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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 5/2564 

(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
----------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. นายวิชัย ศรีขวัญ    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานที่ประชุม 
2. นายปราโมทย์ โชติมงคล   อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ 
4. นายขจร จิตสุขุมมงคล    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นางดวงสมร วรฤทธิ์    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. นายภูธร ภูมะธน    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
12. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
13. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
14. นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์   ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
15. นายวัชระ รักษาพล    ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
16. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
17. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
18. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
20. อาจารย์พิพัฒศรัณย์  โพธิ์บุญ   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
21. อาจารย์สามารถ พยอมหอม   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
22. อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
23. อาจารย์ ดร.สมชาย วชัรปัญญาวงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
24. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ รองอธิการบดี     เลขานุการ 
25. นายศุภธี โตสกุล     หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ      ผู้ชว่ยเลขานุการ 
26. นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
27. นางสาววาสนา วงษ์สังข์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 -ไม่มี- 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นนัทนา  แจ้งสว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี 
5. อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ   ผู้ช่วยอธิการบดี 
6. นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

      (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย)  
7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พรรณนิภา  เดชพล  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
8. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชลิดา แสนวิเศษ  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
9. อาจารย์พิธพร ไทยภูมิ    ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
10. นางศรีไพร วงษ์วาน    ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
11. นายไกลาส กลิ่นเทียน   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

  ก่อนด าเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จ านวนทั้งสิ้น 23 คน โดยมีกรรมการ
อยู่ภายในห้องประชุมแห่งเดียวกัน จ านวน 10 คน และกรรมการที่มิได้อยู่ห้องประชุมแห่งเดียวกัน จ านวน             
14 คน โดยด าเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนด               
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย               
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  
 

  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า กรรมการครบองค์ประชุมแล้ว  
จึงได้กล่าวเปิดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และ
ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ   

   - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 เรื่องท่ีอธิการบดี... 
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 1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
 1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนพฤษภาคม 2564 
 

ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
วันที่ 21 เมษายน 
2564  

ป ร ะ ชุ ม บุ ค ล า ก ร ศู น ย์
บางระจัน เพ่ือให้นโยบาย 
ใน ก า ร ฟ้ื น ฟู ป รั บ ป รุ ง
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ 
และการหารายได้ 

อธิการบดี ประชุมบุคลากรศูนย์บางระจัน และรองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์  อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง 
กรรมการและเลขานุการ ผู้ดูแลศูนย์ ตามค าสั่งที่แต่งตั้ง
ขึ้นใหม่ โดยในเบื้องต้น อธิการบดี ให้นโยบายในการฟ้ืนฟู
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และการหารายได้ และ
เมื่ อวันที่  22 เมษายน 2564 ผศ.ดร.กันยา  กองสู งเนิน               
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ศศิวิมล 
สุทธิสาร เดินทางไปศูนย์ฯ เพ่ือส ารวจสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และหารือแนวทางในการพัฒนา กับบุคลากรศูนย์ฯ 

 

พฤษภาคม 2564 ประชุมเพ่ือหารูปแบบใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัทเบทาโกร ประชุมร่วมกันเพ่ือ
หารูปแบบในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

พฤษภาคม 2564 ความก้าวหน้าในการวิจัย
ก า ร ป ลู ก กั ญ ช า  เ พ่ื อ
ประโยชน์ทางการแพทย์   

ความก้าวหน้าในการวิจัยการปลูกกัญชา เพ่ือประโยชน์
ทางการแพทย์ โดยมหาวิทยาลัยร่วมกับ สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี ในการปลูกกัญชาเพ่ือใช้เป็นส่วนผสมในการ
ท ายาต ารับศุขไสยาศน์  ซึ่งได้ท าการปลูกแบบอินทรีย์ 
จ านวน 40 ต้น โดยปัจจุบันล าต้นมีความสูงประมาณ                
1 - 1.20 เมตร และอยู่ในช่วงรอการเก็บเพ่ือส่งต่อให้กับ
องค์การเภสัชกรรม และมหาวิทยาลัยมหิดล ในการสกัด
เพ่ือใช้เป็นส่วนผสมในต ารับยาดังกล่าวต่อไป    

 

พฤษภาคม 2564 การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
เป็นการชั่วคราว เพ่ือรองรับ
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 

มหาวิทยาลัย ได้มอบพ้ืนที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
เป็นการชั่วคราว เพ่ือรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด - 
19 จ านวน 2 พ้ืนที่  
 พ้ืนที่แรกได้แก่  หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ต าบล
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งรองรับผู้ติดเชื้อได้
จ า น วน  1 0 0  เตี ย ง  ซึ่ ง ข ณ ะนี้  ได้ จั ด เต รี ย ม สิ่ ง
สาธารณูปโภคตามมาตรฐานของสาธารณสุข และได้ส่ง
มอบแก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว      
 พ้ืนที่แห่งที่สองได้แก่ หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง 
ต าบลตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งรองรับผู้ติดเชื้อได้
จ านวน 20 เตียง โดยอยู่ในระหว่างการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ และซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น 
ไฟฟ้า น้ าประปา ระบบอินเตอร์เน็ต โดยร่วมกับเทศบาล
อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์           
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ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
หมาย
เหตุ 

วันที่ 13 พฤษภาคม  
2564 

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระ
กนิ ษ ฐ าธิ ราช เจ้ า  ก รม
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราช กุ ม ารี   แ ล ะถ ว าย
รายงาน  โครงการตาม
พระราชด าริ ในโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนวัง
ศรีทอง อ าเภอ วังสมบูรณ์ 
จังหวัดสระแก้ว   

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราช
ด าเนินติดตามการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริ
ใน โร ง เรี ย น ต า รวจต ระ เวน ช าย แดน วั งศ รี ท อ ง                
อ า เภ อ วั ง ส ม บู รณ์ จั งห วั ด ส ร ะ แ ก้ ว  โด ย เส ด็ จ
ท อด พ ระ เน ต ร  ก ารด า เนิ น งาน แ บ บ อ อน ไล น์ 
 ในการนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จังหวัด
ลพบุรี ได้มอบหมายให้อาจารย์จ านวน 7 คน และ
เจ้าหน้าที่จ านวน  5 คน รวมจ านวนบุคลากร 12  คน  
ให้เดินทางไปเตรียมความพร้อมและรอรับเสด็จ 

งานแรกที่ได้ด าเนินการคือ งานห้องสมุดโรงเรียน 
มหาวิทยาลัยฯได้มอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
จ านวน 1 ชุด เพ่ือใช้สืบค้นข้อมูล  ได้จัดมุมอาเซียน 
และได้จัดวางหนังสือตามระบบดิวอ้ี 

งานต่อมา คือ งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัย ได้มอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
จ านวน 3 ชุด  เพ่ือใช้ในการจัด  การเรียนการสอน  
พร้อมนี้ได้เดินระบบสาย LAN ให้ได้มาตรฐานซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ทุก เครื่องให้พร้อม ใช้ งาน ตลอดจน                 
ลงโปรแกรมที่ ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนให้              
ส ม บู ร ณ์ พ ร้ อ ม ใ ช้ ง า น อ ย่ า ง มี คุ ณ ภ า พ 
  วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2564  ทีมงานจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินงานดังกล่าวมา
ข้างต้นได้เสร็จสมบูรณ์  และในวันที่ 13 พฤษภาคม 
2564 ได้อยู่ร่วมรับ เสด็จและถวายรายงาน ตาม
หมายก าหนดการ คือ ช่วงเวลา  09.00  - 10.00 น. 
โดยตัวแทนอาจารย์ 2 ท่าน คือ อาจารย์วันทนีย์ บุญสุวรรณ์ 
ผู้ช่วยอธิการบดี รับเสด็จทางออนไลน์ โดยมี อาจารย์
ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี  เป็นผู้กล่าวรายงาน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
- - - - 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่... 
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ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
วันที่ 6 พฤษภาคม 
2564 

นักศึกษาสาขาวิชานิ เทศ
ศาสต ร์  คณ ะวิ ท ย าก าร
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ได้รับรางวัลในการ
ประกวดผลงานคลิปวิดิโอ
แนวสร้างสรรค์ ในเวทีการ
ประชันไอเดียเล่าเรื่องผ่าน
สื่ อดิ จิ ทั ล  “NAVANURAK 
Story Creator Challenge 
2020” 

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ทีม “BABY GROUP”  
ได้ รั บ รางวั ล ในการป ระกวดผล งาน  คลิ ป วิ ดิ โอ                  
แนวสร้างสรรค์ ในเวทีการประชันไอเดียเล่าเรื่อง ผ่าน
สื่อดิจิทัล “NAVANURAK Story Creator Challenge 
2020” ซึ่งประกาศผล เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 
ที่ผ่านมา โดยได้รับ 2 รางวัลได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ  1  และรางวั ล  Popular Vote  กับผลงาน 
“ความทรงจ ากับวัฒนธรรมที่ล้ าค่าสู่ภูมิปัญญาที่น่าจดจ า" 
 “NAVANURAK Story Creator Challenge 2020” 
เป็นการประกวดเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล  ในรูปแบบ
ออนไลน์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC)  เพ่ือประชันไอเดียเล่าเรื่องผ่านสื่อ
ดิจิทัล เพ่ิมมูลค่าของข้อมูลทางวัฒนธรรมให้ตอบโจทย์
ทางด้าน ท่องเที่ยว การศึกษา การอนุรักษ์ และไลฟ์
สไตล์ ย้อนรอยสัมผัส "ความอบอุ่นแบบดั้งเดิม" ที่บ้าน
ไทยเบิ้ง จ.ลพบุรี ด้วยการเดินทางด้วยรถไฟลอยน ้า
เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านยุคเก่าที่ยังคงรักษาวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ที่ส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่น 
 สม าชิ ก ที ม  “BABY GROUP” เป็ น นั ก ศึ ก ษ า
สาข าวิ ช านิ เท ศศาสตร์  คณ ะวิท ยาก ารจั ด การ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชั้นปีที่ 3 ประกอบด้วย
สมาชิก จ านวน 5 คน ได้แก่  
 1. นายวิวัตณ์ เสาสุข                 
 2. นายนัฐภัทร เทศทนง  
 3. นางสาวสุภานัน โตสกุล              
 4. นางสาวสุภนิดา โตสกุล  
 5. นางสาวทิพวรรณ์ พรมตะ 

 

วันที่ 20 
พฤษภาคม 2564 

ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร
ด า เนิ น งานวิศวกรสั งคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่ม
ภาคกลาง 

มหาวิทยาลัย รายงานสรุปผลการด าเนินงานวิศวกร
สั งคม มหาวิทยาลั ยราชภัฏ  กลุ่ มภาคกลางและ
รัตนโกสินทร์ โดย ท่านองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์            
รัตนสุวรรณ ให้เกียรติร่วมรับฟัง พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 
ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔... 
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ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
วันที่  14 พฤษภาคม 
2564 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง 
ก า ร ย ก ร่ า งป ร ะม ว ล
จ ริ ย ธ ร ร ม  ต า ม
พ ระราช บั ญ ญั ติ ก า ร
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
มาตรา 20 

มหาวิทยาลัย ได้ เรียนเชิญ นายขจร จิตสุขุมมงคล 
ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ                  
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
เรื่อง การยกร่างประมวลจริยธรรม ตามพระราชบัญญัติ
การอุดมศึ กษา พ .ศ . 2562  มาตรา 20  ให้ กั บ
คณะกรรมการยกร่างประมวลจริยธรรม เพ่ือให้การยก
ร่างประมวลจริยธรรม เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามที่
ระเบียบ และข้อกฎหมายก าหนด  

 

พฤษภาคม 2564 การมอบทุนการศึกษา
ให้กับนักศึกษา 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มอบ
ทุนการศึกษา จ านวน 60 ทุน ทุนละ 5,000 บาท  
และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มอบ
ทุนการศึกษา จ านวน 50 ทุน ทุนละ 5,000 บาท  
รวมเป็น เงินทั้ งสิ้น  550 ,000 บาท รวมจ านวน
นักศึกษา 110 คน มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้กอง
พัฒนานักศึกษา คัดเลือกนักศึกษารับทุน 

 

 
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ครั้ งที่  4/2564                  
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 
  ตามท่ี ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2564 (การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี และจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ               
เทพสตรี ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 
2564 แล้วนั้น ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม 
  ในการนี้ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ เทพสตรี  ครั้งที่  4/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ ) เมื่อวันที่  23 เมษายน 2564                             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  (หน้า 1 - 46) 
  มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 
4/2564  (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยไม่มีการแก้ไข      
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 ตามท่ี… 
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 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดรหัสมติสภามหาวิทยาลัย และให้เริ่มด าเนินการรายงานผลการ
ด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป นั้น 
 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่ครั้งที่ 1/2564 –  ครั้งที่ 4/2564 
ที่ผ่านมา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย พร้อมประเด็นข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ส าคัญให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องรับทราบ และด าเนินการรายงานผลการด าเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยทราบเพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 
1/2564 –  ครั้งที่ 4/2564 โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 

1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 8 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 5 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภา
มหาวิทยาลัย 

เอกสาร
หน้า 

01/2564 – 01 – 01 1. รายงานการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ ย ง  ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ            
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 
รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 
2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563) 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 1  

01/2564 – 01 – 02 2 . แ ผ น บ ริ ห า รค ว าม เสี่ ย ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
2 - 3 

01/2564 – 01 – 03 3. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
3 - 4 

02/2564 – 01 – 04 4. รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
4 - 5 

02/2564 – 01 – 05 5. น โยบ ายเร่ งด่ วนด้ านการ
พัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตร 
และการจัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 6  

03/2564 – 01 - 06 6. รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564  

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
6 - 7 

 
 
 

1. หมวดนโยบาย... 
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1. หมวดนโยบายและแผน 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภา
มหาวิทยาลัย 

เอกสาร
หน้า 

04/2564 – 01 – 07 
 

7. รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ต า ม ม ติ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย             
ร า ช ภั ฏ เท พ ส ต รี  ป ร ะ จ า ปี             
พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 8 

04/2564 – 01 – 08 
 
 

8 . พิ จ า ร ณ า ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ ตามข้อ ๑๓ ของ
ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง  ก า ร จั ด ก ลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
8 - 10 

2. หมวดการจัดการศึกษา จ านวน 19 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 7 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 12 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภา
มหาวิทยาลัย 

เอกสาร
หน้า 

01/2564 – 02 - 01 1. พิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญา
บัณฑิต 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 11 

01/2564 – 02 - 02 2. หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
12 - 14  

01/2564 – 02 - 03 3. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ป ระ จ าห ลั ก สู ต ร  ห ลั ก สู ต ร                 
รั ฐป ระศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
15 - 16 

01/2564 – 02 - 04 4. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ป ระ จ าห ลั ก สู ต ร  ห ลั ก สู ต ร             
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึ ก ษ า  (ห ลั ก สู ต รป รั บ ป รุ ง            
พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
17 - 18 
 
  

 
 
 

2. หมวดการจัดการศึกษา… 
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2. หมวดการจัดการศึกษา  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

01/2564 – 02 - 05 5. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิ ชา อั กษรย่ อส าหรั บ
สาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี             
(ฉบับที่..) พ.ศ. ... 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
18 - 19 

02/2564 – 02 - 06 6. พิจารณาอนุมัติหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
19 - 20 

02/2564 – 02 - 07 7. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 21 

03/2564 – 02 – 08  8. อนุมัติให้ปริญญา ครั้งที่ 3/2564 
วันที ่19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 22 

03/2564 – 02 – 09  9. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ 
ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร  ห ลั ก สู ต ร                    
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต 
สาขาวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒)  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 23 

03/2564 – 03 – 10  10. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร  ห ลั ก สู ต ร               
ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณ ฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
23 - 24 

03/2564 – 03 - 11 11. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และปรับคุณวุฒิอาจารย์ 
หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาเคมี  (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2560) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
25 - 26 

 
03/2564... 

 



- 10 - 
 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

03/2564 – 03 - 12 12. หลักสูตรปรับปรุง ของคณะ
วิทยาการจัดการ จ านวน 8 หลักสูตร 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
26 - 28 

03/2564 – 03 - 13 13. หลักสูตรปรับปรุง ของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 2 
หลักสูตร 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
29 - 30 

03/2564 – 03 - 14 14. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
ตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 31 

04/2564 – 02 – 15  
 

15. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ
และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ .ศ . 25 64 ) คณ ะเทคโน โลยี
สารสนเทศ 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 32 

04/2564 – 02 – 16  
 

16 . พิ จารณ าอนุ มั ติ หลั กสู ตร
บริหารธุ รกิ จบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
บริหารธุรกิจ (หลั กสูตรปรับปรุง          
พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 33 

04/2564 – 02 – 17 
 

17. พิ จารณาอนุ มั ติ ให้ ปริญญา
บัณฑิต 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 34 

04/2564 – 02 – 18 
 

18. อนุ มั ติ การขอเปลี่ ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
(4 ปี ) (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ .ศ. 
๒๕๖๒) คณะมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
35 - 36 

04 /2564 – 02 – 19 
 

19. อนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บั ณ ฑิ ต  สาขาวิ ชาการเงิ นและ                 
การธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) คณะวิทยาการจัดการ 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 36 

 
 
 
 

3. หมวดงบประมาณ... 
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3. หมวดงบประมาณและการเงิน จ านวน 5 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 5 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

01/2564 – 03 - 01 1. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน 
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 29 

02/2564 – 03 - 02 2 . พิ จ ารณ าอนุ มั ติ ค าข อ ตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
จากการเปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 

ครั้งที่ 2/2564  
วันที่ 19 กุมภาพันธ ์2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 30 

02/2564 – 03 - 03 3. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน 
มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 2/2564  
วันที่ 19 กุมภาพันธ ์2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 30 

03/2564 – 03 - 04 4. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน 
มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 31 

04/2564 – 03 – 05 5. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน 
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 21 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 38 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล จ านวน 19 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 18 เรื่อง   

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

01/2564 – 04 - 01 1 . แ ต่ ง ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 39   

01/2564 – 04 - 02 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี  ว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแห น่ งผู้ ช่ วยศ าสตราจารย์              
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. ....   

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
39 - 40 

 
 
 

4. หมวดการบริหาร...  
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4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

02/2564 – 04 - 03 3. คัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้ งเป็น
คณบดี 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 41 

02/2564 – 04 - 04 4. คัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้ งเป็น
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น  แ ล ะ
ผู้อ านวยการส านัก 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
42 - 43 

03/2564 – 04 – 05  5. ทบทวนการเทียบเคียงสาขาวิชาที่
เค ยก าห น ด ไป แ ล้ ว ข อ งผู้ ด า ร ง
ต าแหน่งทางวิชาการที่ด าเนินการไม่
เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคย
ก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒  

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 43  

03/2564 – 04 – 06  6. ข้อหารือการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา              
สายสนับสนุน 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที ่19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 44 

03/2564 – 04 – 07  7. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
44 - 45  

03/2564 – 04 - 08 8. แ ต่ ง ตั้ ง อ นุ ก ร ร ม ก า ร ใ น
คณ ะอนุ กรรมการฝ่ ายกฎหมาย
ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 45  

03/2564 – 04 – 09  9. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
และแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
45 - 46  

03/2564 – 04 – 10  10. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
46 - 47  

03/2564 – 04 – 11  1 1 . แ ต่ ง ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร  ใ น
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 47  

03/2564 – 04 – 12  12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยเครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
47 - 48 

03/2564... 
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4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

03/2564 – 04 – 13  13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  ว่ าด้ วยธรรมาภิ บ าล           
พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 48 

03/2564 – 04 – 14  14. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  ว่ าด้ วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลั ย            
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
49 - 51 

03/2564 – 04 – 15  15. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เ ท พ ส ต รี  ว่ า ด้ ว ย ค ณ ะ
ก รรม ก ารบ ริ ห า รค ว าม เสี่ ย ง             
พ.ศ. .... 
 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 51 

04/2564 – 04 – 16 
 

16. ข้อหารือหน้าที่การด าเนินงาน
ของคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 52 

04/2564 -  04 – 17 
 

17. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
52 - 53 

04/2564 -  04 – 18 
 

18. ก าหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้น
ของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 53 

04/2564 – 04 – 19 
 

19. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร เป็นคณะกรรมการ นโยบาย
แ ล ะ แ ผ น เ พ่ื อ ก า ร พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะ เ ป็ น
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ 
ข้ อ บั ง คั บ  แ ล ะ ร ะ เบี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 54 

 
5. หมวดอ่ืนๆ… 
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5. หมวดอ่ืนๆ จ านวน 8  เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 8 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

01/2564 – 05 - 01 1 . แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการติ ดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 55 
 

01/2564 – 05 – 02 2.รับทราบค าพิพากษา และการจัดท า
อุทธรณ์ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง
คดีหมายเลขด าที่  บ .136/2560              
คดีหมายเลขแดงที่  บ.397/2563 
ระหว่างนางสาวกิติญาภัช ผาดี ผู้ฟ้อง
คดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี           
ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ผู้ถูกฟ้องคด ี

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 56 

01/2564 – 05 - 03 3. รับทราบค าพิพากษา และการจัดท า
อุทธรณ์ ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง
คดีหมายเลขด าที่ บ.321/2559 คดี
หมาย เลขแดงที่  บ .2 30 /255 9 
ระหว่างนางสาวปัทมา ศรีไพร ผู้ฟ้องคดี 
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 1 
กับพวกรวม 3 คน  ผู้ถูกฟ้องคดี และ
คดีหมายเลขด าที่  บ .327/2559            
คดีหมายเลขแดงที่  บ.231/2559 
ระหว่างนายสยามรัฐ เหียสุรีย์ ผู้ฟ้องคดี 
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 1 
กับพวกรวม 3 คน ผู้ถูกฟ้องคดี 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 56 

01/2564 – 05 - 04 4. การก าหนดรหัสมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
57 - 58 

02/2564 – 05 - 05 5. รับทราบหมายแจ้งก าหนดวันนั่ ง
พิจารณาคดีครั้ งแรกและนั ดฟั งค า
พิ พ า ก ษ า  ค ดี ห ม า ย เล ข ด า ที่                       
บ.310/2559 คดีหมายเลขแดงที่              
บ.227/2559 คดีหมายเลขด าที่                
บ.134/2560 ระหว่างนายพุ่มพันธ์ 
หรือ พลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี 
กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
58 - 59 

 
 

03/2564... 
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5. หมวดอ่ืนๆ  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

03/2564 – 05 - 06 6. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ร าช ภั ฏ เท พ ส ต รี  ปี งบ ป ระม าณ            
พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕62 – 30 
กันยายน 2563) 
 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 59 

03/2564 – 05 - 07 7 . รั บ ท ราบ ผ ลการ พิ จ ารณ าค ดี            
ค รั้ ง แ รก  แ ล ะค า พิ พ าก ษ า  ศ าล
ปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่              
บ.310/2559 คดีหมายเลขแดงที่  
บ.227/2559 คดีหมายเลขด าที่    
บ.134/2560 คดีหมายเลขแดงที่  
บ.51/2564 ระหว่างนายพุ่มพันธ์ 
หรือพลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี 
กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 5 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 60 

04/2564 – 05 - 08 8. ข้ อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ            
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
60 - 61 

 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 61 ) และในระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ 
  มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 4/2564   
 
 3.2 พิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินการตาม ข้อ 13 ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
ตาม ข้อ 13 ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
  ตามที่ กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ข้อ 13 วรรคสอง ก าหนดให้        
สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้แทนของส านักงานปลัดกระทรวงอยู่ด้วย              
เพ่ือประมวลข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการด า เนินงานของสถาบันอุดมศึกษา และท าการประเมินตนเอง                          
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที ่4/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 
 

ได้พิจารณาการ… 
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ได้พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔              
และมีมติมอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย รับข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการตามข้อ 13 ของกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา               
พ.ศ. 2564 และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย นั้น 
 คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564            
เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม 2564 ได้พิจารณาการด าเนินการตาม ข้อ 13 ของกฎกระทรวง การจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในประเด็นข้อเสนอแนะ                     
“สภามหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงให้เพ่ิมเติมผู้แทนของ
ส านักงานปลัดกระทรวง ร่วมเป็นคณะกรรมการตาม ข้อ 13 ของกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา                 
พ.ศ. 2564” 
 ประกอบกับ มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดท าหนังสือถึงปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม จ านวน ๑ คน เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการตาม ข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวง การจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยทราบว่า “ขอให้มหาวิทยาลัยระบุองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการฯ เป็น “ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”                 
โดยยังไม่ต้องระบุชื่อผู้แทน และเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ เมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการฯ              
เรียบร้อยแล้ว ขอให้มหาวิทยาลัย ส่งค าสั่งแต่งตั้งดังกล่าวมาที่ สป.อว. ซึ่ง สป.อว. จะมอบผู้แทนถาวรอีกครั้งหนึ่ง” 
 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย พิจารณาเรื่องดังกล่าว             
จึงมีมติ มอบเลขานุการด าเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตาม ข้อ 13                      
ของกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ซึ่งประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
  1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานกรรมการ  
  2. ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  กรรมการ 
  3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
      (นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์)   
  4. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย    กรรมการ 
  5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   กรรมการ 
  6. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 
  7. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  กรรมการ 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันตพัฒน์  กิตติอัชวาลย์) 
  8. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 
    (อาจารย์พิพัฒศรัณย์   โพธิ์บุญ)   
  9. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์   เลขานุการ 
  10. นางสาวเพ็ญนภา  อรชร   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  11. นางสาววาสนา วงษ์สังข์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  โดยให้คณะกรรมการ ท าหน้าที่ ตามข้อ 13 ของกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา                
พ.ศ. 2564 
 

มหาวิทยาลัย... 
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  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตาม  
ข้อ 13 ของกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตาม ข้อ 13 ของกฎกระทรวง  
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
  1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานกรรมการ  
  2. ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 
  3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
        (นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์)   
  4. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย    กรรมการ 
  5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   กรรมการ 
  6. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 
  7. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  กรรมการ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันตพัฒน์  กิตติอัชวาลย์)   
  8. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 
    (อาจารย์พิพัฒศรัณย์   โพธิ์บุญ)   
  9. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์   เลขานุการ 
  10. นางสาวเพ็ญนภา  อรชร   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  11. นางสาววาสนา วงษ์สังข์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  โดยให้คณะกรรมการ ท าหน้าที่ ตามข้อ 13 ของกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา                
พ.ศ. 2564  
 

  3.3 พิจารณาแก้ไขชื่อหลกัสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สิน น าเสนอ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา
การบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ดังนี้ 
   ตามที่ คณะวิทยาการจัดการ ได้เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วนั้น ต่อมามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการเสนอหลักสูตร
ดังกล่าวในระบบการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร (CHECO) และได้รับข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบ
ข้อมูลของหลักสูตร มหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาการจัดการ จึงได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
หลักสูตร ในรายละเอียดเล่มหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (มคอ.๒) พบว่า หน้าปกของเล่มหลักสูตร มคอ.๒ ก าหนดชื่อ
หลักสูตร “บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี” ไม่สอดคล้องกับรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร และ
เจตนารมณ์ของ การปรับปรุงหลักสูตร “หลักสูตรบัญชีบัณฑิต” โดยไม่มีการระบุชื่อสาขาวิชา โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการ เมื่อการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว  
    ในการนี้ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงการก าหนด 
ชื่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)  
    จาก “หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)”  
    เป็น “หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)” 
 มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้แก้ไขชื่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) เป็น “หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)” 

ระเบียบวาระท่ี 4...   
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
   ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา น าเสนอ อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ดังนี้ 
   ด้วย การจัดการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาภาคปกติและ           
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษา จ านวน 362 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 
347 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 15 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนมีนาคม และ
เดือนเมษายน 2564 ดังนี้        

 (1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา              
ในการประชุม เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 

 (2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2564 

 (3) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 

 (4) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 

 (5) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 

 (6) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา            
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 26 – 30 เมษายน และวันที่ 3, 5 – 6 พฤษภาคม 2564 

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 362 คน 
รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คณะมนุษยศาสตร์... 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
 1.1.1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2 - 2 
 1.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 3 - 3 
 1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 1.2.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 35 - 35 

รวมทั้งหลักสูตร 35 - 35 
 1.3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 1.3.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 4 7 11 

รวมทั้งหลักสูตร 4 7 11 
 1.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 1.4.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 2 - 2 
รวมทั้งสิ้น 44 7 51 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 11 - 11 
 2.1.2 สาขาวิชาเคมี 1 - 1 
 2.1.3 สาขาวิชาชีววิทยา 8 - 8 

รวมทั้งหลักสูตร 20 - 20 
รวมทั้งสิ้น 20 - 20 

3. คณะวิทยาการจัดการ 
 3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 17 - 17 

  รวมทั้งหลักสูตร 17 - 17 
 3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  3.2.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 13 - 13 
  3.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 2 5 
  3.2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 25 - 25 
  3.2.4 สาขาวิชาการจัดการ 50 - 50 
  3.2.5 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 19 - 19 
  3.2.6 สาขาวิชาการตลาด 7 - 7 

รวมทั้งหลักสูตร 117 2 119 
 

3.2 หลักสูตร... 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

 3.3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
  3.3.1 สาขาวิชาการบัญชี 72 - 72 

รวมทั้งหลักสูตร 72 - 72 
 3.4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    
  3.4.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 11 - 11 

รวมทั้งหลักสูตร 11 - 11 
รวมทั้งสิ้น 217 2 219 

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
 4.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 3 - 3 

รวมทั้งหลักสูตร 3 - 3 
 4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 4.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 17 - 17 
 4.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 - 15 
 4.2.3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - 1 1 

รวมทั้งหลักสูตร 32 1 33 
รวมทั้งสิ้น 35 1 36 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 5.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  5.1.1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์) 

1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
 5.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
  5.2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
 5.3 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  5.3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการ 
อุตสาหกรรม) 

8 - 8 

  5.3.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล) 

21 - 21 

  5.3.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

- 5 5 

รวมทั้งหลักสูตร 29 5 37 
รวมทั้งสิ้น 31 5 36 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 347 15 362 
 มหาวิทยาลัย… 
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  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี  จ านวน 362 คน (เอกสารแยกเล่ม             
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
 มติสภามหาวิทยาลัย  อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาค
พิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน  362 คน ดังนี้ 
 

คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 3 - 3 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 35 - 35 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 7 11 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 2 - 2 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 20 - 20 
3. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต 17 - 17 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 117 2 119 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 72 - 72 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 11 - 11 

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 3 - 3 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 32 1 33 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1 - 1 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 - 1 

 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต 

29 5 37 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 347 15 362 
 
 4.2 พิจาณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ น าเสนอ การขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้ 
  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) ได้รับทราบการเปิดสอนหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2560 นั้น  
 
 
 

เนื่องจาก… 
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  เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร             
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ. 2559) ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนั้น เพ่ือให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 คณะวิทยาการจัดการ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดังนี้ 
  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง คงเดิม 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร์ คงเดิม 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ คงเดิม 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล -  
 

   2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 (ชุดเดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ชุดใหม่) 
หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง คงเดิม 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร์ คงเดิม 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ 3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ คงเดิม 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล -  
 

  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุม           
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 และสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และ
มอบคณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาต่อไป 
   มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  มติสภามหาวิทยาลัย  อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ป ระจ าหลั กสู ตร หลั กสู ตรบริห ารธุ รกิ จมหาบัณ ฑิ ต  สาขาวิช าการจั ดการ (หลั กสู ตรป รับปรุ ง                      
พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ ตามที่เสนอ ดังนี้ 
   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง คงเดิม 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร์ คงเดิม 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ คงเดิม 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล -  

2. อาจารย์ประจ า... 
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   2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง คงเดิม 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร์ คงเดิม 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ คงเดิม 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล -  
  
 4.3 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)                
คณะครุศาสตร์ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ น าเสนอ การขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) คณะครุศาสตร์ ดังนี้ 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 
2563 มีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)           
คณะครุศาสตร์ นั้น ปัจจุบันหลักสูตรอยู่ระหว่างการขอรับทราบหลักสูตรของส านักงานปลัดกระทรวง              
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร (CHECO)  
  เนื่องจาก หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่   
พ .ศ.2563) ได้มีอาจารย์ เกษี ยณอายุราชการ เมื่ อ เดื อนกันยายน 2563  จ านวน 2 คน ได้แก่                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ทองแผ่ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีอาจารย์ลาออก จ านวน 1 คน 
คือ อาจารย์ ดร.ปกเกศ จุลสุคนธ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  มหาวิทยาลัย จึงได้ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 
2564 ผลปรากฏว่ายังไม่มีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จึงได้ด าเนินการขอให้มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่เข้ามาทดแทน 
เป็นครั้งที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม – 1 มิถุนายน 2564 ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการรับสมัครและคัดเลือก 
  ดังนั้น เพ่ือให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
เกณฑ์มาตรฐานหลักฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน คณะครุศาสตร์ จึงขอเสนอเปลี่ยนแปลง อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ             
การสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) ดังนี้ 
  1. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากเดิม             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ทองแผ่ เป็น อาจารย์ ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
 

2. ขอถอน… 
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  2. ขอถอนรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของส านักงานปลัดกระทรวง         
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เนื่องจากมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ตรง
และไม่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน 2 คน คือ อาจารย์ ดร.สิริพร ดาวัน และอาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ คล่องดี  
  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ทองแผ่ 1. อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์ คงเดิม/ปรับจากล าดับที่ 2  
เป็นล าดับที่ 1  

2. อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์ 2. อาจารย์ ดร.ณฐกร ดวงพระเกษ คงเดิม/ปรับจากล าดับที่ 3  
เป็นล าดับที่ 2 

3. อาจารย์ ดร.ณฐกร ดวงพระเกษ 3. อาจารย์ ดร.เนติ เฉลยวาเรศ  เปลี่ยนแปลงแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.วิไล ทองแผ่/เพิม่เป็นล าดับที่ 3 

 
   2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ทองแผ่ 1. อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์ คงเดิม/ปรับจากล าดับ
ที่ 2 เป็นล าดับที่ 1 

2. อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์ 2. อาจารย์ ดร.ณฐกร ดวงพระเกษ คงเดิม/ปรับจากล าดับ
ที่ 3 เป็นล าดับที่ 2 

3. อาจารย์ ดร.ณฐกร ดวงพระเกษ 3. อาจารย์ ดร.เนติ เฉลยวาเรศ คงเดิม/ปรับจากล าดับ
ที่ 7 เป็นล าดับที่ 3 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง คงเดิม 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง - อาจารย์เกษียณอายุ

ราชการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมทรัพย์ 

วรปัญญา 
คงเดิม/ปรับจากล าดับ
ที่ 6 เป็นล าดับที่ 5 

7. อาจารย์ ดร.เนติ เฉลยวาเรศ - ปรับไปเป็นล าดับที่ 3 
8. อาจารย์ ดร.บุณยานุช เฉวียงหงส์ 6. อาจารย์ ดร.บุณยานุช เฉวียงหงส์ คงเดิม/ปรับจากล าดับ

ที่ 8 เป็นล าดับที่ 6 
9. อาจารย์ ดร.สิริพร ดาวัน - ถอนรายชื่อ 
10. อาจารย์ ดร.ปกเกศ จุลสุคนธ์ - ลาออก 
11. อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ คล่องดี - ถอนรายชื่อ 
 
 
 
 

ทั้งนี้… 



- 25 - 
 

  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
4/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 5/2564            
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2563) คณะครุศาสตร์ โดยให้คณะตรวจสอบรายละเอียดผลงานทางวิชาการ และข้อมูลเอกสาร                 
สมอ.08 ให้ถูกต้อง และเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป 
   มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ           
การสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) คณะครุศาสตร์ ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)                
คณะครุศาสตร์ ตามที่เสนอ ดังนี้ 
  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ทองแผ่ 1. อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์ คงเดิม/ปรับจากล าดับที่ 2  
เป็นล าดับที่ 1  

2. อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์ 2. อาจารย์ ดร.ณฐกร ดวงพระเกษ คงเดิม/ปรับจากล าดับที่ 3  
เป็นล าดับที่ 2 

3. อาจารย์ ดร.ณฐกร ดวงพระเกษ 3. อาจารย์ ดร.เนติ เฉลยวาเรศ  เปลี่ยนแปลงแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.วิไล ทองแผ่/เพิม่เป็นล าดับที่ 3 

 
   2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ทองแผ่ 1. อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์ คงเดิม/ปรับจากล าดับ
ที่ 2 เป็นล าดับที่ 1 

2. อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์ 2. อาจารย์ ดร.ณฐกร ดวงพระเกษ คงเดิม/ปรับจากล าดับ
ที่ 3 เป็นล าดับที่ 2 

3. อาจารย์ ดร.ณฐกร ดวงพระเกษ 3. อาจารย์ ดร.เนติ เฉลยวาเรศ คงเดิม/ปรับจากล าดับ
ที่ 7 เป็นล าดับที่ 3 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง 4.รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง คงเดิม 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง - อาจารย์เกษียณอายุ

ราชการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมทรัพย์ 

วรปัญญา 
คงเดิม/ปรับจากล าดับ
ที่ 6 เป็นล าดับที่ 5 

7. อาจารย์ ดร.เนติ เฉลยวาเรศ - ปรับไปเป็นล าดับที่ 3 
8. อาจารย์… 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ชุดเดิม) 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

(ชุดใหม่) 
หมายเหตุ 

8. อาจารย์ ดร.บุณยานุช เฉวียงหงส์ 6. อาจารย์ ดร.บุณยานุช เฉวียงหงส์ คงเดิม/ปรับจากล าดับ
ที่ 8 เป็นล าดับที่ 6 

9. อาจารย์ ดร.สิริพร ดาวัน - ถอนรายชื่อ 
10. อาจารย์ ดร.ปกเกศ จุลสุคนธ์ - ลาออก 
11. อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ คล่องดี - ถอนรายชื่อ 
 
 4.4 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)                   
คณะครุศาสตร์ 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ น าเสนอ การขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ ดังนี้ 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2563 ได้มีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
คณะครุศาสตร์ นั้น 
  เนื่ องจาก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี ) (หลักสูตรใหม่           
พ.ศ. 2563) ได้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรแจ้งความประสงค์ขอลาออก 
จ านวน 1 คน  ดังนั้น เพ่ือให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552                   
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะครุศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากเดิม อาจารย์ ดร.กานต์ยุภา ชุ่มสนิท เป็น อาจารย์เยาวภา พิทักษ์กิจวัฒนา           
ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง คงเดิม 
2. อาจารย์กานต์ยุภา ชุ่มสนิท 2. อาจารย์เยาวภา พิทักษ์กิจวัฒนา เปลี่ยนแปลง 
3. อาจารย์สุประภา วิวัฒนิวงศ์ 3. อาจารย์สุประภา วิวัฒนิวงศ์ คงเดิม 
4. อาจารย์ณัฐณิชาช์ เสารักษา 4. อาจารย์ณัฐณิชาช์ เสารักษา คงเดิม 
5. อาจารย์ชลธิชา น านา 5. อาจารย์ชลธิชา น านา คงเดิม 
 
 
 
 
 
 

2. อาจารย์ประจ า… 
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  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

 (ชุดเดิม) 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

 (ชุดใหม่) 
หมายเหตุ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง คงเดิม 
2. อาจารย์กานต์ยุภา ชุ่มสนิท 2. อาจารย์เยาวภา พิทักษ์กิจวัฒนา เปลี่ยนแปลง 
3. อาจารย์สุประภา วิวัฒนิวงศ์ 3. อาจารย์สุประภา วิวัฒนิวงศ์ คงเดิม 
4. อาจารย์ณัฐณิชาช์ เสารักษา 4. อาจารย์ณัฐณิชาช์ เสารักษา คงเดิม 
5. อาจารย์ชลธิชา น านา 5. อาจารย์ชลธิชา น านา คงเดิม 
 
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
4/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 และสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
คณะครุศาสตร์ โดยให้คณะครุศาสตร์ตรวจสอบรายละเอียดผลงานทางวิชาการ และตรวจสอบข้อมูลในเอกสาร 
สมอ. 08 ให้ถูกต้อง และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา             
(4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ ตามท่ีเสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2563) 
คณะครุศาสตร์ ตามที่เสนอ ดังนี้ 
   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง คงเดิม 
2. อาจารย์กานต์ยุภา ชุ่มสนิท 2. อาจารย์เยาวภา พิทักษ์กิจวัฒนา เปลี่ยนแปลง 
3. อาจารย์สุประภา วิวัฒนิวงศ์ 3. อาจารย์สุประภา วิวัฒนิวงศ์ คงเดิม 
4. อาจารย์ณัฐณิชาช์ เสารักษา 4. อาจารย์ณัฐณิชาช์ เสารักษา คงเดิม 
5. อาจารย์ชลธิชา น านา 5. อาจารย์ชลธิชา น านา คงเดิม 
 

   2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

 (ชุดเดิม) 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

 (ชุดใหม่) 
หมายเหตุ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง คงเดิม 
2. อาจารย์กานต์ยุภา ชุ่มสนิท 2. อาจารย์เยาวภา พิทักษ์กิจวัฒนา เปลี่ยนแปลง 
3. อาจารย์สุประภา วิวัฒนิวงศ์ 3. อาจารย์สุประภา วิวัฒนิวงศ์ คงเดิม 
4. อาจารย์ณัฐณิชาช์ เสารักษา 4. อาจารย์ณัฐณิชาช์ เสารักษา คงเดิม 
5. อาจารย์ชลธิชา น านา 5. อาจารย์ชลธิชา น านา คงเดิม 

4.5 พิจารณาอนุมัติ… 
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 4.5 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                     
คณะครุศาสตร์ 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ น าเสนอ การขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ ดังนี้ 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
2562 ได้มีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                
โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้รับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2563 แล้วนั้น 
  เนื่องจาก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มีอาจารย์หมดสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน 2 คน ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะครุศาสตร์                 
จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ โพธิ์ศรีสูง และผู้ช่วยศาสตราจารย์               
อภิรัฐ ภักดีวงศ์ เป็น อาจารย์อเนก อ่อนไสว และอาจารย์อริญชย์ นิลสกุล ประกอบกับ อาจารย์พงศธร ไพจิตร               
ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเรียบร้อยแล้ว จึงขอปรับคุณวุฒิทางการศึกษาให้สูงขึ้น และเพ่ิมเติมอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 คน คือ อาจารย์วัชราช ศรไชย ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ โพธิ์ศรีสูง 1. อาจารย์ ดร.พงศธร ไพจิตร คงเดิม/ปรับจากล าดับที่ 2 
เป็นล าดับที่ 1 /ปรับเพิ่ม

คุณวุฒิ 
2. อาจารย์พงศธร ไพจิตร 2. อาจารย์เอนก อ่อนไสว เปลี่ยนแปลง 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัฐ ภักดีวงศ ์ 3. อาจารย์อริญชย์ นิลสกุล เปลี่ยนแปลง 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คธาวุธ ศรียา 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คธาวุธ ศรียา คงเดิม 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ ยิ่งด านุ่น 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ ยิ่งด านุ่น คงเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. อาจารย์ประจ า… 
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  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 (ชุดเดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ชุดใหม่) 
หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ โพธิ์ศรีสูง 1. อาจารย์ ดร.พงศธร ไพจิตร คงเดิม/ปรับจากล าดับที่ 3
เป็นล าดับที่ 1 /ปรับเพิ่ม

คุณวุฒิ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัฐ ภักดีวงศ์ 2. อาจารย์เอนก อ่อนไสว คงเดิม/ปรับจากล าดับที่ 6 

เป็นล าดับที่ 2 
3. อาจารย์พงศธร ไพจิตร 3. อาจารย์อริญชย์ นิลสกุล คงเดิม/ปรับจากล าดับที่ 7 

เป็นล าดับที่ 3 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คธาวุธ ศรียา 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คธาวุธ ศรียา คงเดิม 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ ยิ่งด านุ่น 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ ยิ่งด านุ่น คงเดิม 
6. อาจารย์เอนก อ่อนไสว 6. อาจารย์วัชราช ศรไชย เพ่ิมเติม 
7. อาจารย์อริญชย์ นิลสกุล   
 

  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
4/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 และสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                
คณะครุศาสตร ์โดยให้คณะครุศาสตร์ตรวจสอบรายละเอียดผลงานทางวิชาการ และตรวจสอบข้อมูลในเอกสาร 
สมอ. 08 ให้ถูกต้อง และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
   มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                        
คณะครุศาสตร์ ตามที่เสนอ ดังนี้ 
   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ โพธิ์ศรีสูง 1. อาจารย์ ดร.พงศธร ไพจิตร คงเดิม/ปรับจากล าดับที่ 2 
เป็นล าดับที่ 1 /ปรับเพิ่ม

คุณวุฒิ 
2. อาจารย์พงศธร ไพจิตร 2. อาจารย์เอนก อ่อนไสว เปลี่ยนแปลง 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัฐ ภักดีวงศ์ 3. อาจารย์อริญชย์ นิลสกุล เปลี่ยนแปลง 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คธาวุธ ศรียา 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คธาวุธ ศรียา คงเดิม 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ ยิ่งด านุ่น 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ ยิ่งด านุ่น คงเดิม 
 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร... 
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  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 (ชุดเดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ชุดใหม่) 
หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ โพธิ์ศรีสูง 1. อาจารย์ ดร.พงศธร ไพจิตร คงเดิม/ปรับจากล าดับที่ 3
เป็นล าดับที่ 1 /ปรับเพิ่ม

คุณวุฒิ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัฐ ภักดีวงศ์ 2. อาจารย์เอนก อ่อนไสว คงเดิม/ปรับจากล าดับที่ 6 

เป็นล าดับที่ 2 
3. อาจารย์พงศธร ไพจิตร 3. อาจารย์อริญชย์ นิลสกุล คงเดิม/ปรับจากล าดับที่ 7 

เป็นล าดับที่ 3 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คธาวุธ ศรียา 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คธาวุธ ศรียา คงเดิม 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ ยิ่งด านุ่น 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ ยิ่งด านุ่น คงเดิม 
6. อาจารย์เอนก อ่อนไสว 6. อาจารย์วัชราช ศรไชย เพ่ิมเติม 
7. อาจารย์อริญชย์ นิลสกุล   

 
 4.6 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
คณะครุศาสตร์ 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ น าเสนอ  การขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
2562 ได้มีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง                  
พ.ศ. 2562)  โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้รับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) เมื่อวันที่ 13 
มิถุนายน 2563 แล้วนั้น 
  เนื่องจาก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ. 2562) ได้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ลาออกจากราชการ จ านวน 1 คน 
ดังนั้น เพ่ือให้หลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                
คณะครุศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร 
สงวนศรี เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนิดา เนื่องพะนอม และขอเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 คน 
คือ อาจารย์ณัฐณิชาช์ เสารักษา ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 (ชุดเดิม) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

(ชุดใหม่) 
หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิรณา เกี๋ยสกุล 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิรณา เกี๋ยสกุล คงเดิม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร สงวนศรี 2. อาจารย์ขจิตพรรณ ทองค า คงเดิม/ล าดับที่ 3 ปรับ

เป็นล าดับที่ 2 
3. อาจารย์ขจิตพรรณ ทองค า 3. อาจารย์พัชรี ชีวะค านวณ คงเดิม/ล าดับที่ 4 ปรับ

เป็นล าดับที่ 3 
4. อาจารย์พัชรี ชีวะค านวณ 4. อาจารย์ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ คงเดิม/ล าดับที่ 5 ปรับ

เป็นล าดับที่ 4 
5. อาจารย์ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนิดา เนื่องพะนอม เปลี่ยนแปลง 
 
  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิรณา เกี๋ยสกุล 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิรณา เกี๋ยสกุล คงเดิม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร สงวนศรี 2. อาจารย์ขจิตพรรณ ทองค า คงเดิม/ล าดับที่ 3 ปรับ

เป็นล าดับที่ 2 
3. อาจารย์ขจิตพรรณ ทองค า 3. อาจารย์พัชรี ชีวะค านวณ คงเดิม/ล าดับที่ 4 ปรับ

เป็นล าดับที่ 3 
4. อาจารย์พัชรี ชีวะค านวณ 4. อาจารย์ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ คงเดิม/ล าดับที่ 5 ปรับ

เป็นล าดับที่ 4 
5. อาจารย์ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนิดา เนื่องพะนอม เปลี่ยนแปลง 
 6. อาจารย์ณัฐณิชาช์ เสารักษา เพ่ิมเติม 
 
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
4/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 และสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
โดยให้คณะครุศาสตร์ตรวจสอบรายละเอียดผลงานทางวิชาการ และตรวจสอบข้อมูลในเอกสาร สมอ. 08            
ให้ถูกต้อง และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย      
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  มติสภามหาวิทยาลัย  อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง            
พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ ตามท่ีเสนอ  
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   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 (ชุดเดิม) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

(ชุดใหม่) 
หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิรณา เกี๋ยสกุล 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิรณา เกี๋ยสกุล คงเดิม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร สงวนศรี 2. อาจารย์ขจิตพรรณ ทองค า คงเดิม/ล าดับที่ 3 ปรับ

เป็นล าดับที่ 2 
3. อาจารย์ขจิตพรรณ ทองค า 3. อาจารย์พัชรี ชีวะค านวณ คงเดิม/ล าดับที่ 4 ปรับ

เป็นล าดับที่ 3 
4. อาจารย์พชัรี ชีวะค านวณ 4. อาจารย์ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ คงเดิม/ล าดับที่ 5 ปรับ

เป็นล าดับที่ 4 
5. อาจารย์ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนิดา เนื่องพะนอม เปลี่ยนแปลง 
 
  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิรณา เกี๋ยสกุล 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิรณา เกี๋ยสกุล คงเดิม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร สงวนศรี 2. อาจารย์ขจิตพรรณ ทองค า คงเดิม/ล าดับที่ 3 ปรับเป็น

ล าดับที่ 2 
3. อาจารย์ขจิตพรรณ ทองค า 3. อาจารย์พัชรี ชีวะค านวณ คงเดิม/ล าดับที่ 4 ปรับเป็น

ล าดับที่ 3 
4. อาจารย์พัชรี ชีวะค านวณ 4. อาจารย์ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ คงเดิม/ล าดับที่ 5 ปรับเป็น

ล าดับที่ 4 
5. อาจารย์ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนิดา เนื่อง

พะนอม 
เปลี่ยนแปลง 

 6. อาจารย์ณัฐณิชาช์ เสารักษา เพ่ิมเติม 
 
 4.7 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ น าเสนอ  การขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
2560 ไดม้ีมติอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  
คณ ะวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี  โดยหลักสู ตรดั งกล่ าว ได้ รับทราบจากส านั กงานคณะกรรมการ                   
การอุดมศึกษา (เดิม) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 แล้วนั้น 
 

เนื่องจาก… 
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  เนื่องจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ลาออกจากราชการ จ านวน 1 คน ดังนั้น เพ่ือให้
หลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ                
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์            
ดร.พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม เป็น อาจารย์ ดร.ปาริสัชชา แสงสุวรรณ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและมาตรฐานหลักสูตร                       
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล คงเดิม/ล าดับที่ 2
ปรับเป็นล าดับที่ 1  

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล 2. อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์ คงเดมิ/ล าดับที่ 3
ปรับเป็นล าดับที่ 2 

3. อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์ 3. อาจารย์เจนจิรา เดชรักษา คงเดิม/ล าดับที่ 4
ปรับเป็นล าดับที่ 3 

4. อาจารย์เจนจิรา เดชรักษา 4. อาจารย์กัลย์สุดา ดวงศรีแก้ว คงเดิม/ล าดับที่ 5
ปรับเป็นล าดับที่ 4 

5. อาจารย์กัลย์สุดา ดวงศรีแก้ว 5. อาจารย์ ดร.ปาริสัชชา แสงสุวรรณ เปลี่ยนแปลง 
 

  
  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล คงเดิม/ล าดับที่ 2
ปรับเป็นล าดับที่ 1  

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล 2. อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์ คงเดิม/ล าดับที่ 3 
ปรับเป็นล าดับที่ 2 

3. อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์ 3. อาจารย์เจนจิรา เดชรักษา คงเดิม/ล าดับที่ 4 
ปรับเป็นล าดับที่ 3 

4. อาจารย์เจนจิรา เดชรักษา 4. อาจารย์กลัย์สุดา ดวงศรีแก้ว คงเดิม/ล าดับที่ 5
ปรับเป็นล าดับที่ 4 

5. อาจารย์กัลย์สุดา ดวงศรีแก้ว 5. อาจารย์ ดร.ปาริสัชชา แสงสุวรรณ เปลี่ยนแปลง 
 

 
 
 
 

ทั้งนี้... 
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  ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมมีมติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจสอบรายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
และตรวจสอบข้อมูลในเอกสาร สมอ. 08 ให้ถูกต้อง และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เช่น งานวิจัย ควรเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
อย่างน้อย 1 ผลงาน เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) ได้ก าหนดว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรต้องมีผลงานทางวิชาการของตนเอง เพ่ือน าไปขอต าแหน่งทางวิชาการ จึงเสนอแนะให้ฝ่ายวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร งานวิจัยควรเป็นผู้ริเริ่มหรือ
ผู้ด าเนินการหลัก โดยให้ถือเป็นหลักปฏิบัติ 
  2. การท าผลงานทางวิชาการ เป็นการส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในการสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการควรให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว หากอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย
เป็นไปตามเกณฑ์สามารถน าไปขอต าแหน่งทางวิชาการได้ เป้าหมายของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย คือ ต าแหน่งทาง
วิชาการ มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการชักชวน ให้ค าแนะน า หรือจัดอบรมในการท าผลงานทางวิชาการให้กับอาจารย์ 
  3. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ขอรับข้อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาในวาระการประชุม และเห็นว่าอาจารย์ต้องท าผลงานทางวิชาการ ประเภทงานวิจัยได้ 
เนื่องจากการขอต าแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ต้องสร้างงานวิจัย นอกจากนี้ ยังเกี่ยวข้องกับกลไก
หลายอย่าง เช่น เมื่ออาจารย์ได้รับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ควรปกป้องต าแหน่งทางวิชาการทุกปี เพ่ือให้อาจารย์      
มีผลงานทางวิชาการ 
  4. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการส่งเสริมอาจารย์ให้ท าผลงานทางวิชาการอย่างเต็มที่ เช่น การให้
รางวัลผลงานที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
  5. ประเด็นการส่งเสริมการท าผลงานวิจัย ที่ผ่านมาอาจารย์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นตีพิมพ์ผลงานวิจัย               
ในวารสารระดับชาติ  หากมีการตี พิมพ์วารสารระดับนานาชาติ จะต้องด าเนินการในลักษณะตรวจสอบ                            
การคัดลอกผลงานทางวิชาการโดยผ่านโปรแกรม Turnitin มหาวิทยาลัยบางแห่งให้บริการในเรื่องดังกล่าว                       
ดังนั้น จึงเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการให้บริการตรวจสอบและแก้ไขผลงานวิจัยในการตีพิมพ์                       
ในวารสารระดับนานาชาติ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับอาจารย์ 

  มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามท่ีเสนอ ดังนี้ 

 
 
 

1. อาจารย์... 
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  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล คงเดิม/ล าดับที่ 2
ปรับเป็นล าดับที่ 1  

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล 2. อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์ คงเดิม/ล าดับที่ 3
ปรับเป็นล าดับที่ 2 

3. อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์ 3. อาจารย์เจนจิรา เดชรักษา คงเดิม/ล าดับที่ 4
ปรับเป็นล าดับที่ 3 

4. อาจารย์เจนจิรา เดชรักษา 4. อาจารย์กัลย์สุดา ดวงศรีแก้ว คงเดิม/ล าดับที่ 5
ปรับเป็นล าดับที่ 4 

5. อาจารย์กัลย์สุดา ดวงศรีแก้ว 5. อาจารย์ ดร.ปาริสัชชา แสงสุวรรณ เปลี่ยนแปลง 
 

  
  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล คงเดิม/ล าดับที่ 2
ปรับเป็นล าดับที่ 1  

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล 2. อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์ คงเดิม/ล าดับที่ 3 
ปรับเป็นล าดับที่ 2 

3. อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์ 3. อาจารย์เจนจิรา เดชรักษา คงเดิม/ล าดับที่ 4 
ปรับเป็นล าดับที่ 3 

4. อาจารย์เจนจิรา เดชรักษา 4. อาจารย์กัลย์สุดา ดวงศรีแก้ว คงเดิม/ล าดับที่ 5
ปรับเป็นล าดับที่ 4 

5. อาจารย์กัลย์สุดา ดวงศรีแก้ว 5. อาจารย์ ดร.ปาริสัชชา แสงสุวรรณ เปลี่ยนแปลง 
 
 4.8 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและกา รสอน            
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ น าเสนอ การอนุมัติปิด
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์ ดังนี้ 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2558 ได้มีมติให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์ โดยสาขาวิชาจะดูแลนักศึกษาจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายส าเร็จ
การศึกษา นั้น ปัจจุบันหลักสูตรดังกล่าว ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน จนกระทั่งนักศึกษาคนสุดท้ายของ
หลักสูตรที่คงเหลืออยู่ได้ท าการขออนุมัติส าเร็จการศึกษาตามกระบวนการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับ
คณะได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  2563)  
โดยจัดการเรียนการสอนแล้ว นั้น 

คณะครุศาสตร์... 
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  คณะครุศาสตร์ จึงมีความประสงค์ขอปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) โดยสมบูรณ์ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะ
ครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 
5/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการเสนอขอปิดหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์  โดยสมบูรณ์ และ
มอบให้คณะครุศาสตร์ ด าเนินการเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์  โดยสมบูรณ์                
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  มติสภามหาวิทยาลัย  อนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์ โดยสมบูรณ์ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแจ้งการปิดหลักสูตร
ต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบต่อไป 

 
 4.9 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์ 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ น าเสนอ  การปิดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)                     
คณะครุศาสตร์ ดังนี้ 
  ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เปิดการเรียนการสอน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา ซึ่งขณะนี้ สาขาวิชามิได้มีการเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษามา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 และไม่มีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร 
  คณะครุศาสตร์ จึงมีความประสงค์ขอปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) โดยสมบูรณ์ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 และสภา
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการเสนอขอปิด
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
คณะครุศาสตร์ โดยสมบูรณ์ โดยมอบให้คณะครุศาสตร์ ด าเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์  โดยสมบูรณ์             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

  มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์ โดยสมบูรณ์ และมอบมหาวิทยาลัย
ด าเนินการแจ้งการปิดหลักสูตรต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ทราบต่อไป 
 
 

4.10 พิจารณาอนุมัติ... 
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 4.10 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และไม่ขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                
ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ น าเสนอ  การปิดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และไม่
ขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และมอบให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาที่
คงค้างอย่างมีคุณภาพจนส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา นั้น  
  ปัจจุบันหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน จนกระทั่งนักศึกษาคนสุดท้ายของ
หลักสูตรที่คงเหลืออยู่ได้ส่งผลการเรียนต่อมหาวิทยาลัยครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จึงมีความประสงค์ขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยสมบูรณ์ และไม่ขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 และสภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการเสนอขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยสมบูรณ์               
และมอบให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
   มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยสมบูรณ์ และไม่ขอรับ            
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

มติสภามหาวิทยาลัย  อนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยสมบูรณ์ และให้ยกเว้นการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากปิดหลักสูตรโดยสมบูรณ์ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแจ้ง
การปิดหลักสูตรต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบต่อไป  
 
 4.11 พิจารณานโยบาย หลักการ และแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอ นโยบาย หลักการ และแนวทาง               
การบริหารจัดการงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
 เพ่ือให้การขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยส าเร็จลุล่วงตามนโยบายและยุทธศาสตร์             
และเพ่ือให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลผลิตและตัวชี้วัด ที่ก าหนดไว้            
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ มหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนด นโยบาย 
หลักการ และแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2563 – 2565 ของสภามหาวิทยาลัย โดยมีแนวทางดังนี้ 
 

1. จัดหางบประมาณ... 
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 1. จัดหางบประมาณตามพันธกิจจากส่วนราชการให้เต็มศักยภาพ 
 2. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ของสภามหาวิทยาลัยต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2565 
และ Road map ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2565 โดยมุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ 
 3. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการด าเนินการบริหารจัดการงบประมาณ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 4. จัดสรรงบประมาณรายได้ให้กับโครงการ/กิจกรรมที่จ าเป็นแต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
 5. ให้มีการบริหารจัดการงบประมาณแบบยืดหยุ่นตามสภาวการณ์ 
 6. มีการก ากับติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ  
อย่างเป็นธรรม 
 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัตินโยบาย หลักการ และแนวทาง
การบริหารจัดการงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในการประชุมครั้งที่ 
5/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564  
 มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัตินโยบาย หลักการ และแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
  4.12 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 ต้องเป็นไปตามประกาศนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือไม่ 
เนื่องจาก สภามหาวิทยาลัยได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทาง              
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และฉบับที่ 3                 
พ.ศ. 2563 จึงขอหารือที่ประชุมว่า สภามหาวิทยาลัยต้องออกประกาศนโยบายและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 – 2570 ก่อนทีม่หาวิทยาลัยจะจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2566 – 2570 หรือไม่ 

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 

  1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ออกโดยสภามหาวิยาลัย ต้องสอดคล้องกับ
นโยบายกระทรวงด้วย 
 2. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561 – 2565 ได้ครบรอบ 5 ปี 
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยต้องการการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารชุดใหม่ ในขณะเดียวกันสภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ มหาวิทยาลัย จึงได้หารือที่ประชุมเกี่ยวกับประกาศนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยที่ใช้ปัจจุบันจะครบรอบ ในปี พ.ศ. 2565 และสภามหาวิทยาลัยยังมิได้ก าหนดนโยบายสภา
มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยจะใช้แนวทางการจัดท านโยบายและ 
 
 

 
แนวทาง... 
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แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2566 – 2570 ตามรูปแบบประกาศสภามหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ.2563 - 2565) 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดว่า “สภามหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 2563 – 2565) ที่เป็นไปตามพระบรมราโชบาย นโยบายการศึกษาของชาติ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม” ได้หรือไม ่
 3. สภามหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 ก่อน ส าหรับการท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 
– 2570 ควรผ่านคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
  4. โดยหลักปฏิบัติก่อนสิ้นปีงบประมาณสภามหาวิทยาลัยจะต้องทบทวนปรับนโยบาย                 
ที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายเร่งด่วนและด าเนินการปรับนโยบาย  ต่อจากนี้ ไปเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ด าเนินการ 
 5. แผนยุทธศาสตร์เป็นเรื่องส าคัญมากและต้องปฏิบัติระยะยาวในอนาคต ดังนั้น การจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ หากไม่เร่งด่วนนัก ควรด าเนินการให้รอบคอบ รัดกุม และจ าเป็นต้องส ารวจปัจจัยต่าง ๆ ก่อน
ท าแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งมหาวิทยาลัยต้องประเมินตนเองและเลือกสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎกระทรวง 
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 หากคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ได้ประมวลข้อมูลและประเมินเพ่ือเลือกสังกัดกลุ่มใดแล้ว จะต้องน าข้อมูลเหล่านั้นมาท าแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยร่วมด้วย ดังนั้น การท าแผนยุทธศาสตร์ต้องรอข้อมูลต่างๆ เพ่ือน ามาอ้างอิงในหลายเรื่อง 
นอกจากนี้ การได้รับฟังภาคประชาสังคมที่มีต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในอนาคต ควรมีการท าประชาพิจารณ์
ก่อนจัดท าแผนยุทธศาสตร์อีกด้วยเช่นกัน เพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ทรงคุณค่าในท้องถิ่น การท าแผน
ยุทธศาสตร์เป็นเรื่องใหญ่ ควรต้องมีความพร้อมในทุกด้าน  
 6. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ ได้เสนอแนะมหาวิทยาลัยว่ า ควรมีเวลา
มากเพียงพอในการท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบางแห่งเชิญบุคลากรของกระทรวง                
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาบรรยายเกี่ยวกับสาระส าคัญของนโยบายกระทรวงที่มี           
การปรับปรุงใหม่  เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับชั้นของมหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วย  
  7. การเขียนยุทธศาสตร์หรือกรอบเป้าประสงค์ ไม่ควรมีจ านวนมาก ควรมีค าส าคัญ 
(Keyword) ที่เห็นแนวทางในอนาคตข้างหน้า หรือค าส าคัญที่ท้าทาย แผนยุทธศาสตร์สามารถปรับเปลี่ยนได้
และต้องสะท้อนค าส าคัญที่สะท้อนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เช่น 
มหาวิทยาลัยดิจิทัล นวัตกรรมท้องถิ่น บัณฑิตคุณภาพ อาจารย์คุณภาพ หรือมหาวิทยาลัยเพ่ือการศึกษา  
ตลอดชีวิต ควรมีกลยุทธ์ที่ท าให้บรรลุเป้าหมาย การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การน านวัตกรรมสู่ชุมชน 
หรือความร่วมมือกับเครือข่าย ควรศึกษาแผนยุทธศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ การใช้ค าที่อยู่ในกระทรวง     
การอุดมศึกษาฯ และการสร้างอัตลักษณ์ให้ได้   
 8. ให้ถอนวาระที่ 4.12 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 
2570 และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็น ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

9. มอบคณะ… 
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 9. มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย จัดท านโยบายและ               
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ.2566 - 2570) และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
โดยมหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็นแนวทางการจัดท ายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป  
 10. มหาวิทยาลัย จะด าเนินการเสนอนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี (พ.ศ.2566 - 2570) ต่อสภามหาวิทยาลัยในเดือนมิถุนายน 2564 โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ส าหรับการเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวง            
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาบรรยายเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องรับฟัง             
ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ นั้น มหาวิทยาลัยจะก าหนดวัน เวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย
ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ควบคู่กับแผน ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้เสนอนโยบาย หลักการ และแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภามหาวิทยาลัย และเมื่อสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบแล้ว การด าเนินการต่อไป 
มหาวิทยาลัยจะน าเสนอกรอบงาน กรอบเงิน และกรอบอัตราก าลังคน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ในเดือนมิถุนายน 2564 เพ่ือให้ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนกรกฎาคม 2564 ต่อไป ส าหรับในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 
2564 มหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พร้อมกับจัดให้มีการประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์
ด้วยจากผู้ที่มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย 
 11. ให้มหาวิทยาลัยศึกษาตัวชี้วัดที่มีความท้าทาย คือ ตัวชี้วัด OKR (Objectives & Key 
Results) ซึ่งเป็นระบบตัวชี้วัดที่มีเป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างท้าทายมากขึ้น และกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีแนวโน้มใช้ตัวชี้วัดดังกล่าวด้วย  

มติสภามหาวิทยาลัย 
1. ให้ถอนวาระที่ 4.12 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 
2. มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบ             

การด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 และน าเสนอต่อคณะกรรมการ                   
นโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็น ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

3. มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย จัดท านโยบายและ               
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ.2566 - 2570) และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
 
 4.13 พิจารณารายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2564) 
  ผู้ช่วยอธิการบดี น าเสนอ รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563                
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) ดังนี้ 
  1. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 

 
 
 

 2. มหาวิทยาลัย… 
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       2. มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ติดตามผลการด าเนินงานของผู้รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง 
รอบ 6 เดือนเรียบร้อยแล้ว 
     3. รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 
เมษายน 2564 และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม 
ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 
  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ฯ 
 

ด้าน 
จ านวนปัจจัยเสี่ยงที่ด าเนินการ 

รวม ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1.  ด้านกลยุทธ์               - 2  (100%) 2  (100%) 
2.  ด้านการปฏิบัติงาน 1  (100%) - 1  (100%) 

รวม 1 (100%) 2 (100%) 3 (100%) 
 

  ผลการจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
  1. ความเสี่ยง หลักสูตรบางหลักสูตรอาจถูกปิด 
  ปัจจัยเสี่ยง 1: ผู้สมัครเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์จ านวนขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

- ปิด/ควบรวมหลักสูตรเดิมที่ไม่มีผู้สมัครเรียนหรือ
มาเรียนน้อย 

- วิเคราะห์หาสาเหตุที่ไม่มีผู้สมัครเรียน 
- เปิดหลักสูตรใหม่เชิงบูรณาการเป็นหลักสูตร 
ระยะสั้นหรือหลักสูตรออนไลน์ 

  

  2. ความเสี่ยง หลักสูตรบางหลักสูตรอาจถูกปิด 
  ปัจจัยเสี่ยง 2 : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

- พัฒ นาอาจารย์ โดย เน้ น  Up-skill New Skill              
ทั้งการสอนในชั้นเรียน และการปฏิบัติ 
- สนับสนุนทุนการศึกษาอาจารย์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ตามความต้องการและจ าเป็นของมหาวิทยาลัย 

- ก าหนดมาตรการ/เงื่อนไขให้อาจารย์พัฒนาตนเอง 
 

   

  ผลการจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
  ความเสี่ยง บุคลากรและนักศึกษาอาจติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
  ด าเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ ดังนี้ 
      1. มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมาตรการของ ศคบ. 
     2. จัดบุคลากรในการควบคุมเฝ้าระวังให้เป็นไปตามมาตรการ 
 

3. จัดหาวัสดุ... 
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     3. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการป้องกันให้เพียงพอและมีคุณภาพทุกจุด 
     4. ให้ความรู้ในการป้องกันแก่บุคลากรและนักศึกษา 
  

  การด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย  
         1. ติดตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564 และ 
        2. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2565 
 

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบรายงานติดตามผลการด าเนินงานตาม             
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี  พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 
2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564) 
  มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563                  
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) 
  

 4.14 พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
  ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ น าเสนอ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ดังนี้ 
  1. ด้วยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของพนักงานสาย
วิชาการ เพ่ือใช้ประเมินความสามารถของผู้ที่จะรับเข้าเป็นอาจารย์ประจ าใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
  2. คณะกรรมการศูนย์ภาษาจึงได้จัดท าร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง 
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ...  และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 มีมติ เห็นชอบ 
 (2) สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2562  เมื่อวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2562 มีมติ เห็นชอบ 
 (3) กรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 
4/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 มีมติ เห็นชอบ 
 มหาวิทยาลัย จึ งขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย              
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ...  
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. ข้อ 2 ก าหนดให้ “ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้
และมีผลรับรองการผ่านการทดสอบ” และข้อ 4 “กรณีผู้สมัครมีคะแนนภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์             
ข้อ 2” ดังนั้น ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษจะไม่สามารถสมัครได้ จากข้อความดังกล่าว อาจมีปัญหาในทาง
ปฏิบัติหรือไม่ และให้ตรวจสอบค าว่า “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ควรมี
รูปแบบการเขียนเหมือนกัน 

2. คณะกรรมการ… 
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  2. คณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังมิได้ออกประกาศมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ
ของอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 3. รายละเอียดในสัญญาจ้างทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ควรระบุว่า “ถ้าครบก าหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานแล้ว ไม่สามารถยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ 
ข้อ 2 ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง หรือไม่ต่อสัญญาจ้าง” เนื่องจาก มหาวิทยาลัยยินยอมให้ยื่นผลคะแนน
ภาษาอังกฤษในภายหลังได้ 
 4. มหาวิทยาลัยทุกแห่งด าเนินการให้มีมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์
ประจ า ซึ่งเกณฑ์ภาษาอังกฤษโดยรวมของมหาวิทยาลัยฉบับนี้ก าหนดไม่สูงมากนัก มหาวิทยาลัยบางแห่ง               
หากอาจารย์ไม่มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จะไม่จ้างอาจารย์ต่อ แต่บางแห่งให้ทดลองปฏิบัติงานและน า
ผลทดสอบภาษาอังกฤษมายื่นให้กับมหาวิทยาลัย  ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับอาจารย์
มหาวิทยาลัย และสามารถพัฒนาได้ เพ่ือให้เกิดความกระตือรือร้น 
  5. หากมหาวิทยาลัยก าหนดเงื่อนไขให้ผู้สมัครที่รับเข้าใหม่ ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ 

กรณีผู้สมัครจบหลักสูตรเปรียญธรรม 9 ประโยค แต่มหาวิทยาลัยต้องการผู้สอนที่มีความสามารถด้าน
พระพุทธศาสนา จึงท าให้พลาดโอกาสในการสมัคร เนื่องจากไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ควรมีการยึดหลัก 

กับปล่อยหลัก เพ่ือเป็นการยืดหยุ่นด้วย นอกจากนี้ เหตุใดจึงมีเกณฑ์ผลการทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับการรับ
สมัครอาจารย์ประจ า ควรมีเกณฑ์ความรู้ภาษาไทย เกณฑ์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งศีลธรรมเป็นต้นทาง
ของความดี วิธีการก าหนดให้อาจารย์มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ หรือมีความเข้าใจภาษาอังกฤษแล้ว
จึงจะเป็นอาจารย์ประจ าได้ ควรหาทางออกท่ีดีด้วย 
  6. เมื่อปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมเกณฑ์ภาษาอังกฤษ และก าหนดเกณฑ์ไว้ 
3 ระดับ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาระดับปริญญาเอก และเกณฑ์
ภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (เดิม) ก าหนด ในปี พ.ศ. 2559 ที่ให้มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์ส าหรับนักศึกษาทุกระดับชั้น และ
อาจารย์ที่บรรจุใหม่ โดยเรื่องดังกล่าว ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ น าหลักการไปปฏิบัติต่อเพ่ือ
ใช้ในการรับสมัครอาจารย์บรรจุใหม่ ส าหรับอาจารย์ที่สอนวิชาภาษาอังกฤษควรมีเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษที่
สูงกว่าเดิม โดยจ าแนกเป็นเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาทั่วไป และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ 
การให้ความช่วยเหลืออาจารย์ที่ยังไม่มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ภายใน 1 ปี ศูนย์ภาษา ได้รับผิดชอบ
ดูแลโดยมีข้อสอบ Thepsatri Rajabhat University- English Proficiency Test (TRU-EPT) ที่ก าหนดเกณฑ์
ให้สาขาวิชาทั่วไป ไม่ต่ ากว่า 90 คะแนน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 100 คะแนน และศูนย์ภาษา
ได้พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ตลอดเวลาเพ่ือน าไปต่อสัญญาจ้าง 
  7. คณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ เนื่องจาก 
ปัจจุบันนี้ การผลิตบัณฑิตต้องมีทักษะทางด้านภาษา ซึ่งได้ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ อัตลักษณ์ของบัณฑิต หรือบัณฑิตในศตวรรษที่  21 ที่เขียนไว้ในหลักสูตรทั้งหมด จึงมีความ
จ าเป็นต้องมีทักษะภาษาอังกฤษในการจัดการศึกษา การเข้าถึงข้อมูลภาษาอังกฤษมีความจ าเป็น  เพราะการ
สืบค้นข้อมูลโดยส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ ใน ปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้ก าหนด
นโยบายมุ่งเน้นให้ทักษะส าหรับนักศึกษา แต่ทั้งนี้ก่อนจะเป็นบัณฑิต อาจารย์ต้องมีทักษะด้วย จึงได้ก าหนด 
 
 

เกณฑ์คะแนน... 
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เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยมีปัญหาเนื่องจากศักยภาพของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
ต่างกัน  คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของตนเอง นอกจากนี้ บางสาขาวิชาจ าเป็นต้องผ่านทดสอบภาษาอังกฤษหรือไม่นั้น 
หากมองในมุมบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา จ าเป็นต้องมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ตามประกาศฉบับดังกล่าว
ของมหาวิทยาลัย  ใช้ส าหรับอาจารย์ที่สมัครเป็นอาจารย์ประจ าใหม่ มหาวิทยาลัยบางแห่ง น าเกณฑ์
ภาษาอังกฤษ ไปทดสอบกับอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานอยู่แล้วเพ่ือให้เกิดพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ   
อาจารย์ประจ าที่รับใหม่ให้อาจารย์ทดลองปฏิบัติงานแล้วจึงพัฒนาภาษาอังกฤษ หรือเมื่อคัดเลือกอาจารย์มา
ปฏิบัติงานแต่คะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ ได้ขยายเวลา 5 – 6 เดือน เพ่ือน าผลการทดสอบมายื่นเพ่ือ
บรรจุแต่งตั้ง เป็นต้น จึงเห็นว่าเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษมีความยืดหยุ่นพอสมควร ในข้อ 4 ดังนั้น บัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาต้องใช้ เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ ตามที่นโยบายที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด  
  8. ให้มหาวิทยาลัยทบทวน ข้อ 3 กรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา 
(Native English Speaker) และมหาวิทยาลัยจะน ามาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีผลการทดสอบ
ทางด้านภาษาอังกฤษของสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา กรณีนี้มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ชาวต่างประเทศที่เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน หรือไม่ หากมีอาจารย์
ชาวต่างชาติดังกล่าว ต้องใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ หากกรณีไม่มีผลการทดสอบ มหาวิทยาลัยควร
พิจารณาให้มีข้อยกเว้น 
  9. ผู้สมัครชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา หากส าเร็จการศึกษาด้านกฎหมาย หรือ
บริหารธุรกิจ ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษหรือไม่ ตามความใน ข้อ 3 อาจเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ 
มหาวิทยาลัยบางแห่งก าหนดให้ผู้สมัครชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา เช่น อเมริกัน อังกฤษ หรือ
ออสเตรเลีย ไม่ใช้ผลทดสอบภาษาอังกฤษ เมื่อผู้สมัครชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษามีข้อจ ากัดว่าต้องน า
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษมาแสดงนั้น อาจด าเนินการได้ยาก ประกอบกับการมาท างานกับมหาวิทยาลัยได้
ค่าตอบแทนไม่มากนัก จึงเป็นอุปสรรคในการหาชาวต่างชาติมาเป็นอาจารย์ประจ า 
 10. จากข้อความในข้อ 3 คณะกรรมการศูนย์ภาษามีความตั้งใจว่า ผู้สมัครเป็นชาว
ต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ ไม่ต้องใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษมาแสดง แต่จะใช้ผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้สมัครชาวต่างประเทศที่มิใช่เจ้าของภาษา จึงขอรับไปตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงข้อความ
ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  11. มหาวิทยาลัยด าเนินการปฏิบัติการรับสมัครอาจารย์ประจ าใหม่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมิได้
ออกประกาศ ส าหรับการบรรจุอาจารย์เข้ามาปฏิบัติงานและมีผลคะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 2 ศูนย์ภาษา
ของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่จนผ่านการทดสอบ รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้ออก
ประกาศมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เรียบร้อย
แล้ว โดยมหาวิทยาลัยมีเจตนารมณ์ให้อาจารย์มีความสามารถภาษาอังกฤษมากกว่านักศึกษา เมื่อมหาวิทยาลัย
ด าเนินการทบทวนปรับปรุง ข้อ 3 เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 
  12. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนปรับปรุง ข้อ 3 กรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างประเทศ                 
ที่เป็นเจ้าของภาษา ก่อนเสนออธิการบดีลงนามประกาศต่อไป 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....  โดยให้มหาวิทยาลัยรับ
ข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับปรุง ข้อ 3 กรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างประเทศที่เป็น       
เจ้าของภาษา ก่อนเสนออธิการบดีลงนามประกาศต่อไป 

4.15 พิจารณาการขอ... 
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 4.15 พิจารณาการขอแก้ไขค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ น าเสนอ การขอแก้ไขค าสั่งสภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
  ด้วย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ว่า  
 “ข้อ 5 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย เรียกชื่อ
โดยย่อว่า ก.บ.ม. ประกอบด้วย 
 (1) ประธานกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (2) อธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ 
  (3) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล และรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงาน
วิชาการ เป็นกรรมการ 
  (4) กรรมการ ซึ่งคัดเลือกกันเองจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี จ านวน 2 คน 
 (5) กรรมการ ซึ่งคัดเลือกกันเองจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ จ านวน 1 คน 
 (6) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ 
 (7) กรรมการ ที่มิใช่ผู้บริหาร ซึ่งเลือกตั้งจากข้าราชการหรือพนักงาน สายวิชาการ จ านวน           
2 คน และจากข้าราชการหรือพนักงาน สายสนับสนุน จ านวน 1 คน 
 (8) กรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งตาม
ค าแนะน าของอธิการบดี จ านวนไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารบุคคล ด้านกฎหมาย 
ด้านพัฒนาองค์กร และด้านการบริหารจัดการ อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน 
 (9) ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นเลขานุการ 
 (10) ผู้ช่วยเลขานุการตามที่อธิการบดีมอบหมาย จ านวนไม่เกิน 2 คน 
 กรรมการ (4) (5) (7) และ (8) มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ 
  เนื่องจากกรรมการตามล าดับที่ (6) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ว่างลงแล้วมีการ
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการคนใหม่ กรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุม
ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 มีมติให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งกรรมการแทน
ต าแหน่งที่ว่างโดยให้ระบุชื่อต าแหน่งแทนการระบุชื่อตัวบุคคล และให้แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งกรรมการตามล าดับที่ 
(2) (3) และ (9) ไปในคราวเดียวกัน 
  มหาวิทยาลั ย  โดยส านั กบริห ารทรัพยากรมนุษย์  จึ งขอเสนอสภามหาวิทยาลั ย                 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอแก้ไขค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 

  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบของกรรมการตาม            
ข้อ 5 เช่น (2) อธิการบดี  (3) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล และรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ 
 
 

งานวิชาการ… 
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งานวิชาการ หรือ (6) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ การออกค าสั่งแต่งตั้งที่ผ่านมาระบุชื่อตัวบุคคล              
เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นวาระการด ารงต าแหน่ง จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งอยู่เรื่อยไป ดังนั้น คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลฯ จึงเสนอให้ด าเนินการแก้ไขค าสั่งแต่งตั้งให้ถูกต้อง โดยระบุชื่อต าแหน่งและไม่ต้องระบุชื่อ
บุคคล จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้แก้ไขค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่ อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยให้ระบุต าแหน่งกรรมการ 
  2. ในร่างค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
ควรเรียงล าดับกรรมการให้ถูกต้องตาม ข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
ดังนี้  ล าดับที่  1 อธิการบดี ล าดับที่  2 รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล ล าดับที่  3                    
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการ และล าดับที่ 4 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 3. วิธีออกค าสั่งของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมามีความสับสน เช่น ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ที่ 5/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันที่ 18 
มีนาคม 2559 ระบุชื่อตัวบุคคลทั้งสิ้น องค์ประกอบของกรรมการมาจากผู้ทรงคุณวุฒิส่วนหนึ่ง และกรรมการ
โดยต าแหน่งส่วนหนึ่ง องค์ประกอบกรรมการโดยต าแหน่งโดยปกติจะไม่ระบุชื่อคน เพ่ือให้จัดท าค าสั่ง               
ได้อย่างถูกต้อง ให้ด าเนินการยกเลิกค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ทุกฉบับ และจัดท าค าสั่งฉบับใหม่ โดยมีองค์ประกอบ
กรรมการตามข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ กรรมการโดย
ต าแหน่งให้ระบุชื่อต าแหน่ง   
 4. มอบนายขจร จิตสุขุมมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบค าสั่งแต่งตั้งฉบับใหม่ 
และน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามค าสั่งต่อไป และขอให้ตรวจสอบในประเด็นการบริหารงานบุคคล
เป็นเรื่องการบริหารงานภายในของมหาวิทยาลัยหรือไม่ เนื่องจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
พ.ศ. 2547 มิได้ก าหนดไว้แต่ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ก าหนดให้มีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการขอแก้ไขค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยให้ยกเลิกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทุกฉบับ และให้ออกค าสั่งแต่งตั้งฉบับใหม่แทน โดยกรรมการที่เป็นกรรมการ
โดยต าแหน่งนั้น ให้ระบุต าแหน่งในค าสั่ง ตาม ข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 โดยมอบนายขจร จิตสุขุมมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบค าสั่งแต่งตั้งฉบับใหม่ 
ก่อนน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 

 
 4.16 พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงการสอบทานเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์รายได้ น าเสนอ การขอเปลี่ยนแปลงการสอบ
ทานเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ดังนี้ 
  ตามกรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ก าหนดสอบทานเป็นกรณีพิเศษในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ซึ่งสภามหาวิทยาลัย               
ราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 10/๒๕63 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้สอบทาน
เป็นกรณีพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น 

เนื่องจาก… 
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  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัย                
จึงได้ปรับรูปแบบการด าเนินการงาน และเพ่ือให้การสอบทานเป็นกรณี พิเศษ ประจ าปีงบประมาณ                     
พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเหมาะสม มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                   
ให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงการสอบทานเป็นกรณีพิเศษ ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน      
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จากเดิม เรื่อง ยุทธศาสตร์              
การพัฒนาท้องถิ่น เป็นเรื่องการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 

  1. ด้วยการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยไม่สามารถด าเนินกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น
ได้ เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยจึงแจ้งให้
หน่วยงาน สาขาวิชาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาทบทวนว่าระยะเวลาที่
เหลือก่อนสิ้นปีงบประมาณจะสามารถด าเนินกิจกรรมต่อไปได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถด าเนินการได้ให้แจ้งคืนงาน
และงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพ่ือให้การสอบทานเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นไปด้วยความเหมาะสม มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงการสอบทานเป็นกรณีพิเศษในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  จากเดิม เรื่อง ยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น เป็นเรื่อง การพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  มหาวิทยาลัยต้องการ
ค าแนะน าจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาการบริหาร
จัดการโรงเรียนสาธิตด้วย 
  2. ควรเสนอประเด็นพิจารณาและข้อเท็จจริงที่ชัดเจน โดยสรุปเรื่องการขอเปลี่ยนแปลง            
การสอบทานเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ควรมีสาระส าคัญหรือเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง
มีความเก่ียวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 อย่างไร  
  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 คณะกรรมการได้ก าหนดให้มีการสอบทาน
เป็นกรณีพิเศษ ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภามหาวิทยาลัย             
ได้เห็นชอบให้สอบทานเป็นกรณีพิเศษในเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และอธิ การบดีได้ชี้แจงว่า                 
การพัฒนาท้องถิ่น ไม่สามารถด าเนินการได้ช่วงระยะนี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ จึงขอเปลี่ยนแปลง             
จากเดิม เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  4. ตามที่พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือฟ้ืนฟูผลกระทบด้านต่าง ๆ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส           
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยและของจังหวัด ในส่วนนี้จึงขอให้คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด าเนินการติดตามในเรื่องดังกล่าวด้วย 
  5. ให้บันทึกรายงานการประชุมโดยมีประเด็นรายละเอียดที่ชัดเจน เนื่องจากส านักตรวจเงิน
แผ่นดินมีกระบวนการตรวจสอบอย่างละเอียด การด าเนินการเรื่องใดก็ตามควรด าเนินการอย่างรอบคอบ   
  มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการสอบทานเป็นกรณีพิเศษ ในการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จากเดิม 
เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นเรื่อง การพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  
 

4.17 พิจารณา... 
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 4.17 พิจารณาการขอใช้เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไข หรือก าหนดไว้ 
ไม่ชัดแจ้ง ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอ การขอใช้เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
โดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไข หรือก าหนดไว้ไม่ชัดแจ้ง ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
  ด้วย ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เปิดการเรียน             
การสอนนักเรียน ชั้น ม.1 – ม.6 ครบตามแผนการจัดการศึกษา จ านวน 30 ห้องเรียน โดยมีนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 18 ห้องเรียน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 12 ห้องเรียน 
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และควรเป็นต้นแบบทั้งในเรื่อง
เทคนิคการสอน และบรรยากาศของห้องเรียน  จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงห้องเรียน                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 6 ห้องเรียน ให้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart classroom) 
   มหาวิทยาลัย จึงมีความประสงค์ขอใช้เงินบริจาคที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนด
เงื่อนไข หรือก าหนดไว้ไม่ชัดแจ้ง เพ่ือใช้ด าเนินการโครงการพัฒนาห้องเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จ านวน 1,268,490 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

รายการ งบประมาณ 
1 . ชุ ดป ฏิ บั ติ ก าร เรี ย น ก ารสอน แบ บ  Interactive จ าน วน  1  ชุ ด  
ประกอบด้วยรายการ ดังนี้ 
 1.1 จอ ระบบ Touchscreen LCD monitor จ านวน 6 เครื่อง 
 1.2 มินิคอมพิวเตอร์ (MINI COMPUTER) จ านวน 6 ชุด 

1,181,430 บาท 

2. กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวนและติดแม่เหล็ก จ านวน 6 ห้อง 51,360 บาท 
3. งานจ้างเหมารื้อกระดานไวท์บอร์ด และทาสีผนัง จ านวน 6 ห้อง 35,700 บาท 

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,268,490 บาท 
 
    ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามข้อ 8 วรรคสาม ก าหนดว่า “เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่
มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขหรือก าหนดเงื่อนไขไม่ชัดแจ้ง ให้มหาวิทยาลัยน าเงินหรือทรัพย์สิน                
ที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยดังกล่าวไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย หรือ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย”  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่
มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขหรือก าหนดไว้ไม่ชัดแจ้ง จ านวน 1,268,490 บาท (หนึ่งล้านสองแสน
หกหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เพ่ือใช้ด าเนินการโครงการพัฒนาห้องเรียนของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยเรื่องดังกล่าวโรงเรียนสาธิตได้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดและ
ราคากลางแล้วเสนอโครงการพัฒนาห้องเรียน เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 
2564 และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 
5/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
    1. ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตเปิดสอนครบตามแผนรับนักเรียน (มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นละ 6 ห้องเรียน 18 ห้องเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นละ 4 ห้องเรียน 12 ห้องเรียน รวม 30 
ห้องเรียน) 
 
 

2. การเรียนการสอน… 



- 49 - 
 

                2 . การเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตควรเป็ นต้นแบบทั้ งใน เรื่ องเทคนิ ค การสอน  
และบรรยากาศของห้องเรียน 
                  3 . โรงเรียนสาธิต ได้ แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการก าหนดรายละเอี ยดและราคากลาง 
แล้วเสนอโครงการพัฒนาห้องเรียน เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อ วันที่ 30 เมษายน 2564 
                  4. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เห็นชอบ              
เมื่อ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564   
                  5 . มหาวิทยาลั ยมี เงินที่ มี ผู้ อุ ทิ ศ ให้ มหาวิท ยาลั ย โดยไม่ ก าหนด เงื่อน ไข จ านวน
10,219,988.60 บาท (สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทหกสิบสตางค์)    
                  6.  ข้อกฎหมายการใช้เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย ต้องได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย (ข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับ 3) พ.ศ. 2563...การขอใช้งบประมาณ จากแหล่งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย) 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่
มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขหรือก าหนดไว้ไม่ชัดแจ้ง จ านวน 1,268,490 บาท (หนึ่งล้านสองแสน
หกหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เพ่ือใช้ด าเนินการโครงการพัฒนาห้องเรียนของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ ได้เสนอแนะเกี่ยวกับโครงการพัฒนา
ห้องเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่า เงินที่มีผู้ อุทิศให้แก่โรงเรียนสาธิต มีจ านวน  
10,219,988.60 บาท หากมหาวิทยาลัยขอใช้เงินที่ผู้อุทิศใช้ในการปรับปรุงห้องเรียน ควรมีแผนพัฒนา
ห้องเรียนที่ชัดเจนว่าจะปรับปรุงทั้งหมด หรือจ านวน 6 ห้องเรียน หรือเพ่ือทดลองด าเนินการในระยะแรก 
เนื่องจากเป็นเงินที่ผู้ปกครองบริจาคให้แก่โรงเรียนสาธิต ควรมีเหตุผลในการเลือกปรับปรุงห้องเรียน และ
แผนพัฒนาต่อไปที่มีความชัดเจน 
  2. รายละเอียดงบประมาณเพ่ือใช้ด าเนินการโครงการพัฒนาห้องเรียนของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 

รายการ งบประมาณ 
1 . ชุ ดป ฏิ บั ติ ก าร เรี ย น ก ารสอน แบ บ  Interactive จ าน วน  1  ชุ ด  
ประกอบด้วยรายการ ดังนี้ 
 1.1 จอ ระบบ Touchscreen LCD monitor จ านวน 6 เครื่อง 
 1.2 มินิคอมพิวเตอร์ (MINI COMPUTER) จ านวน 6 ชุด 

1,181,430 บาท 

2. กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวนและติดแม่เหล็ก จ านวน 6 ห้อง 51,360 บาท 
3. งานจ้างเหมารื้อกระดานไวท์บอร์ด และทาสีผนัง จ านวน 6 ห้อง 35,700 บาท 

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,268,490 บาท 
   โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ และให้
มหาวิทยาลัยจัดท ารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม 
 3. มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนสาธิต มีนโยบาย หรอืเหตุผลความจ าเป็นอย่างไรต้องด าเนินการ
ปรับปรุงห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 6 ห้องเรียน และควรมีความชัดเจนว่าเงินที่มีผู้อุทิศให้นั้น 
ประสงคใ์ห้กับมหาวิทยาลัยหรือให้กับโรงเรียนสาธิตเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์  
 

4. เงินที่ขออนุมัติ… 
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  4. เงินที่ขออนุมัติเป็นเงินที่ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตได้บริจาคให้กับโรงเรียนสาธิต โดยผ่าน
ระบบการคลังของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้น  มหาวิทยาลัยจะออกใบส าคัญรับเงินให้ โดยจะมีเงินบริจาค
ดังกล่าวเข้าระบบมหาวิทยาลัยทุกปี มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะด าเนินการปรับปรุงห้องเรียนให้ครบทุกห้องเรียน 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะด าเนินการในชั้น ม. 1 ปีต่อไปจึงด าเนินการปรับปรุงในชั้นเรียนอ่ืนต่อไป 
โดยใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงประมาณ 6 ปี ดังนั้น จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยปรับปรุงห้องเรียน ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 6 ห้องเรียน รวมเงินจ านวนทั้งสิ้น 1,268,490 บาท เพ่ือให้โรงเรียนสาธิตเป็น
ต้นแบบในเรื่องการเรียนการสอนที่ทันสมัย  
  5. การจัดซื้อครุภัณฑ์รายละเอียดของโครงการ ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือ
ชุดปฏิบัติการเรียนการสอน Interactive ให้กับครู โดยลักษณะของเครื่องมือคล้ายกับไวท์บอร์ดแต่เป็น
คอมพิวเตอร์มีโปรแกรมเฉพาะทางในการสอน เช่น การสอนเรขาคณิต ครูไม่ต้องวาดรูป แต่ Interactive                 
มีเครื่องมือในการวาดรูปหรือแสดงภาพบนจอได้ทันที และต้องการให้โครงการมีการพัฒนาความรู้ของครู ก่อน
ใช้เครื่องมือเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 
  6. ให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินงานการขอใช้เงินที่มีผู้ อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย             
โดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไข ให้สภามหาวิทยาลัยทราบว่าได้ด าเนินอย่างไร มหาวิทยาลัยควรระมัดระวัง และ             
มีเหตุผลที่ชัดเจนที่สามารถชี้แจงได้ หากมีการตรวจสอบจากส านักตรวจเงินแผ่นดิน  
  7. ให้มหาวิทยาลัยระบุข้อความที่มาของเงินให้ชัดเจนว่า โรงเรียนสาธิตได้รับเงินบริจาคจาก
ผู้ปกครองให้แก่โรงเรียนสาธิตจ านวนเท่าใด ตั้งแต่ปีใดถึงปีใด แต่ละปีเป็นเงินจ านวนเท่าใด และขณะนี้มีเงิน
จ านวนเท่าใด ความประสงค์ที่จะน าเงินไปใช้ด าเนินการปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart 
classroom) ของโรงเรียนสาธิตในครั้งนี้เป็นจ านวนเท่าใด 
  8. ควรให้ด าเนินการปรับปรุงทั้งระบบ จ านวน 30 ห้องเรียน เพ่ือให้ใช้งบประมาณที่น้อยลง 
เนื่องจากเป็นยุคของเทคโนโลยี นักเรียนต้องได้เรียนรู้กับ Interactive ทั้งนี้ ให้ท าโครงการรายละเอียดให้ชัดเจน 
ศึกษางบประมาณที่ต้องใช้ และประโยชน์ที่นักเรียนได้รับ 
  9. รายงานการประชุม ควรบันทึกความส าคัญ ความเชื่อมโยงที่โรงเรียนสาธิตเป็นหน่วยงาน
หนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ก าหนดไว้ 
  10. หากมหาวิทยาลัยปรับปรุงห้องเรียนทั้งหมด 30 ห้องเรียน จะใช้งบประมาณ จ านวน               
6 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณอาจลดลง จึงเสนอให้โรงเรียนสาธิตทบทวนและจัดท าโครงการพัฒนาห้องเรียนของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีใหม่ เนื่องจากต้องเป็นต้นแบบในด้านเทคโนโลยี ควรมีที่มาของเงิน
บริจาค 24 ล้านบาท โดยมีเงินบริจาคประมาณปีละ 1 ล้านบาท และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการขอใช้เงินที่
มีผู้อุทิศให้กับมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการพัฒนาโรงเรียนสาธิตไปแล้ว จ านวน 2 ครั้ง มหาวิทยาลัย ได้ติดตาม
การด าเนินการตลอดเวลาและจะรายงานผลการด าเนินการต่อสภามหาวิทยาลัยในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 
นอกจากนี้ กองคลังยังได้รายงานผลการรับ – จ่ายเงิน เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ              
เป็นประจ าทุกเดือน 
  11. ให้ โรงเรียนสาธิตทบทวนและเสนอโครงการพัฒนาห้องเรียนของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อสภามหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยมีที่มา
ของเงินบริจาคที่ชัดเจน และมีการอบรมเทคนิคการใช้สื่อการสอนและรายงานสภามหาวิทยาลัย 
  12. หากมหาวิทยาลัยพัฒนาห้องเรียนทั้งระบบ จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาครูด้วย เพื่อให้
มีทักษะการฝึกสอนครูด้วย ในการใช้เทคโนโลยี 
 

 13. หากให้โรงเรียน… 
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  13. หากให้โรงเรียนสาธิตทบทวนโครงการ เสนอให้โรงเรียนสาธิตตีโจทย์ ห้องเรียน Smart 
classroom ให้ชัดเจน มิใช่เพียงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องเรียน Smart classroom ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง 
เช่น ความพร้อมด้านระบบพ้ืนฐาน ความรู้ของครูผู้สอน ซึ่งต้องมีการพัฒนาร่วมด้วย นอกจากนี้ เมื่อจะ
ด าเนินการปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนสาธิต จ านวน 30 ห้องเรียน หากเป็นไปได้สามารถจัดสรรเพ่ิมเติมให้
คณะวิชาต่าง ๆ คณะละ 1 ห้องเรียน เพ่ือให้เป็นต้นแบบ อาจเป็นประโยชน์กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย                   
ไปพิจารณาทบทวนการขอใช้เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขหรือก าหนดไว้ไม่ชัดแจ้ง             
ในโครงการพัฒนาห้องเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งต่อไป 
 4.18 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอ แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 4/๒๕64 เมื่อวันที่ 23 
เมษายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 โดยเป็นการปรับแก้ไขข้อบังคับใน 
ข้อ 5 4) เป็น ดังนี้ “บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี 
หรือคณบดี หรือผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถด้าน
การเงินและทรัพย์สิน โดยค าแนะน าของอธิการบดี จ านวนไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการ” นั้น  

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 3)                
พ.ศ. 2564 เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี 

เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ 

5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
  ตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ ก าหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท า
รายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (1) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ –                 
จ่ายเงิน เสนออธิการบดีทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น                
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปดังนี้ 
 

1. งบแสดง… 
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  1. งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 

รวม งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ 
(บาท) 

สินทรัพย์    
 สินทรัพย์หมุนเวียน 5,429,643.68     1,106,928,782.82  1,112,358,426.50  
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,092,494,995.94   210,738,109.28  1,303,233,105.22  
 รวมสินทรัพย์ 1,097,924,639.62  1,317,666,892.10  2,415,591,531.72  
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ    
   หนี้สินหมุนเวียน 20,325,737.38  123,739,913.35  144,065,650.73  

รวมหนี้สิน  20,325,737.38  123,739,913.35  144,065,650.73  
ส่วนของเจ้าของ    
  ทุน 191,707,495.93  801,315,386.40  993,022,882.33  
   รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม        885,891,406.31      392,611,592.35  1,278,502,998.66  

รวมส่วนของเจ้าของ 1,077,598,902.24        1,193,926,978.75  2,271,525,880.99  
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 1,097,924,639.62  1,317,666,892.10  2,415,591,531.72  

 
  2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

รายการ งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) รวม 
รายได้ 228,844,095.24  82,897,990.73    311,742,085.97  
ค่าใช้จ่าย 257,543,120.71        57,343,467.64  314,886,588.35  
รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (28,699,025.47) 25,554,523.09  (3,144,502.38) 

 
 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
  มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
 5.2 รับทราบรายงานประจ าปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี พ.ศ. 2563 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าตามภารกิจของมหาวิทยาลัย    
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) และเป็นส่วนหนึ่งของ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยที่หน่วยงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สนใจในกิจการของมหาวิทยาลัยได้รับทราบ  
ผลการด าเนินงานและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร โดยรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
 
 
 

1. ยุทธศาสตร์… 
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 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น 
  2. ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู 
  3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 4. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นศักยภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่ร่วมกัน
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยจะมีการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานประจ าปี  พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                     
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานประจ าปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 6.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2564 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมทราบว่า ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยยังคงก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  
 มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี           
ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.05 น. 
 
 
 
  (นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม)   (นางสาววาสนา  วงษ์สังข์)      
               ผู้ช่วยเลขานุการ        ผู้ช่วยเลขานุการ        
    ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้จดรายงานการประชุม   
 
 
 
 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์) 
     เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ปรับแก้ไขตามมติสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕64  
 ในการประชุมครั้งที่ 6/๒๕64 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 


