาจารย์พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร
6. อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

มติสภามหาวิทยาลัย...

- 25 มติสภามหาวิทยาลัย
1. อนุ มัติการขอเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ป ระจาหลั กสู ต ร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(เดิม)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง
2. อาจารย์คมกริช บุญเขียว
3. อาจารย์ปนัดดา พาณิชพันธุ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ จันทะโชโต

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง
2. อาจารย์คมกริช บุญเขียว
3. อาจารย์ปนัดดา พาณิชพันธุ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
5. อาจารย์พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร

(2) อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง
2. อาจารย์คมกริช บุญเขียว
3. อาจารย์ปนัดดา พาณิชพันธุ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ จันทะโชโต
6. อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง
2. อาจารย์คมกริช บุญเขียว
3. อาจารย์ปนัดดา พาณิชพันธุ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
5. อาจารย์พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร
6. อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์
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เปลี่ยนแปลง
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เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

2. รับรองมติสภามหาวิทยาลัย ตามข้อ 1
4.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
ด้ วย คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี
ชุดปั จจุบั น ซึ่ งสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรีแต่งตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิ ทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2554 จะครบวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี ในวันที่ 22 มกราคม 2564
การได้มาซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕62 ซึ่งใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 กาหนดไว้ ดังนี้

ข้อ ๕…

- 26 ข้อ ๕ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรรมการ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธาน
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจานวนสี่คน เป็นกรรมการ
(๓) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นเลขานุการ
(๔) หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้สานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ
ข้อ ๖ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามข้อ ๕ (๒) จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านหนึ่งด้านใด ดังนี้ ด้านการเงิน การบัญชี หรือตรวจสอบภายใน
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการจัดการและพัฒนาองค์กร ด้านการวัดและประเมินผล หรือด้านการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) มีประสบการณ์ และเข้าใจสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างดี
(๓) เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและยอมรับทั่วไปในคุณวุฒิและคุณธรรม
(๔) เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือกระทาความผิดอาญา จนได้รับโทษโดยคาพิพากษา
ถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือลหุโทษ
(๕) ต้องไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ผู้บริหารของพรรคการเมือง
ที่ปรึกษาของพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
จึ งเสนอสภามหาวิ ทยาลั ย ให้ ความเห็ นชอบแต่ งตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบด้วย
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธาน
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจานวนสี่คน เป็นกรรมการ โดยมีคุณสมบัติตามข้อ 6 ของข้อบังคับ
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1) รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ด้านการเงิน การบัญชี
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์
ด้านการบริหารงานบุคคล
3) ดร.บุญปลูก ชายเกตุ
ด้านการจัดการและพัฒนาองค์กร
4) รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
ด้านการวัดและประเมินผล
3. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นเลขานุการ
4. หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
จากคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาดับที่ 2 รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์
เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารงานบุคคล และลาดับที่ 3 ดร.บุญปลูก ชายเกตุ เป็นผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ด้านการจัดการและพัฒนาองค์กร แต่เมื่อพิจารณาประเด็นพบว่า ดร.บุญปลูก ชายเกตุ เกษียณอายุ
ราชการในตาแหน่ ง เลขาธิการ ส านั กงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงเห็ นว่ามี คุณ สมบั ติ
ความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารงานบุคคล และรองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์ เคยดารง
ตาแหน่งอธิการบดี จึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการจัดการและพัฒนาองค์กร ดังนั้น จึงขอให้เลขานุการ
สภามหาวิท ยาลั ย ตรวจสอบคุณ สมบั ติ ของผู้ ทรงคุณ วุฒิ ทั้ งสองคนเพื่ อให้ ส อดคล้ อง เหมาะสมกับ ความรู้
ความเชี่ยวชาญ
มติสภามหาวิทยาลัย...

- 27 มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
(3) ดร.บุญปลูก ชายเกตุ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
(4) รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
(5) รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ รองอธิการบดี เลขานุการ
(7) หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ย ขออนุ ญ าตน าวาระที่ 4.9 พิจารณาข้อบั งคับ มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่ งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... มาพิ จารณาก่ อนโดยพิ จารณาต่ อจากวาระที่ 4.5 โดยประธาน
ที่ประชุมเห็นชอบ
4.9 พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ นาเสนอ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... ดังนี้
ตามที่ สภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ในคราวประชุ มครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 18
กันยายน 2563 และมีมติเห็นชอบในหลักการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. .... และมอบคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลในมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี รับ ข้ อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไป
คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลในมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ในคราวประชุ ม ครั้งที่
1/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ได้พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. .... โดยนาประเด็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประกอบการพิจารณา และมีมติ
เห็นชอบให้มีร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... และมอบเลขานุการปรับแก้ไข
ร่างข้อบังคับ ดังกล่าว ตามข้อสั งเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริห ารงานบุคคลในมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) และเสนอข้อบังคับที่ปรับแก้ไขแล้วให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายขจร จิตสุขุมมงคล
และรองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง พิจารณาตรวจสอบก่อน แล้วให้เสนอคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
ประจาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาต่อไป นั้น

คณะอนุกรรมการ...

- 28 คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564
ได้พิจารณาร่างข้อบังคับดังกล่าว โดยมีข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ สรุปดังนี้
1. เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาร่ างข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ าด้ ว ย
หลักเกณฑ์ และวิธีการพิ จารณาแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. .... ที่ ผ่ านการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการบริห ารงานบุ คคลในมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564
2. มหาวิทยาลัยอาจนาความในข้อ 6 วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่ วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 “ในกรณี ที่ ก.พ.อ. ได้ก าหนดหลั กเกณฑ์ และวิธีการเพิ่ มเติ ม แก้ไข หรือ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณ ฑ์ และวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ภายหลังที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้แล้ว ให้ นาหลั กเกณฑ์ และวิธีการที่
ก.พ.อ. ได้ประกาศใช้เพิ่มเติม แก้ไข หรือ ปรับปรุงมาบังคับใช้กับข้อบังคับนี้ด้วย” มาใช้บังคับโดยอนุโลมไป
พลางก่อนเกี่ยวกับการนาประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๖๓
มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... ตามฉบับร่างที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 ขาดข้อมูลสาระสาคัญ
เกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นผลงานทางวิชาการ ซึ่งประกาศ ก.พ.อ. ได้กาหนดรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน สาหรับ
ร่างข้อบังคับฯ ฉบับใหม่ ข้อ 5 กาหนด “ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการที่แต่งตั้งตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วย หลั กเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ ตามข้อบังคับนี้” นั้น เห็นว่าอาจไม่จาเป็นต้องระบุข้อ 5 ไว้ในร่างข้อบังคับฯ เนื่องจากประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กาหนดจานวนกรรมการเพิ่มขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่
ประกอบกับ คณะกรรมการชุดปัจจุบัน ไม่ครอบคลุมตามประกาศ ก.พ.อ. ปี พ.ศ. 2563 และมีสาขาวิชาซ้าซ้อน
โดยจะแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบรายละเอียดต่อไป
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 เป็นไปตามประกาศ
ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณ ฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณ าแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖0 กาหนดให้ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖3 กาหนดให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการ...

- 29 คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ จานวนไม่น้อยกว่า 6 คน ดังนั้น วิธีการแก้ไข คือ ให้มหาวิทยาลัย
ปรับ ปรุงคาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจ ารณาตาแหน่งทางวิช าการ ให้ ถูกต้องและครอบคลุ มตามประกาศ
ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณ ฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณ าแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖3 และไม่แก้ไขข้อความในข้อ 5 ของร่างข้อบังคับฯ ฉบับใหม่
3. ข้อ ๔ “หลักเกณฑ์และวิธีการการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับ
นี้ ให้ เป็ น ไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลั กเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ ดารง
ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ น าข้ อ บั งคั บ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์ และวิธีการพิ จารณาแต่งตั้งบุ คคลให้ ดารงตาแหน่ งผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” หมายความว่า
อาจารย์ ส ามารถเลื อ กใช้ เกณฑ์ ในการขอต าแหน่ งทางวิ ช าการได้ เนื่ อ งจาก ประกาศ ก.พ.อ. ได้ ก ล่ าวถึ ง
หลักเกณฑ์ไว้อย่างครบถ้วน ยกเว้นกระบวนการยื่นผลงานทางวิชาการให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้กาหนดเอง จึงให้
ใช้กระบวนการตามบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑
4. เห็นชอบร่างข้อบังคับฯ และให้มหาวิทยาลัยทบทวนปรับปรุง การแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ เพื่อให้ สอดคล้องและครอบคลุมตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธี การพิ จารณาแต่งตั้งบุ คคลให้ ดารงตาแหน่ ง ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. 2563 ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบให้ อ อกข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ และวิธีการพิ จารณาแต่งตั้งบุ คคลให้ ดารงตาแหน่งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 และมอบมหาวิทยาลัยทบทวนปรับปรุงการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ตามข้อสังเกต
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขณะที่พิ จ ารณาวาระนี้ นายกสภามหาวิทยาลั ยมอบหมายให้ อุป นายกสภามหาวิท ยาลั ย
ทาหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน 15 นาที เนื่องจากอุปกรณ์ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง
4.6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน วิจัยและพัฒนา และกรรมการสรรหา
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนตาแหน่งที่ว่าง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นาเสนอ แต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา และกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้
ตามที่ สภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่ อวัน ที่ 18
ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามคาสั่ง สภา
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ที่ 18/2563 ลงวัน ที่ 18 ธั น วาคม 2563 และคณะกรรมการสรรหา
ผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ตามค าสั่ งสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ที่ 19/2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 นั้น
เนื่ องจาก ผู้ได้ รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาผู้ อานวยการสถาบันวิจัยและพั ฒนา จากผู้ แทน
พนั กงาน จ านวน 2 คน และผู้ ได้ รั บการแต่งตั้ งเป็ นกรรมการสรรหาผู้ อานวยการส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากผู้แทนพนักงาน จานวน 2 คน ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการ ต่อนายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
1. นายอานพ...

- 30 1. นายอานพ ทองตั น ขออนุ ญ าตลาออกจากการเป็ นกรรมการ คณะกรรมการสรรหา
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. นายนพดล มี คุ ณ ขออนุ ญ าตลาออกจากการเป็ น กรรมการ คณะกรรมการสรรหา
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. นางภูมาดา ผลนิ โครธ ขออนุญาตลาออกจากการเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหา
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม ขออนุญาตลาออกจากการเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหา
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้มีกรรมการจากผู้แทนข้าราชการ และพนักงาน ในคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครบ
ตามจานวนที่กาหนดไว้ในข้อ 7 (3) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัย โดยสานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ดาเนินการเพื่อให้มาซึ่งกรรมการดังกล่าว แทน
ผู้ที่ขอลาออกจากตาแหน่งเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
องค์ประกอบคณะกรรมการ
ผู้ได้รับการแต่งตั้งใหม่
ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเดิม
แทนคนเดิมที่ลาออก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ข้อ 7
ตาแหน่ง (ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563)
(1) อธิการบดี
ประธาน 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(2) ผู้แทนจากผู้บริหารที่ไม่ได้สังกัด กรรมการ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง
สถาบั น ส านั ก ศู นย์ ส่ วนราชการ
(คณบดีคณะครุศาสตร์)
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ กรรมการ ๓. อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ากลาง
มีฐานะเทียบเท่าคณะที่ดาเนินการ
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
สรรหาซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนสองคน
(3 ) ผู้ แ ท น ข้ าร า ช ก า ร แ ล ะ กรรมการ 4. อาจารย์พิธพร ไทยภูมิ
พนักงานจานวนสี่คน
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
กรรมการ 5. นายอานพ ทองตัน *
ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
(สานักงานอธิการบดี)
(ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี)
กรรมการ 6. นายนพดล มีคุณ *
(สถาบันวิจัยและพัฒนา)
กรรมการ 7. นางพิณรัตน์ โพธิ์เจริญ
(สถาบันวิจัยและพัฒนา)

อาจารย์พัชรี ชีวะคานวณ
(คณะครุศาสตร์)

2. คณะกรรมการ...

- 31 2. คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ประกอบคณะกรรมการ
ผู้ได้รับการแต่งตั้งใหม่
ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเดิม
แทนคนเดิมที่ลาออก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ข้อ 7
ตาแหน่ง (ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563)
(1) อธิการบดี
ประธาน 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(2) ผู้แทนจากผู้บริหารที่ไม่ได้สังกัด กรรมการ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์
สถาบั น ส านั ก ศูนย์ ส่ วนราชการ
(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ กรรมการ ๓. อาจารย์ ดร.สกุล คานวนชัย
มีฐานะเทียบเท่าคณะที่ดาเนินการ
(คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
สรรหาซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(3 ) ผู้ แ ท น ข้ าร าช ก าร แ ล ะ กรรมการ 4. อาจารย์ธนชัย ปฐมรัตน์
พนักงานจานวนสี่คน
(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)
กรรมการ 5. นางภูมาดา ผลนิโครธ *
อาจารย์ ดร.อุษณี จิตติมณี
(สานักงานอธิการบดี)
(คณะวิทยาการจัดการ)
กรรมการ 6. นางสาวชวนชม สมนึก
ส านั กส านั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
กรรมการ 7. นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม *
อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์
ส านั กส านั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี (ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สารสนเทศ)
สังคมศาสตร์)
หมายเหตุ : * ผู้ที่ลาออก
มหาวิทยาลัย จึ งขอเสนอรายชื่อบุคคลดั งกล่ าวข้างต้น ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งเป็ น กรรมการสรรหาผู้ อ านวยการสถาบั น วิจัย และพั ฒ นา และกรรมการสรรหาผู้ อานวยการส านั ก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนผู้ที่ขอลาออกจากตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. ผู้ได้รับ การแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒ นา จากผู้แทน
พนั ก งาน จ านวน 2 คน และผู้ ได้ รั บ การแต่ งตั้ งเป็ น กรรมการสรรหาผู้ อานวยการส านั ก วิท ยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากผู้แทนพนักงาน จานวน 2 คน ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครเป็นกรรมการสรรหา สังกัดหน่วยงานที่ไม่เทียบเท่าคณะ และสังกัด
หน่ วยงานซ้ากัน ทั้ง 2 คณะกรรมการ เพื่อให้ ดาเนินการสรรหาผู้อานวยการสานัก สถาบันวิจัยและพัฒ นา
และผู้ อ านวยการส านั ก วิท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น ไปตามกฎหมายก าหนด จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อที่เสนอเป็นกรรมการสรรหาแทนผู้ที่ขอลาออกจากตาแหน่ง
2. กรรมการสรรหาที่ขาดคุณสมบัติ เมื่อสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนผู้ที่ขอ
ลาออกจากตาแหน่ งเรียบร้อยแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาเริ่มต้นดาเนิน การตามกระบวนการสรรหาใหม่
เพื่อมิให้มีปัญหาในทางกฎหมาย

มติสภามหาวิทยาลัย...
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1. เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จานวน ๒ คน แทนผู้ที่
ขอลาออกจากตาแหน่ง ดังนี้
(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ เป็นกรรมการ
(๒) อาจารย์พัชรี ชีวะคานวณ
เป็นกรรมการ
2. เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
จานวน ๒ คน แทนผู้ที่ขอลาออกจาก ดังนี้
(๑) อาจารย์ ดร.อุษณี จิตติมณี
เป็นกรรมการ
(๒) อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์
เป็นกรรมการ
4.7 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นาเสนอ แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายวิชาการ วิจัย
และนวัตกรรม ดังนี้
ตามที่ สภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่ อวัน ที่ 18
ธันวาคม 2563 เห็นชอบในหลักการให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัย จานวน 4 คณะ เพื่อทา
หน้าที่กลั่นกรองงานก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยคณะหนึ่งนั้นคือ คณะกรรมการนโยบายวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรม ประกอบด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการ รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการเสนอเพื่อ
แต่งตั้งเป็นประธาน และรองประธาน และหน้าที่ของคณะกรรมการ ดังนี้
องค์ประกอบคณะกรรมการ
ตาแหน่ง
รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้ง
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธาน
ศาสตราจารย์ เกี ย รติ คุ ณ ดร.ชุ ติ ม า
สัจจานันท์
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล
3. ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ที่ สภามหาวิ ทยาลั ยด าเนิ นการสรรหา กรรมการ
จากผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์
และคุ ณ วุ ฒิ ปริ ญญาเอก ในสาขาวิ ชาที่ มหาวิ ทยาลั ย
เปิดสอน จานวนไม่เกิน 3 คน
4. อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย จานวน 1 คน กรรมการ
5. รองอธิการบดี ที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ
เลขานุการ
6. ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จานวน 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ
7. ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ จานวน 1 คน
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการ มีหน้าที่ดังนี้
1. ดาเนิ น การให้ มีการจัดทาและพิจารณาร่างนโยบายพัฒ นาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม
ตลอดจนติดตามผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบายด้านการพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
2. ดาเนินการส่งเสริ มให้มีการจัดทาและหรือพัฒนาให้คาแนะนาเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ
พัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม โดยเฉพาะการพัฒนาผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
3. เสนอความเห็น…
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งานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย
4. กลั่ นกรองและเสนอความคิดเห็นการบริห ารจัดการหลักสูตรและการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยโดยรวมหรือการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นหรือการศึกษาต่อเนื่อง ต่อสภามหาวิทยาลัย
5. เสนอแนะแนวทางแก่ม หาวิท ยาลั ยในการใช้ศักยภาพของอาจารย์ป ระจา และการใช้
ทรัพยากรการบริห ารของมหาวิทยาลัยร่วมกัน เพื่อประโยชน์สู งสุดในการพัฒ นาคุณ ภาพการจัดการศึกษา
แก่นักศึกษา เพิ่มความคุ้มค่าและมูลค่าแก่มหาวิทยาลัย
6. ส่งเสริมให้หลักสูตรและคณะร่วมกันจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น และโครงการ/กิจกรรมทาง
วิชาการ เช่น การประชุมทางวิชาการระดับชาติและระดับสากล
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
8. การประชุมคณะกรรมการ ให้นาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อให้มีคณะกรรมการดาเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองงานด้านนโยบายวิชาการ
วิจัยและนวัตกรรม เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยวางแนวทางไว้ข้างต้น จึงขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ตามองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบคณะกรรมการ
รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้ง
ตาแหน่ง
1. กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ศาสตราจารย์ เกี ย รติ คุ ณ ดร.ชุ ติ ม า ประธาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
สัจจานันท์
2. กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล
รองประธาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นรองประธาน
3. ผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลั ย
ดาเนินการสรรหา จากผู้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์
และคุณวุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชา
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เปิ ด สอน จ านวน
ไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ
4. อธิ ก ารบดี ห รื อ ผู้ ที่ อ ธิ ก ารบดี
มอบหมาย จานวน 1 คน
เป็นกรรมการ
5. รองอธิการบดี ที่รับผิดชอบงาน
ด้านวิชาการ เป็นเลขานุการ
6. ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ
จานวน 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
7. ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
จานวน 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิริวรรณ กรรมการ
ศรีพหล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ศาสตราจารย์ ดร. สาเริง จักรใจ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ กรรมการ
รูปสิงห์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี
กรรมการ

หมายเหตุ
สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ ในการประชุม
ครั้งที่ 12/2563 เมื่อ
วันที่ 18 ธันวาคม
2563
ป ระวั ติ แ ละผลงาน
เอกสารหน้า 1 - 2
ป ระวั ติ แ ละผลงาน
เอกสารหน้า 3 - 14
ป ระวั ติ แ ละผลงาน
เอกสารหน้า 15 - 21

รองอธิ ก ารบ ดี ฝ่ า ยวิ ช าก าร และ เลขานุการ
การจัดการทรัพย์สินและรายได้
นางศรีไพร วงษ์วาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม

ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีรายละเอียด…

- 34 โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ และคุณวุฒิ
ปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน จานวนไม่เกิน 3 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ ส ภามหาวิท ยาลั ย เห็ น ชอบแต่ง ตั้ งคณะกรรมการนโยบายพั ฒ นาวิช าการ วิจั ยและ
นวัตกรรม ประกอบด้วย
(1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ประธาน
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล
รองประธาน
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
(3) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)
(4) ศาสตราจารย์ ดร. สาเริง จักรใจ
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)
(5) รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)
(6) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กรรมการ
(7) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และการจัดการทรัพย์สินและรายได้ เลขานุการ
(8) นางศรีไพร วงษ์วาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
(ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา)
(9) นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม
ผู้ช่วยเลขานุการ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
4.8 พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญ ญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ...
หัวหน้ากลุ่ มงานวินั ยและนิติการ นาเสนอ พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ดังนี้
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ได้เปิด สอนสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ
สาขาวิช าศิลปกรรมศาสตร์เพิ่มขึ้น สมควรกาหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา รวมทั้ง
สีประจาสาขาวิชา สาหรับสาขาวิชาดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
อักษรย่อสาหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(ฉบับที่..) พ.ศ. ... โดยมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
1. คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ได้ มี บั น ทึ ก ข้ อ ความที่ ทนอ. 209/2563 ลงวัน ที่ 9
กรกฎาคม 2563 ถึงมหาวิทยาลัยเพื่อขอกาหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อและสีประจาสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
2. คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ได้ มีบั นทึ กข้อความ ลงวันที่ 18 สิ งหาคม 2563
ถึงมหาวิทยาลัยเพื่อขอกาหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อและสีประจาสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
3. มหาวิทยาลัย…

- 35 3. มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ได้ มอบหมายให้ กลุ่ มงานวิ นั ยและนิ ติ การ ส านั กบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ ดาเนินการจัดทาร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
4. เมื่อกลุ่มงานวินัยและนิติการ สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดาเนินการจัดทาร่างพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงได้เสนอต่อคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
5. คณบดี คณะเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม และคณบดี คณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ได้
พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นชอบตามร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว กลุ่มงานวินัยและนิติการ สานักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
6. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕๖๓ เมื่อวันที่
2๕ กันยายน ๒๕๖๓ มีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..)
พ.ศ. ... โดยเสนอให้คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ และสภามหาวิทยาลัยต่อไป
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๓ ได้พิจารณาร่างพระราชกฤษฎี กา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อั กษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ... โดยมีการปรับปรุงแก้ไข
ดังนี้
ที่

ฉบับร่างที่เสนอ

1

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ท ธศัก ราช ๒๕๖๐ กับ มาตรา
๕ ๖ วรรค ส อง แ ล ะ ม าต รา ๖ ๐ วรรค ส อง แ ห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงทรง
พระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชกฤษฎี ก าขึ้ น ไว้
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๓ แห่ ง พระราช
กฤษฎี ก าว่า ด้ ว ยปริญ ญาในสาขาวิ ชา อั ก ษรย่ อ ส าหรั บ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจา
ตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
และพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยปริ ญ ญ าในสาขาวิ ช า
อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

2

คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ พิจารณา
ปรับปรุง แก้ไข
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และมาตรา
๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต รา
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๓ แห่ ง พระราช
กฤษฎี ก าว่า ด้ ว ยปริญ ญาในสาขาวิ ชา อั ก ษรย่ อ ส าหรั บ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจา
ตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญ ญาใน
สาขาวิ ช า อั ก ษรย่ อ ส าหรั บ สาขาวิ ช า ครุ ย วิ ท ยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน

มาตรา ๓…
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ฉบับร่างที่เสนอ
“มาตรา ๓ ให้กาหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อ
ส าหรั บ สาขาวิ ช าของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ดังต่อไปนี้
... (๒) สาขาวิชาการศึกษา มีปริญญาสามชั้น คือ
... (๑๑) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ มีปริญญา
หนึ่งชั้น คือ ตรี เรียกว่า “อุตสาหกรรมศาสตรบัณ ฑิต ”
ใช้อักษรย่อ “อส.บ.”
(๑๒) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ

3

4

มาตรา ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๗ แห่ ง พระราช
กฤษฎี ก าว่า ด้ ว ยปริญ ญาในสาขาวิ ชา อั ก ษรย่ อ ส าหรั บ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจา
ตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร
ย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิท ยฐานะ เข็มวิท ยฐานะ และ
ครุ ย ประจ าต าแหน่ งของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗ สีประจาสาขาวิชา มีดังต่อไปนี้
... (๒) สาขาวิชาการศึกษา
สีฟ้า
... (๑๒) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สีทอง
หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิชา อัก ษรย่อ ส าหรับ สาขาวิชา ครุย วิท ยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎี ก า
ว่าด้ วยปริญ ญาในสาขาวิชา อั ก ษรย่อ ส าหรับ สาขาวิ ชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิท ยฐานะ และครุยประจาตาแหน่ ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อ
สาหรับสาขาวิชาของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
(๒) ก าหนดสี ป ระจ าสาขาวิ ช าของสาขาวิ ช า
ศึกษาศาสตร์
(๓) กาหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อ
สาหรับสาขาวิชาของสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์
(๔) ก าหนดสี ป ระจ าสาขาวิ ช าของสาขาวิ ช า
ศิลปกรรมศาสตร์

คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ พิจารณา
ปรับปรุง แก้ไข
“มาตรา ๓ ให้กาหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อ
ส าหรั บ สาขาวิ ช าของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ดังต่อไปนี้ ...
... (๒) สาขาวิชาครุศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
... (๑๑) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ มีปริญญา
สองชั้น คือ
(ก) โท เรียกว่า “อุตสาหกรรมมหาบัณ ฑิต ”
ใช้อักษรย่อ “อส.ม.”
(ข) ตรี เรียกว่า “อุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “อส.บ.”
(๑๒) สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มีปริญญาสามชั้น คือ
มาตรา ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๗ แห่ ง พระราช
กฤษฎี ก าว่า ด้ ว ยปริญ ญาในสาขาวิ ชา อั ก ษรย่ อ ส าหรั บ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจา
ตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร
ย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิท ยฐานะ เข็มวิท ยฐานะ และ
ครุ ย ประจ าต าแหน่ งของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗ สีประจาสาขาวิชา มีดังต่อไปนี้
... (๒) สาขาวิชาครุศาสตร์
สีฟ้า
... (๑๒) สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม สีทอง
หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎี ก า ว่าด้ ว ยปริญ ญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็ม
วิ ท ยฐานะ และครุ ย ประจ าต าแหน่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมชื่อของสาขาวิชา “การศึกษา”
เป็นสาขาวิชา “ครุศาสตร์”
(๒) ก าหนดปริ ญ ญาโทและอั ก ษรย่ อ ส าหรั บ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์
(๓) ก าหนดปริ ญ ญ า และอั ก ษรย่ อ ส าหรั บ
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(๔) ก าหนดปริ ญ ญ า และอั ก ษรย่ อ ส าหรั บ
สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์
(๕) กาหนดสีประจาสาหรับสาขาวิชาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

(๖) กาหนด...
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ฉบับร่างที่เสนอ

คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ พิจารณา
ปรับปรุง แก้ไข

เหตุผล
เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรีได้ เปิ ด
สอนสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์
เพิ่ ม ขึ้ น สมควรก าหนดปริ ญ ญาในสาขาวิ ชา อั ก ษรย่ อ
สาหรับ สาขาวิชา รวมทั้ งกาหนดสี ประจาสาขาวิชาของ
สาขาวิชาดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

(๖) กาหนดสีประจาสาหรับสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์
เหตุผล
เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรีได้ เปิ ด
สอนสาขาวิ ช าครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม และสาขาวิ ช า
ศิ ล ปกรรมศาสตร์ เ พิ่ ม ขึ้ น สมควรก าหนดปริ ญ ญ า
ในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา รวมทั้งสีประจา
สาขาวิ ช าส าหรั บ สาขาวิ ชาดั งกล่ า ว จึ งจ าเป็ น ต้ อ งตรา
พระราชกฤษฎีกานี้

คณะอนุ ก รรมการฝ่ ายกฎหมายฯ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่า ควรเสนอให้ มี การปรับ แก้ ไขร่าง
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นแล้ว
สมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
มหาวิทยาลั ย จึ งเสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่ อพิจารณาให้ ความเห็ นชอบ พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ตามฉบับร่างที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุย ประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ... จัดทาขึ้นใหม่
ทั้งหมดหรือทาเฉพาะสาขาวิชาที่เพิ่มเติม
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ได้กาหนด
สาขาวิช าอุตสาหกรรมศาสตร์ ปริญ ญาตรี และได้ เพิ่มเติมปริญ ญาโท เหตุใ ดมหาวิทยาลัยจึงไม่เพิ่มเติมถึง
ปริญญาเอกเช่นเดียวกับสาขาวิชาอื่น เพื่ อรองรับและดาเนินการต่อเนื่องหากในอนาคตมหาวิทยาลัยจัดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาเอก หรือให้ปริญญากิตติมศักดิ์
3. ให้เพิ่มเติมข้อความในหน้า 3 ของร่างพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ “อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะเข็ม
วิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ปริญญาตรี
“อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต”
4. มหาวิทยาลัยไม่ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก การให้ปริญญาล่วงหน้า
สามารถก าหนดในพระราชกฤษฎีก าได้ แต่ อาจไม่ มีค วามเหมาะสม และหากมีการเพิ่ มเติ มสาขาวิช าหรือ
ปริญญาสามารถปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมได้

5. ที่มาของสาขาวิชา...

- 38 5. ที่มาของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ “อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อยืนยันว่ามหาวิทยาลั ย จะดาเนินการจัดการเรียน
การสอนในสาขาวิชาดังกล่าวระดับปริญญาตรี ซึ่งในขณะนั้น มหาวิทยาลัย ไม่มีแนวคิดในการเปิดสอนระดั บ
ปริ ญ ญาโท จึ งได้ก าหนดปริ ญ ญาตรี ตามพระราชกฤษฎี กาว่าด้ ว ยปริญ ญาในสาขาวิช า อั กษรย่อ ส าหรับ
สาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560 แต่กรอบที่มาของปริญ ญาโทเป็นไปตามประกาศของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิท ยาศาสตร์ วิจั ย และนวัต กรรม ที่ ก าหนดให้ คุ ณ วุฒิ ที่ จ ะให้ ป ริญ ญาตามพระราชกฤษฎี ก า ประกอบกั บ
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ได้ พิจารณาทบทวน จึงเป็นเหตุให้เพิ่มเติมระดับปริญญาโท และหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ไม่ได้กาหนดให้มีระดับปริญญาเอก
6. มหาวิทยาลัยได้รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตแล้ว แต่ยังไม่สาเร็จ
การศึกษา เนื่ องจากเป็ น หลั กสู ตรที่มีห ลายแขนงวิชา ส าหรับหลั กสู ตรศิล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต รับ สมั คร
นักศึกษาแล้วในปี พ.ศ. 2563 หากทั้ง 2 หลักสูตรยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษาถือว่าให้ความเห็นชอบร่างพระราช
กฤษฎีกาฯ เนื่ องจาก บางมหาวิทยาลั ย ผลิ ตบัณ ฑิ ตแล้ ว อนุมัติห ลั กสูตรแล้ ว และออกพระราชกฤษฎีกาฯ
ย้อนหลัง ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีจะไม่อนุมัติให้ออกพระราชกฤษฎีกาฯ ย้อนหลังแล้ว และควรดาเนินการออก
พระราชกฤษฎีกาฯ ให้แล้วเสร็จก่อนที่บัณฑิตจะสาเร็จการศึกษา
7. ให้ มหาวิท ยาลั ย ตรวจสอบชื่อสาขาวิช าและชื่อปริญ ญาในพระราชกฤษฎี กาฯ หน้ า 3
ลาดับที่ 12 สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้ถูกต้อง
8. สีประจาสาขาวิชาให้มหาวิทยาลัยระบุ รหัสสีตามมาตรฐานสากลกากับไว้ด้วย โดยบันทึก
ไว้ในส่วนหลักการ เพื่อมิให้เกิดข้อโต้แย้งในภายหลัง
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2564 โดยมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบชื่อสาขาวิชาให้ถูกต้องตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
4.10 พิจารณารายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563)
ผู้ช่วยอธิการบดี นาเสนอ รายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30
กันยายน 2563) โดยมีข้อเท็จจริงตามลาดับ ดังนี้
1. สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เห็ น ชอบแผนบริห ารความเสี่ ยง ประจ าปี งบประมาณ 256 3
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
2. มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามแผนบริห ารความเสี่ยงตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามผลการดาเนินงานของผู้รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง
รอบ 12 เดือน เรียบร้อยแล้ว
3. รายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 12 เดือน ผ่านการ
พิจ ารณาเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ย ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 25
ธัน วาคม 2563 และคณะกรรมการนโยบายการเงิน และทรัพ ย์ สิ น มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ครั้งที่
1/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564
สรุปผล…

- 39 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ 2563
ด้าน
1. ด้านกลยุทธ์
2. ด้านการปฏิบัติงาน*
3. ด้านอื่นๆ
รวม

จานวนการจัดการความเสี่ยงที่ดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดาเนินการ
1 (100%)
1 (100%)
1 (100%)
3 (100%)
-

รวม
1 (100%)
1 (100%)
1 (100%)
3 (100%)

* รายงานผลดาเนินการแล้วเสร็จในรอบ 6 เดือน และได้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

ผลการจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยง นักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามเวลาที่กาหนด
ดาเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
1. จัดสภาพแวดล้อมเพื่อปรับเจตคติของผู้เรียน ได้สร้างบรรยากาศของห้ องเรียน รวมถึง
แหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยให้หนุนเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
2. จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียน ด้วยการจัดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
จัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อปรับเจตคติ
3. จั ด สอบวั ด ระดั บ ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 และจั ด ท า
แผนพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ผลการจัดการความเสี่ยงด้านอื่นๆ
ความเสี่ยง การขาดแคลนน้าเนื่องจากเกิดภัยแล้ง
ดาเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
1. จัดหาแหล่งน้าด้วยการปรับปรุงบ่อบาดาลที่มีอยู่
2. การซ่อมบารุงระบบการเก็บรักษาและการใช้น้า
3. การกากับติดตามการประหยัดน้า
มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบรายงานการติดตาม
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
(วัน ที่ 1 ตุล าคม 2562 ถึง วัน ที่ 30 กัน ยายน 2563) และให้ ข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. รายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประจาปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563) เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดการความเสี่ยงแล้วเสร็จในทุกเรื่อง
2. ความเสี่ยง นั กศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามเวลาที่กาหนด มหาวิทยาลัยควรวิ เคราะห์
สาเหตุที่ไม่สาเร็จการศึกษาตามเวลาที่กาหนดเป็นเพราะสาเหตุใด เช่น คะแนนไม่ผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
หรือลาออกกลางคัน และนาผลที่ได้ไปจัดระบบสนับสนุนนักศึกษา เช่น จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา จัดระบบ
แนะแนว ซึ่งจะสัมพันธ์กับการลาออกกลางคัน โดยเพิ่มเติมในการจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ให้นาข้อมูลร้อยละ
ของผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตร / สาขาวิชามาประกอบการพิจารณาด้วย
มติสภามหาวิทยาลัย...

- 40 มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่
30 กั น ยายน 2563) และมอบมหาวิ ท ยาลั ย รั บ ข้ อ สั งเกตของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ไปพิ จ ารณา
ประกอบการดาเนินการต่อไป
4.11 พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้ ช่ว ยอธิการบดี น าเสนอ แผนบริห ารความเสี่ ยงมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีข้อเท็จจริงตามลาดับดังนี้
1. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุมวางแผนบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563
3. ที่มาประเด็นความเสี่ยง
- รายการความเสี่ยงที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
- ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย
- รายการความเสี่ยงจากหน่วยงานภายใน
- รายการความเสี่ยงจากการดาเนินงานยุทธศาสตร์
4. มติทปี่ ระชุม กาหนดความเสี่ยง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์และด้านปฏิบัติงาน
5. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุม
(1) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 วันที่ 25 ธันวาคม 2563
(2) คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 12
มกราคม 2564
ตารางสรุปแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด้าน
1. ด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
ห ลั ก สู ต ร บ า ง 1. ผู้ ส มั ค รเรี ย นไม่ เป็ น ไปตาม
หลักสูตรอาจถูกปิด เกณ ฑ์ จ านวนผู้ ส มั ค รเรี ย นไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ จานวนขั้นต่าที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

การจัดการความเสี่ยง
กลยุทธ์ การลด/ควบคุมความเสี่ยง
(Treat) โดย
1 . พั ฒ น าก ระ บ ว น ก ารเข้ าถึ ง
กลุ่มเป้าหมายเชิงรุก
2. สร้างเครือข่ายกับครูและโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
3 . พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร Re-skill
Up-skill New-skill
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1. จัดทาข้อมูลอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ที่ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดเพื่ อ
สารองไว้
2. สนั บ สนุ น ทุ น การศึก ษาอาจารย์
หรือนักศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพตาม
ค ว าม ต้ อ งก ารแ ล ะ จ าเป็ น ข อ ง
มหาวิทยาลัย
2. ด้านการปฏิบัติงาน…

- 41 ด้าน
ความเสี่ยง
2 . ด้ า น ก า ร บุ ค ล า ก ร แ ล ะ
ปฏิบัติงาน
นั กศึ กษาอาจติดเชื้ อ
โร ค ไว รั ส โค โร น า
(Covid-19)

ปัจจัยเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง
ภายใน
กลยุทธ์ การลด/ควบคุมความเสี่ยง
1 . บุ ค ล า ก ร แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า (Treat) โดย
บางส่ วนไม่ป ฏิบัติตามมาตรการ 1.มหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การตาม
ก า ร เฝ้ า ร ะ วั ง เก ณ ฑ์ มี ก า ร มาตรการของ ศบค.
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2.จัดบุคลากรในการควบคุมเฝ้าระวัง
ให้เป็นไปตามมาตรการ
3. จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ในการ
ป้ อ งกั น ให้ เพี ย งพอและมี คุ ณ ภาพ
ทุกจุด
4 . ให้ ค วาม รู้ ใ น ก ารป้ อ งกั น แ ก่
บุคลากรและนักศึกษา
ภายนอก
กลยุทธ์ ยอมรับ (Take)
1. มีพาหะนาเชื้อโรคไวรัสโคโรนา เนื่องจากไม่สามารถควบคุมได้
2. ผู้ติดเชื้อปกปิดข้อมูลโรคไวรัส
โคโรนา

การดาเนินงานในขั้นตอนต่อไป
1) ดาเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง
2) ติดตามผลการดาเนิน งานตามแผนบริห ารความเสี่ ยง ประจาปี 2564 รอบ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)
มหาวิ ท ยาลั ย จึ งขอเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้ข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. ความเสี่ ย งหลั กสู ตรบางหลั กสู ตรอาจถูกปิด ข้อเท็ จจริง คือ หลั กสู ตรไม่มีผู้ เรียน การ
จัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอาจยังไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัย
ควรจัดการความเสี่ยงเชิงรุก จึงเสนอประเด็นการจัดการความเสี่ยงในภาพรวมดังนี้
(1) หลักสูตรไม่มีผู้เรียน เสนอให้ปิดหลักสูตร
(2) ควบรวมหลักสูตร
(3) เปิดหลักสูตรใหม่ในเชิงบูรณาการ โดยนาสิ่งที่มีอยู่มาบูรณาการ
(4) จัดทาหลักสูตรระยะสั้น
(5) จัดทาหลักสูตรออนไลน์
มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์สาเหตุที่ไม่มีผู้เรียนเป็นเพราะเหตุใด หรือหลักสูตรไม่น่าสนใจ ประกอบกับปัจจุบันมีคู่แข่ง
ทางการศึกษาจานวนมาก และพฤติกรรมผู้เรียนไม่ต้องการศึกษาหลักสูตรระยะยาว สาหรับปัจจัยเสี่ยง อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยควรดาเนินการจัดการความเสี่ยงเชิงรุก ดังนี้
(1) มหาวิทยาลัย...
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Re-skill Up-skill การส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อ อาจยังไม่มีความสาคัญมากในขณะนี้
(2) ควรก าหนดเงื่อ นไขให้ อ าจารย์ พั ฒ นาตนเองในการท าผลงานทางวิ ช าการ
การปกป้องตาแหน่งทางวิชาการ โดยกาหนดเป็นมาตรการเพื่อยกระดับอาจารย์ ป้องกันมิให้สูญเสียบุคลากร
และเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
2. แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะปรับหลักสูตรหรือบูรณาการหลักสูตรก็ตาม แต่จานวนประชากรของ
ประเทศลดน้อยลง เด็กที่รับเข้า จากมัธยมศึกษาตอนปลายจึงมีจานวนที่น้อยลงด้วยเช่นกัน เมื่อมหาวิทยาลัย
บูรณาการหลักสูตรแล้ว ให้ ใช้วิธีการทดลองให้ผู้เรียนเข้าเรียนออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 1 – 3 รายวิชา
เมื่อผ่านการทดสอบแล้วจึงจะเข้ามาศึกษาภายในมหาวิทยาลัยได้ โดยให้นับรวมหน่วยกิตรายวิชาที่ เรียนโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษา ถือเป็นการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่
3. ที่มาของความเสี่ยง มหาวิทยาลัย ได้เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณา
จากความเสี่ยง จากของหน่วยงานภายใน ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย
4. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และด้านปฏิบัติการ มีความสัมพันธ์กัน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤต
การแพร่ระบาดของเชื้อโรค มหาวิทยาลัยอาจดาเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และเรียนในห้องเรียนอย่างละครึ่ง
5. ความเสี่ ย งกั บ ปั ญ หา ใกล้ เคี ย งกั น แต่ ไ ม่ ใ ช่ ทุ ก เรื่ อ ง เช่ น สุ ข ภาวะในมหาวิ ท ยาลั ย
ในต่างประเทศมหาวิทยาลัยบางแห่งโรงอาหาร ถังขยะ จะถูกจัดระบบให้ถูกสุขภาวะ หรือระบบการจราจรใน
มหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งทั้ง 2 เรื่อง ถือเป็นความเสี่ยง ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้นาเสนอความเสี่ยงการจราจร
ภายในมหาวิทยาลัย โดยได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
6. ให้มหาวิทยาลัยปรับแก้การจัดการความเสี่ยงหลักสูตรบางหลักสูตรอาจถูกปิด และปรับชื่อ
ความเสี่ยงให้ครอบคลุม ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบมหาวิทยาลัยปรับการจัดการความเสี่ยงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ตามที่ ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ กาหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทา
รายงานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงบประมาณและการเงิ น (1) จั ดท างบเดื อนแสดงฐานะการเงิ น และการรั บ –
จ่ ายเงินเสนออธิ ก ารบดี ทุ ก เดื อ นภายในวัน ที่ ๑๕ ของเดื อ นถั ด ไป เพื่ อ รายงานต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย นั้ น
กองคลัง สานักงานอธิการบดี ได้ดาเนินการจัดทารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ สรุปดังนี้

1. งบแสดงฐานะการเงิน…
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รายการ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุน
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
3,513,007.89 บาท
1,097,186,030.92 บาท
1,100,699,038.81 บาท

1,078,559,292.03 บาท
221,945,743.07 บาท
1,300,505,035.10 บาท

5,510,393.29 บาท
5,510,393.29 บาท

171,296,309.62 บาท
171,296,309.62 บาท

191,707,495.93
903,481,149.59
1,095,188,645.52
1,100,699,083.81

2. งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
รายการ
งบประมาณแผ่นดิน
รายได้
70,927,196.87 บาท
ค่าใช้จ่าย
82,036,479.06 บาท
รายได้สูง / (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
(11,109,282.19) บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

801,315,386.40
327,893,339.08
1,129,208,725.48
1,300,505,035.10

บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณเงินรายได้
30,011,026.91 บาท
12,172,580.43 บาท
17,838,446.48 บาท

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
5.2 รับทราบคาพิพากษา และการจัดทาคาอุทธรณ์คาพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลข
ด าที่ บ.136/2560 คดี หมายเลขแดงที่ บ.397/2563 ระหว่ างนางสาวกิ ติ ญ าภั ช ผาดี ผู้ ฟ้ อ งคดี กั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ผู้ถูกฟ้องคดี
ตามที่ ศาลปกครองกลาง ได้มีหมายแจ้งกาหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก คดีหมายเลขดาที่
บ. 319/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ. 226/2559 คดีหมายเลขดาที่ บ. 136/2560 ลงวันที่ 30 ตุลาคม
2563 ระหว่างนางสาวกิติญาภัช ผาดี ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 โดยศาล
กาหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ศาลปกครองกลาง ชั้น 3
ห้องพิจารณาคดี 2 นั้น
คดีดังกล่าวนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้รับมอบอานาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 (สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี) ได้มอบอานาจช่วงให้นิติกรของมหาวิทยาลัย (นางสาวปรารถนา อนุวงศ์) เข้าร่วมกระบวน
พิจารณาคดีในวันดังกล่าว ผลการพิจารณา ศาลได้กาหนดวันนัดฟังคาพิพากษา ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563
เวลา 14.30 น. ณ ศาลปกครองชั้น 3 ห้องพิจารณาคดีที่ 6
ต่อมา…
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ดังกล่าว และมอบอานาจช่วงให้นิติกรของมหาวิทยาลัย (นายภัทร โตสาราญ) เข้าร่ วมกระบวนพิจารณาในวัน
นั ดฟังคาพิ พากษาของศาลปกครองกลาง ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ศาลปกครองชั้น 3
ห้องพิจารณาคดีที่ 6 ผลการพิจารณาคดี ศาลพิพากษาให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี )
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจานวน 379,800 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
นับแต่ วัน ฟ้ องคดีเป็ น ต้ น ไป จนกว่าจะชาระเสร็จ ทั้งนี้ ภายใน 60 วัน นับ แต่วัน ที่ค ดีถึงที่สุด ยกฟ้ อง
ผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 2 ถึงผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 5 (สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) คาขออืน่ นอกจากนีใ้ ห้ยก
จากคาพิพากษาในคดีดังกล่าว คณะกรรมการเพื่อพิจารณาดาเนินการในศาลปกครอง ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ได้ดาเนินการจัดทาคาอุทธรณ์คาพิพากษาศาลปกครอง
กลาง คดีหมายเลขดาที่ บ.136/2560 คดีหมายเลขแดงที่ บ.397/2563 ระหว่างนางสาวกิติญาภัช ผาดี
ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ผู้ถูกฟ้องคดี และจะจัดส่ งคาอุทธรณ์
คาพิพากษาศาลปกครองกลาง ภายในวันที่ 28 มกราคม 2564 ต่อไป
มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลคาพิพากษา และการจัดทาคาอุทธรณ์คาพิพากษาศาลปกครอง
กลาง คดีหมายเลขดาที่ บ.136/2560 คดีหมายเลขแดงที่ บ.397/2563 ระหว่างนางสาวกิติญาภัช ผาดี
ผู้ ฟ้ อ งคดี กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ที่ 1 กั บ พวกรวม 4 คน ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อรับทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ ทราบค าพิ พ ากษา และการจั ด ท าค าอุ ท ธรณ์ ค าพิ พ ากษา
ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดา ที่ บ.136/2560 คดีหมายเลขแดงที่ บ.397/2563 ระหว่างนางสาว
กิติญาภัช ผาดี ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ผู้ถูกฟ้องคดี
5.3 รับทราบคาพิพากษา และการจัดทาคาอุทธรณ์คาพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลข
ด าที่ บ.321/2559 คดี ห มายเลขแดงที่ บ.230/2559 ระหว่างนางสาวปัท มา ศรีไพร ผู้ฟ้ องคดี กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ผู้ถูกฟ้องคดี และคดีหมายเลขดาที่ บ.327/2559
คดี หมายเลขแดงที่ บ.231/2559 ระหว่า งนายสยามรั ฐ เหี ยสุรีย์ ผู้ฟ้ องคดี กับ มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ
เทพสตรีที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ผู้ถูกฟ้องคดี
ตามที่ กลุ่มงานวินัยและนิติการ สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยนิติกรของมหาวิทยาลัย
(นายภัทร โตสาราญ) ผู้รับมอบอานาจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมกระบวนพิจารณาในวัน นัดฟัง
ค าพิ พ ากษาของศาลปกครองกลาง ในวั น ที่ 29 ธั นวาคม 2563 ในคดี ห มายเลขด าที่ บ.321/2559
คดีหมายเลขแดงที่ บ.230/2559 ระหว่างนางสาวปัทมา ศรีไพร ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่ 1 กั บ พวกรวม 3 คน ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี และคดี ห มายเลขด าที่ บ.327/2559 คดี ห มายเลขแดงที่
บ.231/2559 ระหว่างนายสยามรัฐ เหียสุรีย์ ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 1 กับพวกรวม 3
คน ผู้ถูกฟ้องคดี ณ ศาลปกครองกลาง นั้น ผลการพิจารณาคดี ดังนี้
1. คดีหมายเลขแดงที่ บ.230/2559 นางสาวปัทมา ศรีไพร ผู้ฟ้องคดี ศาลพิพากษาให้
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (มหาวิทยาลัย) ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจานวน 278,400 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดียื่น คาขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง (วันที่ 10 เมษายน
2562) เป็นต้นไป จนกว่าจะชาระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ยกฟ้อง
ผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 2 และผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 3 คาขออืน่ นอกจากนีใ้ ห้ยก
2. คดีหมายเลข…
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ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (มหาวิทยาลัย) ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจานวน 340,800 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจานวนดังกล่าว นับแต่วันแก้ไขเพิ่มเติมคาฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจะชาระเสร็จสิ้นแก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2
และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 คาขออื่นนอกจากนี้ให้ยก
จากคาพิพากษาทั้ง 2 คดีดังกล่าว คณะกรรมการเพื่อพิจารณาดาเนินการในศาลปกครอง
ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ได้ดาเนิน การจัดทาคาอุทธรณ์คาพิพากษาศาล
ปกครองกลาง คดีหมายเลขดาที่ บ.321/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.230/2559 ระหว่างนางสาวปัทมา
ศรีไพร ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ผู้ถูกฟ้องคดี และคดีหมายเลขดาที่
บ.327/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.231/2559 ระหว่างนายสยามรัฐ เหียสุรีย์ ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ผู้ถูกฟ้องคดี โดยจะจัดส่งคาอุทธรณ์คาพิพากษาศาลปกครองกลาง
ภายในวันที่ 28 มกราคม 2564 ต่อไป
มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลคาพิพากษา และการจัดทาคาอุทธรณ์คาพิพากษาศาลปกครอง
กลาง คดีหมายเลขดาที่ บ.321/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.230/2559 ระหว่างนางสาวปัทมา ศรีไพร ผู้ฟ้อง
คดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ผู้ถูกฟ้องคดี และคดีหมายเลขดาที่ บ.327/2559
คดีหมายเลขแดงที่ บ.231/2559 ระหว่างนายสยามรัฐ เหียสุรีย์ ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 1
กับพวกรวม 3 คน ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ดังเอกสารประกอบการประชุม ในระบบ
การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบคาพิพากษา และการจัดทาคาอุทธรณ์คาพิพากษาศาลปกครองกลาง
1. คดีหมายเลขดาที่ บ.321/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.230/2559 ระหว่างนางสาวปัทมา
ศรีไพร ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ผู้ถูกฟ้องคดี
2 . คดี ห มายเลขด าที่ บ .327/2559 คดี ห มายเลขแดงที่ บ.231/2559 ระห ว่ า ง
นายสยามรัฐ เหียสุรีย์ ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ผู้ถูกฟ้องคดี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6.1 การกาหนดรหัสมติสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอ การกาหนดรหัสมติสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
ตามที่ สภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่ อวัน ที่ 18
ธัน วาคม 2563 มี มติ รั บ ทราบรายงานสรุป ผลการด าเนิ น การตามมติ ส ภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ประจาปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2563 - การประชุมครั้งที่ 11/2563 และมีข้อเสนอแนะ
โดยมอบฝ่ ายเลขานุ การ จัด ทามติเป็ น หมวดหมู่ เช่น หมวดงานบุคคล หมวดงบประมาณ โดยกาหนดรหั ส
ตัวเลขในมติครั้งนั้นๆ และวันที่ประชุม เพื่อความสะดวกต่อการติดตาม ตรวจสอบ และสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว
นั้น ฝ่ายเลขานุการ ได้ดาเนินการกาหนดรหัสมติสภามหาวิทยาลัยไว้ดังนี้
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- ตัวเลข หมายถึง ครั้งที่ประชุม เช่น 01/2564
- ตั ว เลข 2 หลั ก หมายถึ ง อ านาจหน้ า ที่ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย
ตามที่กฎหมายกาหนด เช่น
01 หมายถึง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 18(1)
- ตัวเลข 2 หลัก หมายถึง ลาดับของมติสภามหาวิทยาลัย
(นับต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจาแนกตามอานาจกฎหมาย)
จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. แนวทางการจัดมติเป็นหมวดหมู่ ในหลายมหาวิทยาลัยและรัฐบาล ได้กาหนดจัดมติเป็น
กลุ่มคลัสเตอร์ เช่น ด้านบริหารงานบุคคล ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ดังนั้น มติสภามหาวิทยาลั ยควรแยก
เป็นกลุ่มงานจะเหมาะสมกว่า และสามารถสืบค้นการติดตามตามมติสภามหาวิทยาลัยได้สะดวก
2. การจัดหมวดหมู่สามารถจัดในรูปใดก็ได้ สิ่งสาคัญสามารถสืบค้นมติด้วยคาสาคัญ (Key word)
ได้
3. ให้ จั ดกลุ่ ม มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แก่ กลุ่ มด้ า นบริ ห ารงานบุ ค คล กลุ่ ม งบประมาณ
กลุ่มวิชาการ และกลุ่มทั่วไป และสามารถสามารถสืบค้น มติด้วยคาสาคัญ (Key word) ได้ หากดาเนินการได้
อย่างละเอียดก็จะดี
4. เสนอให้ มหาวิทยาลั ยดาเนินการเช่นเดียวกับสภามหาวิทยาลัยด้วย เพื่ อให้ กรรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทราบถึงโครงสร้างของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ และผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
โดยสามารถศึกษาข้อมูลภาพรวมได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม เกี่ยวกับข้อมูลเชิงศักยภาพประกอบการตัดสินใจการ
บริหารงาน เงิน คน ข้อมูลสถานภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อกาหนดแผนงานและกลยุทธ์ที่สอดรับกัน เช่น วางระบบ
ด้านการเงิน กรอบอัตรากาลัง การพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ และเห็นว่าหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัส
โคโรนา (Covid-19) ดี ขึ้ น สภามหาวิ ทยาลั ยอาจต้ องจั ดประชุ ม Retreat เพื่ อให้ กรรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความเห็นและมีส่วนช่วยมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
5. จากโครงสร้างคณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งกรรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการในคณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัย ครบถ้วนทุกด้านแล้ว คณะกรรมการแต่ละชุด
สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ คาแนะนาต่อมหาวิทยาลัยได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการติดตามผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยใน
ทุกปีงบประมาณ เพื่อติดตามว่าหลังจากที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัยหรือไม่ จนกว่าการดาเนินการจะแล้วเสร็จ และเห็นว่าหลังจากหมดการแพร่ระบาดของเชื้อ
โรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ต้องจัดสัมมนาสภามหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ คณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัย
สามารถดาเนินการจัดประชุมต่อไปได้

6. ในช่วงสถานการณ์…
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คานึงถึงมาตรการหรือมีแผนงานเพื่อรองรับนักศึกษา โดยเน้นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เนื่องจากตามกาหนดการเดิม
มหาวิทยาลั ย อาจเปิ ด การเรีย นการสอนในวันที่ 1 หรือวันที่ 15 กุม ภาพั นธ์ 2564 จึงเห็ น ว่า เพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ต้องการให้มหาวิทยาลัยสารวจทุกคณะว่า มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่อยู่ระหว่างฝึก
ประสบการณ์ วิ ชาชี พ และได้ รั บ ผลกระทบ หรื อ มี นั กศึ กษาต้ องการเข้ ามามหาวิ ท ยาลั ยเพื่ อ ปฏิ บั ติ งานใน
ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยหรือไม่ และนักศึกษาที่เข้าข่ายว่าจะได้รับเกียรตินิยม เพื่อมิให้เสียโอกาสและรักษา
สิทธิ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้สาเร็จการศึกษาตามเวลาที่กาหนด
7. องคมนตรี ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลั ยราชภัฏทุกแห่งทาหน้าที่ดูแลในมหาวิทยาลัย และ
ชุมชน 2 แนวทาง คือ ในขณะที่เผชิญเหตุ ต้องมีแผนและดาเนินการ โดยเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและรายงานให้
องคมนตรีทราบ หลังจากนั้น ได้ให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขอทราบ
แนวทางในการสร้างความยั่งยืนให้กับประชาชน ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านปรัชญา
การจัดการ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดาเนินการและขอให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทราบด้วย
8. ช่วงสถานการณ์ แพร่ ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) มหาวิทยาลั ย ให้ความส าคั ญ
กั บนั กศึ กษาทุ กชั้ นปี และเตรี ยมจั ดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ มานานพอสมควร ขณะนี้ อยู่ระหว่ างการ
พิจารณาตัดสินใจเปิ ดการเรียนการสอนในวันใดที่จะเหมาะสม ส าหรับการประสานงานกับจังหวัดได้มอบหมาย
ให้รองอธิการบดี รับผิดชอบประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด ในการทาหน้าที่ อว.ส่วนหน้า หรือ
ขั้วความเจริญเศรษฐกิจด้วย
9. มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ปรับแก้ไขการกาหนดรหัสมติสภามหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และให้เริ่มดาเนินการรายงานผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่
เดือนมกราคม 2564 เป็ นต้นไป และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ประกอบการดาเนินการต่อไป
มติสภามหาวิทยาลัย
1. เห็นชอบให้กาหนดรหัสมติสภามหาวิทยาลัย โดยมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ปรับแก้ไข
ตามข้ อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย และให้ เริ่ มด าเนิ นการรายงานผลการด าเนิ นการตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
2. มอบมหาวิ ท ยาลั ย รั บ ข้ อสั งเกตของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ไปพิ จ ารณาประกอบ
การดาเนินการต่อไป
6.2 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งในวันดังกล่าว จะมีการนาเสนอวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาต่อสภามหาวิทยาลัย จากบุคคลที่ส มควรได้รับการคัดเลื อกให้ ดารงตาแหน่งคณบดี
จานวน 5 คณะ และผู้อานวยการ จานวน 2 หน่วยงาน ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากพอสมควร ในการนี้
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณากาหนดระยะเวลาในการนาเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภา
มหาวิทยาลัย ให้ใช้เวลานาเสนอเท่าใด ซึ่งในการปฏิบัติที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยกาหนดนาเสนอวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จานวน 7 นาที และขออนุญาตเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2564 จากเดิม
เวลา 13.30 น. เป็นเวลา 13.00 น.
กรรมการ...

- 48 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. โดยปกติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่มีวาระการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับ
การคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งคณบดี หรือผู้อานวยการ มักจะไม่บรรจุวาระเรื่องพิจารณาไว้มาก หรืออาจนัด
ประชุมเป็นครั้งพิเศษเฉพาะวาระพิจารณาคัดเลือก
2. มหาวิ ท ยาลั ย จะด าเนิ น การเสนอเรื่ อ งเพื่ อ บรรจุ ใ นระเบี ย บวาระการประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาครั้งต่อไป ได้แก่ อนุมัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และ
อนุมัติให้ปริญญา
3. วิธีการลงคะแนนลับ มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศึกษาและเตรียมการเกี่ยวกับการ
ลงคะแนนลับ โดยผ่านระบบ Google meet
4. ก าหนดให้ ก ารประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ครั้ งที่ 2/2564 วั น ที่ 19
กุมภาพันธ์ 2564 เลื่อนเวลาจากเดิม เวลา 13.30 น. เปลี่ยนเป็น เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6
อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกาหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. กาหนดให้ บุ คคลที่ส มควรได้รับการคัดเลื อกให้ ดารงตาแหน่งคณบดี และผู้อานวยการ
นาเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภามหาวิทยาลัย โดยใช้เวลาคนละไม่เกิน 7 นาที โดยไม่มีการ
ซักถาม และให้จัดส่งเอกสารประวัติ ข้อมูล ประกอบการพิจารณา ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยศึกษาล่วงหน้า
ก่อนการประชุม
มติสภามหาวิทยาลัย
1. รับทราบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. เห็ น ชอบก าหนดให้ บุ ค คลที่ ส มควรได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ ด ารงต าแหน่ ง คณบดี และ
ผู้อานวยการ นาเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภามหาวิทยาลัย โดยใช้เวลาคนละไม่เกิน 7 นาที
โดยไม่มีการซักถาม และให้จัดส่งเอกสารประวัติ ข้อมูล ประกอบการพิจารณา ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุม
3. มอบเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ศึ ก ษาและเตรี ย มการเกี่ ย วกั บ การลงคะแนนลั บ
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

(นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววาสนา วงษ์สังข์)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวัชระ รักษาพล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม
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