
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 11/๒๕64 

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
(ห้องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet ID : kfm-zxzs-tes)  

------------------------ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
     1.2 เรื่องท่ีประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม  
 1.3 เรื่องท่ีประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  10/2564 เมื่อวันที่           
15 ตุลาคม 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
 4.1 พิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทาง 
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 5.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
   5.2 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วา่ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และ
คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 5.3 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ 
 5.4 พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ 
 5.5 พิจารณาการขอเปลี่ยนประเภทหลักสูตร ของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) 
 5.6 พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
 5.7 พิจารณารายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2564)  
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 5.8 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เพ่ือจัดสรรคืนนักศึกษาตามนโยบาย
ของรัฐบาล 
 5.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์
จากการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 5.10 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 5.11 พิจารณาปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 5.12 พิจารณาการรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ-ทักท้วง 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเพื่อทราบ  
 7.1 รบัทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
 7.2 รับทราบประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 
 7.3 รับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการด าเนินการปรับปรุง
แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
   7.4 รับทราบเตรียมองค์ประกอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 
 7.5 รับทราบโครงการจัดหารายได้ของส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชัฏเทพสตรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
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ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
   1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
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 1.2 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม  
   1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนพฤศจิกายน 2564 
 
ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ความร่วมมือทางวิชาการ

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี น า
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เครือข่าย
การเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี  
เยี่ยมชมโรงปฏิบัติการต้นแบบแปรรูปอาหาร และศูนย์วิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้น ของศูนย์
เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดสระบุรี ที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้ง ร่วมหารือการด าเนินงาน
การผลิตและพัฒนาทางด้านอาหารแห่งอนาคตด้วยกัน โดยได้รับ
เกียรติจาก ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะก าพุ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและนวัตกรรม จ.สระบุรี และคณะ ให้การต้อนรับ และได้
บรรลุข้อตกลงในการจัดอบรม Design Thinking ร่วมกัน โดยมี
ก าหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๗ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ อาคาร              
รัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
  - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ความร่วมมือทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ได้ เข้ าร่ วม เป็ นสมาชิ กสภาคณ บดีคณ ะมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย และได้ร่วมลง
น า ม ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ท า ง วิ ช า ก า ร กั บ  National Meanchey 
University, Cambodia  

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ความร่วมมือทางวิชาการ การประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและ National 
Pingtung University, Taiwan ผ่ านรูปแบบออนไลน์  ณ  ห้ อง
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาคารส านักงานอธิการบดี  
สาระส าคัญของการประชุม มีดังนี้ 

๑ . National Pingtung University, Taiwan ไ ด้ น า เส น อ
หลักสูตรนานาชาติส าหรับปริญญาโท และปริญญาเอก เพ่ือรับ
นักศึกษาเข้าเรียนต่อในสาขาดังต่อไปนี้  
 - PhD. in applied science, College of Science  
 - Master Applied Science 
 - Master of information and application 
 - Master in Stem education focuses on Science 
teachers. 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

        โดยที่หลักสูตรดังกล่าวมาข้างต้นนั้น มีการสนับสนุนเรื่อง
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ โดยที่สามารถติดต่อ
ป ระส าน งาน กั บ ฝ่ ายต่ า งป ระ เท ศขอ ง National Pingtung 
University, Taiwan เพ่ือขอข้อมูลเพิ่มเติม  
        จากการน าเสนอข้อมูลเรื่องการศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญา
โทและปริญญาเอกจาก ความเชี่ยวชาญวิชาการในด้านต่างๆจาก 
National Pingtung University, Taiwan ท่ าน อธิ ก ารบ ดี  ผ ศ .
จินตนา เวชมี มีแนวคิดในการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี และครูผู้สอนที่อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัย
ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑ ส่งเสริมให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ศึ กษาต่ อ ในหลั กสู ต ร PhD. in applied science, College of 
Science โดยที่ เสนอว่ า ให้ อาจารย์ศึ กษา course work เป็ น
ระยะเวลา ๑ ปี  หลังจากนั้นสามารถกลับมาท าวิทยานิพนธ์ที่
ประเทศไทยได้ 
 ๑.๒ ส่งเสริมให้อาจารย์จากโรงเรียนสาธิตฯ และครูผู้สอน
ในจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก โดยที่หาแนวทางร่วมกันในการท า Course online  
 ๑.๓  จัดท าหลักสูตรระยะสั้ น เรื่อง STEM Education 
ส าหรับอาจารย์และครูผู้สอน 
 ๑.๔ จัดท ากิจกรรมร่วมกันในหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชา
บริหารการศึกษา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 
 ๑.๕ ส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ไปศึกษาเรียนรู้
เรื่องเทคโนโลยี ที่   National Pingtung University, Taiwan โดย
ท าเป็นหลักสูตรระยะสั้น 

๒. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งในรูปแบบ
ออนไลน์และที่ตั้ง 
 ๒.๑ การร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างสองมหาวิทยาลัย 
 ๒.๒ จัดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม อาทิ จัด
อบรมออนไลน์ภาษาไทย และภาษาจีน 
 ๒.๓ กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
 ๒.๔ กิจกรรมแลกเปลี่ยนร่วมกับสาขาวิชาภาษาจีน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  - 
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 ๑.๒.๒ การตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี 
  เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
องคมนตรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือติดตามการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  โดยท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นายวิชัย ศรีขวัญ  
กล่าวต้อนรับในนามมหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี อธิการบดี กล่าวรายงานการด าเนินงาน 
พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาได้ร่วมให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามของท่านองคมนตรี ประเด็นใน
การน าเสนอต่อท่านองคมนตรี ประกอบด้วย 
  ๑. ข้อมูลทั่วไป  
   วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
    “มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมในการ
พัฒนาท้องถิ่น” 
   ยุทธศาสตร์      
   1) การพัฒนาท้องถิ่น 
   2) การผลิตและการพัฒนาครู 
   3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   พันธกิจ 
   ๑) พัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการวิจัย ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ด้วยนวัตกรรม 
   ๒) ผลิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู 
   ๓) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้ 
   ๔) สร้างเครือขา่ยความร่วมมือตามพันธกิจ 
   ๕) ส่งเสริม รักษา สืบสาน ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   ๖) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
   ศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
   ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีบุคลากรรวม ๕๘๗ คน สายวิชาการ ๓๑๙ คน และสายสนับสนุน 
๒๖๘ คน มีนักศึกษา ๙,๔๐๑ คน นักเรียนโรงเรียนสาธิต ๑,๔๓๗ คน มีที่ตั้ง ๘ แห่ง จัดการศึกษา โดย ๖ คณะ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๓๒ หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ๕ หลักสูตร มีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุม ๓ จังหวัด 
   การเตรียมการเพื่อเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ 
   ๑) เข้าร่วมโครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา : การวิเคราะห์ศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยและจัดท าข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ 
   ๒) ประเมินตนเองเพ่ือจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ตามกฎกระทรวงการ
จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ โดยใช้ระบบ Thai University Classification and Self-Assessment 
System (UCLAS) ด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน (Area-Based and Community) 
   ๓) วิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และ
วิเคราะห์ศักยภาพมหาวิทยาลัย ตามจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
   ๔) จัดท าแผนความเป็นเลิศเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 
   ๕) จัดท านโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
   ๖) ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์จัดท าแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
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   การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ปี ๒๕๖๓ 
   - ปรับรูปแบบการเรียนการสอน 
   - ปรับรูปแบบการท างานเชิงพ้ืนที่ เน้นนักศึกษา และบุคลากรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เป็น 
ผู้ขับเคลื่อน 
   - ปรับรูปแบบการท างานเป็นแบบออนไลน์ 
   - ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกัน Covid ให้นักศึกษาและครอบครัว 
   การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ปี ๒๕๖๔ 
   - จัดระบบนิเวศทางดิจิทัลเต็มรูปแบบ 
   - ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
   - ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นโรงพยาบาลสนามและกักตัวผู้กลับภูมิล าเนา 
   - ให้ความช่วยเหลือ เยียวยา นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจาก Covid 
 
  ๒. การจัดการเรียนการสอนช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 
   มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ๑๐๐% ผ่านระบบหลักได้แก่ Zoom 
meeting และ Google Classroom จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษา และ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับบุคลากรสายวิชาการ 
   ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
   ๑) ความพร้อมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนของนักศึกษา : มหาวิทยาลัยด าเนินการ
แจก Sim Net ให้กับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
   ๒) ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยจัดอบรมพัฒนาการเรียนการสอน
แบบ Virtual Class พร้อมทั้งมีสื่อแนะน าเทคนิคการสอนและการประเมินผล 
   ๓) ภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนออนไลน์  : มหาวิทยาลัยออกประกาศงดค่าปรับ คืนเงิน
ค่าธรรมเนียม เร่งรัดการจัดสรรทุนการศึกษา และลดค่าธรรมเนียมตามนโยบายของกระทรวง 
 
  ๓. การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในห้วงสถานการณ์ Covid-19  
   นโยบายในด้านการพัฒนาท้องถิ่นช่วงสถานการณ์ Covid-19 เน้นการท างานในพ้ืนที่ 
(ใครอยู่ตรงไหน ท าตรงนั้น) โดยยึดความต้องการของพ้ืนที่เป็นหลัก เน้นการมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่ และใช้
การบูรณาการข้ามศาสตร์   
   ในช่วงเริ่มต้นของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑ 
มหาวิทยาลัยด าเนินการให้ทุกคณะและหน่วยงานหลักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบ                    
๑ หน่วยงาน ๑ ต าบล ในลักษณะของการพัฒนาบนฐานการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีพ้ืนที่หลักในการ
ด าเนินการ ๗ ต าบล ต่อมาในปี ๒๕๖๒ ขยายพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุม ๓ จังหวัด (ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี :              
๓ บุรี) และเข้าร่วมโครงการหลักกับ ทปอ. มีการด าเนินการทั้งสิ้น ๒๘ โครงการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓                          
ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ ปี ๒๕๖๒ แต่เกิดสถานการณ์ Covid-19 จึงปรับรูปแบบการท างานเน้นให้นักศึกษา
พัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ โดยมีกิจกรรมที่นักศึกษาด าเนินการทั้งสิ้น ๑๕๗ กิจกรรม ครอบคลุมพ้ืนที่ ๗๘ ต าบล
ใน ๓ จังหวัด  ส าหรับการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด าเนินการตาม
กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ กลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ (Area-Based and 
Community) รวมทั้งขับเคลื่อนการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาไทย (Reinventing University)   มีจ านวน
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นทั้งสิ้น ๓๗ โครงการ และขับเคลื่อนโครงการพิเศษตามนโยบายของ
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กระทรวง ได้แก่ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) โดยมีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งสิ้น               
๑๗ ต าบล  
   ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นของจังหวัดลพบุรี ได้แก่ การพัฒนาครูด้านการเรียนการ
สอนออนไลน์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  การพัฒนาอาชีพนักเรียนโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ และโรงเรียนกองทุนการศึกษา  การพัฒนาพ่ีเลี้ยงโรงเรียนขนาดเล็กและผลิตสื่อ               
เพ่ือแก้ไขปัญหาโรงเรียนขาดแคลน 
   ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นของจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์
พระราชา บางระจัน  สวนสมุนไพร  การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
   ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นของจังหวัดสระบุรี  ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน             
การผลิตสื่อเพ่ือแก้ไขปัญหาโรงเรียนขาดแคลน  การส่งเสริมความรักความสามัคคี 
   ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
   ๑) การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่  : มหาวิทยาลัยด าเนินการโดยสื่อสารผ่าน
ผู้น าชุมชน และท าความเข้าใจร่วมกับคนในพ้ืนที่ ปรับให้นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ 
   ๒) ระเบียบและข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย : มหาวิทยาลัยมีการ
ประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือท าความเข้าใจในเรื่องการเบิกจ่าย 
  ๔. การขับเคลื่อนวิศวกรสังคม 
   มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายให้บุคลากรทุกคนเป็นวิศวกรสังคม โดยก าหนดมาตรฐาน
ของการเป็นวิศวกรสังคมไว้ ๓ ระดับ  
   • ระดับท่ี ๑ สามารถน าความรู้ตามศาสตร์ไปปรับใช้ในสังคมได้ 
   • ระดับท่ี ๒ มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
   • ระดับท่ี ๓ เป็นผู้น าในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
   มีการจัดท ารายวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education)  วิชา นวัตกรท้องถิ่น 
ส าหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทุกคน ภายใต้รหัสวิชา ศท ๐๐๒๒๗๐๔ เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
   มีการขับเคลื่อนวิศวกรสังคม โดยการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ จากนั้นกลับมาพัฒนาผู้น านักศึกษาของมหาวิทยาลัย จัดตั้งชมรม และลงพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติการ
เป็นวิศวกรสังคม โดยใช้พ้ืนที่บ้านเขาขวาง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีเป็นพ้ืนที่น าร่อง ลงพ้ืนที่มอบถุงปันสุข
ที่ได้รับความกรุณาจากท่านองคมนตรีเพ่ือดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 และ                
ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา  
   ในเรื่องดังกล่าวนี้ ท่านองคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาวิศวกรสังคม             
โดยกล่าวถึงหัวใจส าคัญของการพัฒนาที่จะต้องพิจารณาถึง Outcomes ที่จะเกิดขึ้นกับตัวนักศึกษาวิศวกรสังคม 
ซึ่งประกอบด้วย 
   ๑) การแยกแยะข้อเท็จจริง (Fact) ออกจากอารมณ์และความรู้สึก (Feeling) 
   ๒) การยอมรับความเห็นต่างและสามารถหาจุดร่วมเพ่ือการพัฒนา 
   ๓) การสืบเสาะข้อเท็จจริงด้วยหลักเหตุ-ผล 
   ๔) การเปิดรับข้อเท็จจริงด้วยหลักเหตุ-ผล 
   ๕) การเข้าใจและเคารพวิถีชีวิตของเพ่ือนร่วมงานและคนในชุมชน 
   ๖) การตั้งค าถามอย่างสงสัยใคร่รู้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลหลากหลายมิติ 
   ๗) การวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อการพัฒนาได้ 
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  ๘) การเลือกเวลาและประเด็นการมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสม 
  ๙) การเห็นคุณค่าอดีต เข้าใจปัจจุบัน เพื่อวางแผนอนาคต 
  ๑๐) การรู้จักทุกขั้นตอนอย่างถ่องแท้ เพ่ือเลือกพัฒนาตามศักยภาพอย่างตรงเป้าหมาย 
  ๑๑) การเลือกปรับปรุง ยกระดับ หรือสร้างเพ่ิมกระบวนการใดๆ ได้อย่างเหมาะสม               
เพ่ือเพ่ิมผลลัพธ์ที่มีคุณค่า 
  ๑๒) “ชวนเพื่อน จูงมือน้อง ขอร้องพ่ี” ร่วมใจพัฒนาอย่างเห็นคุณค่าบนหลักเหตุ-ผล 
  ท่านองคมนตรี ยังได้ย้ าว่าจะมีการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศอีก ๒ ครั้ง            
โดยในการตรวจเยี่ยมการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ (การผลิตและพัฒนาครู) จะอยู่ในช่วงระหว่างเดือน
มกราคมถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ และการตรวจเยี่ยมการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ (การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา) จะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 
   
  ๑.๒.๓ การเข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ในการลงพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี และร่วมรับฟังเสวนาทางวิชาการ “ธัชชา” 

 เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๘.๐๐ น. นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี พร้อม
ด้วยผู้บริหาร และอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง   
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาทิ ปลัดกระทรวง ผู้บริหารวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย  หรือ ธัชชา (Thailand Academy of Social Sciences, 
Humanities and Arts ; TASSHA) และผู้บริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ในการลงพ้ืนที่
จังหวัดลพบุรีและจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานในแหล่ง
โบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จังหวัดลพบุรี พ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งแร่ทองแดง/
แร่เหล็ก เขาทับควาย เมืองโบราณบ้านพรหมทินใต้ และบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) จังหวัดลพบุรี  

 นอกจากนี้ ได้ร่วมรับฟังเสวนาทางวิชาการ “ธัชชา” ณ โรงแรมนารายณ์ฮิลล์ จังหวัด
ลพบุรี ประเด็นการเสวนาในสองหัวข้อ ได้แก่ ๑) หัวข้อ “โบราณคดีก็มีอนาคต : ดาราศาสตร์ โหราศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์” มีผู้ร่วมเสวนาประกอบไปด้วย ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อ านวยการสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ , 
ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา อาจารย์ประจ าคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ดร.อุเทน วงษ์สถิตย์ อาจารย์
ประจ าคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ๒) หัวข้อ “พัฒนาการ ความส าคัญ ความยิ่งใหญ่ของเมือง
โบราณศรีเทพ” มีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบไปด้วย รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม ผู้ทรงคุณวุฒิด้ านประวัติศาสตร์
โบราณคดี รศ.ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง หัวหน้าภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา 
อาจารย์ประจ าคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี ผศ.ดร.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ด าเนินรายการ 

 ทั้งนี้ กระทรวง อว. ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะใช้เวลาประมาณ ๑๐ ปี ในการให้เกิดสมดุลทาง
วิชาการทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศิลปะวิทยาการ เอกลักษณ์ที่ชัดเจนของ อว. คือวิทยาศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ต้องไปด้วยกัน อย่างมั่นคง ขยับไปพร้อมกันทั้งกระทรวงเกือบทุก
หน่วยงานของกระทรวง และมหาวิทยาลัยทุกแห่งมีบทบาทร่วม ทั้งนี้ การที่จะท าให้กระทรวงช่วยขยับประเทศ
ไทยให้เข้าสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วนั้น การขยับประเทศต้องขยับด้วยการเดินสองขา ขาหนึ่งคือขาของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกขาหนึ่งคือขาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม กระทรวงให้ความส าคัญ              
ทั้ง 2 เรื่อง ทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาการแบบสมัยใหม่ ขณะเดียวกันก็เป็นกระทรวงที่เน้นเรื่อง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมด้วย 
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 ๑.๒.๔ การขับเคลื่อนนโยบายและแผนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย  โดย นายวิชัย  ศรีขวัญ 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิชัย  ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ 
บรรยายให้แนวทางในการจัดท านโยบายและแผนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย ให้กับอธิการบดี รองอธิการบดี และ
ผู้ช่วยอธิการบดี (ออนไลน์) เนื้อหาโดยสรุป คือ หลักการแนวคิดในการจัดท านโยบายนโยบายการบริหารงาน            
การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีหลักการที่ส าคัญคือการก าหนดนโยบายเป็นกระบวนการระบุประเด็นปัญหา 
หรือโอกาสการพัฒนา เพ่ือตัดสินใจเลือกทิศทางการด าเนินการขององค์การ ในการจัดการ เข้าใจปัญหาหรือ              
การพัฒนา มีข้ันตอนในการก าหนดนโยบาย  ๕ ขั้น ได้แก ่

  ๑) การก่อตัวของประเด็นปัญหา 

  ๒) การนิยามหรือการระบุประเด็นปัญหา หรือโอกาส 

  ๓) การก าหนดวัตถุประสงค์ 
  ๔) การวิเคราะห์และการตัดสินใจ 

  ๕) นโยบาย 

 โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดนโยบาย ดังนี้ 
 ๑) พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาและของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 ๒) นโยบายด้านการจัดการศึกษาของชาติ ของสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ทั้งในลักษณะที่เป็นบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศ มติ ค าสั่ง หรือระเบียบ รวมทั้งที่เป็นพระบรมราโชบาย
และยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของพ้ืนที่ ภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด 

 ๓) นโยบายของสภามหาวิทยาลัยที่มีอยู่เดิม ก่อนการก าหนดนโยบายครั้งนี้ รวมทั้งผล
การขับเคลื่อนและการประเมินนโยบาย ดังกล่าว  

 ๔) การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและ
การพัฒนาการศึกษา 

 ๕) ข้อมูลทั่วไป ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การส่งเสริม และพัฒนาการศึกษา 

 องค์ประกอบของนโยบายและแผนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ๔ ข้อ ได้แก่ 

 ๑) หลักการและเหตุผล 

 ๒) วัตถุประสงค์ 
 ๓) นโยบาย 

 ๔) แนวทางในการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผล 

 นอกจากนี้ ได้ก าหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ๕ ด้าน  ได้แก่ 

 ๑) การผลิตก าลังคน 

 ๒) การวิจัย 

 ๓) การบริการวิชาการ 

 ๔) การท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 ๕) การบริหารจัดการ 
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 และเชื่อมโยงพันธกิจดังกล่าวกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ แผน
ปฏิรูปประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ และประเด็นยุทธศาสตร์พลิกโฉม (Reinventing) ของกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ ยุทธศาสตร์ภาค กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ กับนโยบายและ
แผนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

 วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกสภามหาวิทยาลัยฯ บรรยายสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวทางการก าหนดนโยบาย ให้กับกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการนโยบาย
และแผนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย (ออนไลน์)  โดยได้บรรยายหลักการแนวคิดในการจัดท านโยบายการบริหารงาน
การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณาร่างนโยบายและแผนเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 

 วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายกสภามหาวิทยาลัยฯ บรรยายสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ให้กับคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ออนไลน์)  โดยสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้  

 ๑) มหาวิทยาลัยต้องก าหนดนโยบายหรือทิศทางที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนา
ก าลังคน (ก าหนดคุณลักษณะของก าลังคน : วิศวกรสังคม โดยก าหนดให้อาจารย์ และนักศึกษา ทุกคนเป็นวิศวกรสังคม) 

 ๒) จัดท าแผนงาน  โครงการ เพ่ือก าหนดแนวทาง วิธี ปฏิบัติ  และเครื่องมือในการประเมิน 

 ๓) ก ากับ ดูแล ติดตามและและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน
และโครงการที่ก าหนดไว้ 

 ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี คือ การผลิตและพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาให้เป็น วิศวกรสังคม ซึ่งต้องมีทักษะ ๔ ด้าน ได้แก่ 

 ๑) เป็นนักคิด สามารถคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลได้ 
 ๒) เป็นนักสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้  ข้อมูล  ข่าวสารได้ดี 

 ๓) เป็นนักประสาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 ๔) เป็นนักสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาสังคม 

 
  จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  ................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………......……..…………………….....………………………………… 
………………………………………………………………………………………......……..…………………….....………………………………… 
………………………………………………………………………………………......……..…………………….....………………………………… 
………………………………………………………………………………………......……..…………………….....………………………………… 
………………………………………………………………………………………......……..…………………….....………………………………… 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 1.3 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม  
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การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  ครั้ งที่  10/2564                  
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 
   
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2564 (การประชุม            
ผ่านสื่ อ อิ เล็กทรอนิกส์ ) เมื่ อวันที่  15 ตุลาคม 2564 ฝ่ ายเลขานุการ ได้แจ้ งมติสภามหาวิทยาลัย                            
ให้มหาวิทยาลัยทราบ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 และได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี โดยจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                  
ทางไปรษณีย ์เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 แล้วนั้น  
  ในการนี้ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 10/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม  (หน้า 1 - 36) 

  มติสภามหาวิทยาลัย  ................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………......……..…………………….....………………………………… 
………………………………………………………………………………………......……..…………………….....…………………..…..…………
…………………………………………………………………………………………..…………………………………..…………………….………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     
พ.ศ. 2564 
  สรุปเรื่อง 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 
2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดรหัสมติสภามหาวิทยาลัย และให้เริ่มด าเนินการรายงานผลการด าเนินการตาม
มติสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป นั้น 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย พร้อมประเด็นข้อคิดเห็น              
และข้อเสนอแนะที่ส าคัญให้หน่วยงาน/ผู้ รับผิดชอบที่ เกี่ยวข้องรับทราบ และให้ด าเนินการรายงานผล                  
การด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยทราบเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2564 –   
ครั้งที่ 10/2564 โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 

1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 29 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 28 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภา
มหาวิทยาลัย 

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 

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 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 
1. หมวดนโยบายและแผน 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภา
มหาวิทยาลัย 

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 

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 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 01 – 09 
 

9. รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 01 – 10 
 

1 0 .  พิ จ า ร ณ า แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินการตาม  
ข้อ 13 ของกฎกระทรวงการจัด
กลุ่ มสถาบัน อุดมศึกษา พ .ศ . 
2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 01 – 11 
 

11 . น โยบาย หลักการ และ
แน วท างก ารบ ริ ห ารจั ด ก าร
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 01 – 12 
 

1 2 .  แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี 
พ.ศ. 2566 – 2570 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

05/2564 – 01 – 13 
 

13. ร าย งาน ติ ด ต าม ผล ก าร
ด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ ย ง  ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ         
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน (วันที่  1 ตุลาคม 
2563 ถึ ง  วั น ที่  31 มี น าค ม 
2564) 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

1. หมวดนโยบายและแผน 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
06/2564 – 01 – 14 

 
 

14. การปรับปรุงระเบี ยบวาระ           
การป ระชุ มสภ ามหาวิ ทยาลั ย 
ระเบียบวาระเรื่องเพ่ือพิจารณา 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 01 - 15 
 

15. รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 01 - 16 
 

16. ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและ
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 01 - 17 
 

1 7 . ร่ าง แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

07/2564 – 01 – 18 
 

18. รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

07/2564 – 01 – 19 19. การประเมินตนเองตามตัวชี้วัด
ศั ก ย ภ า พ อ ง ค์ ก ร  แ ล ะ                  
ตัวชี้วัดผล การด าเนินงาน เพ่ือเลือก
สังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

07/2564 – 01 – 20 20. ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะ  
6 เดื อ น  (1 ตุ ล าค ม  2563 –             
31 มีนาคม 2564 

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

08/2564 – 01 - 21 21. รับทราบรายงานสรุปผลการ
ด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี  ประจ าปี  พ.ศ. 
2564 ตั้ งแต่ การประชุ ม ครั้ งที่ 
1/2564 – ครั้งที่ 7/2564   

ครั้งที่ 8/2564 
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

1. หมวดนโยบายและแผน 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
08/2564 – 01 - 22 22. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 8/2564 
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

08/2564 – 01 - 23 23. (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็น
เลิ ศ ของมห าวิท ย าลั ย ราชภั ฏ               
เทพสตรี 

ครั้งที่ 8/2564 
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

09/2564 – 01 - 24 24. รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

09/2564 – 01 - 25 25. การจัดท าแผนพัฒนาความเป็น
เลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

09/2564 – 01 - 26 2 6 .  ( ร่ า ง )  ป ร ะ ก า ศ ส ภ า
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี  
เรื่อง นโยบายและแนวทาง การ
พั ฒ น า ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 
2570 

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

09/2564 – 01 – 27 2 7 . แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก าร  (Action 
Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2 5 6 5  มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ         
เทพสตรี 

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

09/2564 – 01 – 28 28. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

10/2564 – 01 - 29 29. รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

2. หมวดการจัดการศึกษา จ านวน 65 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 53 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 12 เรื่อง  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
01/2564 – 02 - 01 1. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 22 มกราคม 2564 
ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
01/2564 – 02 - 03 3. ก ารข อ เป ลี่ ย น แป ล งอ าจ ารย์

ผู้ รับผิ ดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร  ห ลั ก สู ต ร                 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2564 – 02 - 04 4 . การขอ เป ลี่ ยน แป ลงอาจารย์
ผู้ รับผิ ดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร  ห ลั ก สู ต ร             
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(หลั กสู ตรปรับปรุ ง  พ .ศ . ๒๕๖๒ )  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2564 – 02 - 05 5. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา             
ในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ... 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

02/2564 – 02 - 06 6. พิจารณาอนุมัติหลักสูตรหมวดวิชา
ศึ กษ าทั่ ว ไป  (ห ลั กสู ต รป รั บ ป รุ ง               
พ.ศ. 2564) 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 02 – 09  9. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
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 

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 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 03 - 14 14. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน
ค่ าธรรมเนี ยมการศึ กษาระดั บ 
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 – 02 – 15  
 

15. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและ
นวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 – 02 – 16  
 

16. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการ
จัดการ 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 – 02 – 17 
 

17. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
04/2564 – 02 – 18 
 

18. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

04 /2564 – 02 – 19 
 

19. ปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะ
วิทยาการจัดการ 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 02 – 20 
 

20. แก้ไขชื่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 02 – 21 21. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 02 – 22 
 

22. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะ
วิทยาการจัดการ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 02 – 23 
 

23. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) คณะ
ครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 02 – 24 
 

24. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา           
(4 ปี ) (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2563) 
คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
05/2564 – 02 - 25 
 

25. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิ ต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะ         
ครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 02 – 26 
 

26. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย            
(4  ปี )  (ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง             
พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 02 – 27 
 

27. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลั กสู ตร หลักสู ตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 02 – 28 
 

28. ปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิ ชาหลั กสู ตรและการสอน 
(หลั กสู ตรใหม่  พ .ศ. 2555) คณ ะ             
ครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 02 – 29 
 

29. ปิดหลักสูตรประกาศนียบั ตร
บัณฑิต สาขาวิชาประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 02 – 30 
 

30. ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสู ตร
ภาษาอังกฤษ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง               
พ.ศ. 2555) และไม่ขอรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2563  คณ ะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
06/2564 – 02 – 31 31. ให้ปริญญาบัณฑิต ครั้งที่ 6/2564 

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 
ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 02 – 32 
 

 

32. การขอเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตร วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 6/2564  
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 02 – 33 33. ปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2554) คณะวิทยาการจัดการ 

ครั้งที่ 6/2564  
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 02 – 34 34. ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 6/2564  
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 02 – 34 
 

 

35. รายงานข้อมูลการรับนักศึกษา ภาค
ปกติ ประจ าปีการศึกษา 2564 

ครั้งที่ 6/2564 

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 
ด าเนินการเสร็จแล้ว 

07/2564 – 02 – 36 
 

36. ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

07/2564 – 02 – 37 
 

37. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต  ครั้งที่ 7/2564  
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

07/2564 – 02 – 38 
 

38 . การขอ เปลี่ ยนแป ลงอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
(หลั กสู ต รใหม่พ .ศ . 2 5 6 3 ) คณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ครั้งที่ 7/2564  
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

07/2564 – 02 – 39 39. การขอ เป ลี่ ย น แป ล งอ าจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
07/2564 – 03 - 40 

 
40. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณ ฑิ ต  สาขาวิช าภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖3) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

07/2564 – 03 – 41 
 

41. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์         
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรม 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

07/2564 – 03 – 42 
 

42. การขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖2) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

07/2564 – 02 – 44 43. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

07/2564 – 02 – 44 44. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ป ระ จ า ห ลั ก สู ต ร  แ ล ะข อ ป รั บ
แผนการรับนั กศึ กษ า หลั กสู ต ร            
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา            
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 256๒) คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

08/2564 – 02 - 45 45. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ครั้งที่ 8/2564 
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 
2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
08/2564 – 02 - 46 46. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 8/2564 
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

08/2564 – 02 - 47 4 7 . พ ระ ราชก ฤษ ฎี ก าว่ าด้ ว ย
ป ริญ ญ าในสาขาวิช า อั กษ รย่ อ
ส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  
เข็ มวิท ยฐานะ และครุยประจ า
ต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  

ครั้งที่ 8/2564 
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

08/2564 – 02 - 48 48. รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับหน่วยงานตาม
โครงสร้างของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2563 

ครั้งที่ 8/2564 
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

09/2564 – 02 - 49 49. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

09/2564 – 02 - 50 50. ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

09/2564 – 02 – 51  51. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Quality Improvement plan) 
ระดับมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 
2564 และค่าเป้าหมายการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

09/2564 – 02 - 52 52. ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  ว่ าด้ วยการรั บจ่ าย เงิ น
ค่ าธ รรม เนี ย มก ารศึ กษ าระดั บ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
09/2564 – 02 - 53 53. ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เท พ ส ตรี  ว่ าด้ ว ย ก ารรั บ จ่ าย เงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญา
ตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

09/2564 – 02 - 54 54. ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบ
คลังหน่วยกิต พ.ศ. .... 
 

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

09/2564 – 02 - 55 55. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒ ๕ ๖ ๕ ) ค ณ ะวิ ท ย าศ าสต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี  

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

09/2564 – 02 - 56 56. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต 
ส าขาวิช าภ าษ าญี่ ปุ่ น  (ห ลั ก สู ต ร
ป รั บ ป รุ ง  พ .ศ .  2 5 6 5 ) ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

09/2564 – 02 - 57 57. หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบัณ ฑิ ต 
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

09/2564 – 02 - 58 58. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ .ศ . 2565 )  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

10/2564 – 20 - 59 59. อนุมัติ ให้ปริญญามหาบัณฑิต 
และปริญญาบัณฑิต 

ครั้งที่ 10/2564  
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

10/2564 – 20 - 60 60. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
ส าขาวิช าภ าษ าญี่ ปุ่ น  (ห ลั ก สู ต ร
ป รั บ ป รุ ง  พ .ศ .  2 5 6 5 ) ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 10/2564  
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
10/2564 – 20 - 61 61. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 10/2564  
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

10/2564 – 20 - 62 62. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2565 )  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

10/2564 – 20 - 63 63. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิช าการจัดการธุ รกิ จดิ จิทั ล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . ๒๕๖4 )  
คณะวิทยาการจัดการ 

ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

10/2564 – 20 - 64 64. การแก้ไขรหัสวิชา หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ 

ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

10/2564 – 20 - 65 6 5 . ก า รคื น เงิ น ค่ า ธ ร รม เนี ย ม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

3. หมวดงบประมาณและการเงิน จ านวน 16 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 15 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
01/2564 – 03 - 01 1. รับทราบรายงานรับ  - จ่ ายเงิน 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เท พ ส ต รี 
ป ร ะ จ า เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น                     
พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

02/2564 – 03 - 02 2. พิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับ
นักศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 
2/2563 

ครั้งที่ 2/2564  
วันที่ 19 กุมภาพันธ ์2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

02/2564 – 03 - 03 3. รับทราบรายงานรับ  - จ่ ายเงิน 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เท พ ส ต รี 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 2/2564  
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

3. หมวดงบประมาณและการเงิน  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
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 

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 

05/2564 – 03 – 06 
 

6. การขอใช้ เงินที่มีผู้ อุทิศให้แก่
มหาวิทยาลั ยโดยไม่ ได้ ก าหนด
เงื่อนไขหรือก าหนดไว้ไม่ชัดแจ้ง  
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ย               
ราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 03 – 07 
 

7 .ร า ย ง า น รั บ  - จ่ า ย เ งิ น 
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี 
ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 03 – 08 
 
 

8. ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/
2563 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 03 – 09 9. โครงการพัฒนาห้องเรียนสู่สากล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

06/2564 – 03 – 10 10. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน 
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี 
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

07/2564 – 03 – 11 
 

11. รายงานรับ - จ่ายเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2564 

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

08/2564 – 03 – 12 12. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 8/2564 
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

09/2564 – 03 – 13 1 3 . ร า ย ง า น รั บ  - จ่ า ย เงิ น 
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี 
ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 
3. หมวดงบประมาณและการเงิน  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
10/2564 – 03 - 14 1 4 . ค าขอตั้ งงบ ป ระม าณ ของ

ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
ม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ เท พ ส ต รี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

10/2564 – 03 - 15 15. แผนกลยุทธ์การเงินมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 - 2568 

ครั้งที่ 10/2564  
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

10/2564 – 03 - 16 1 6 . ร า ย ง า น รั บ  - จ่ า ย เงิ น 
ม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ เท พ ส ต รี 
ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 10/2564  
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล จ านวน 33 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 32 เรื่อง ยังไม่ได้ด าเนินการ 1 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
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 านั กวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2564 – 04 - 02 2. ข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ            
เทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....   

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ ์2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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 กุมภาพันธ ์2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 – 05  5. ทบทวนการเทียบเคียงสาขาวิชาที่
เค ย ก 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 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 
4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
03/2564 – 04 – 06  6. ข้อหารือการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของ

พ นั ก ง าน ใน ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า              
สายสนับสนุน 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 – 07  7 . แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการป ระเมิ น                
เพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 - 08 8. แ ต่ ง ตั้ ง อ นุ ก ร ร ม ก า ร  ใ น
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ า
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 – 09  9. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและ
แผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 – 10  10. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่าง
ก ฎ  ข้ อ บั ง คั บ  แ ล ะ ร ะ เบี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 – 11  11. แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 
 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 – 12  12. ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี  ว่าด้ วย เครื่องแบบปฏิบั ติ
ราชการของพนักงานมหาวิทยาลั ย           
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 – 13  13. ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 – 14  14. ข้ อบั งคั บมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 – 15  15. ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง พ.ศ. .... 
 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 
4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
04/2564 – 04 – 16 
 

16. ข้อหารือหน้าที่การด าเนินงานของ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 -  04 – 17 
 

17. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
เทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 -  04 – 18 
 

18. ก าหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของ
ผู้บริหารที่ มิ ได้ เป็นข้ าราชการหรือ
พนั กงานในสถาบั น อุดมศึ กษา ใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 – 04 – 19 
 

19. พิจารณาแต่งตั้ งกรรมการสภา
มหาวิทยาลั ย จากผู้ ด ารงต าแหน่ ง
บริหาร เป็นคณะกรรมการ นโยบาย
และแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
และเป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ 
ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 04 – 20 
 

2 0 . ร่ า งป ระก าศ ม ห าวิ ท ย าลั ย             
ราชภั ฏ เทพสตรี  เรื่ อ ง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์
ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 04 – 21 
 

21. พิจารณาการขอแก้ไขค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 04 – 22 
 

2 2 .  แ ต่ ง ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร  ใ น
คณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ท รั พ ย์ สิ น  ม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ           
เทพสตรี 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 
4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
06/2564 – 04 – 23 

 
 

23. ร่ า ง  ข้ อบั งคั บ ม ห าวิ ท ย าลั ย              
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 04 – 24 
 

24. แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการ
บริหารงานบุ คคลในมหาวิทยาลั ย          
ราชภัฏเทพสตรี แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

07/2564 – 04 – 25 
 

25. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

ครั้งที่ 7/2564  
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

09/2564 – 04 - 26 26. แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

09/2564 – 04 - 27 27. แต่งตั้งประธานคณะกรรมการ
เพ่ื อ พิ จ ารณ าด า เนิ น ก าร ใน ศ าล
ป ก ค รอ ง แท น ค น เดิ ม ที่ พ้ น จ าก
ต าแหน่ง 

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

10/2564 – 04 - 28 28. แต่งตั้ งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ            
ในสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

10/2564 – 04 - 29 29. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินประจ า
ต า แ ห น่ ง แ ล ะ เงิ น ค่ า ต อ บ แ ท น
นอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

10/2564 – 04 - 30 30. เสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ งกรรมการสภา
มห าวิ ท ย าลั ย ผู้ ท ร งคุณ วุฒิ  ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

10/2564 – 04 - 31 31. เลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

10/2564 – 04 - 32 32. หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
10/2564 – 04 - 33 33. แต่งตั้งกรรมการนโยบายการเงิน

และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

5. หมวดอ่ืนๆ จ านวน 11  เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 11 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
01/2564 – 05 – 01 1 . แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการติ ดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2564 – 05 – 03 3. รับทราบค าพิพากษา และการจัดท า
อุทธรณ์ ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง
คดีหมายเลขด าที่  บ.321/2559 คดี
หมายเลขแดงที่   บ .230/2559 
ระหว่างนางสาวปัทมา ศรีไพร ผู้ฟ้องคดี 
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 1 
กับพวกรวม 3 คน  ผู้ถูกฟ้องคดี และ
คดีหมายเลขด าที่ บ.327/2559 คดี
หมาย เลขแดงที่  บ .2 31 /255 9 
ระหว่างนายสยามรัฐ เหียสุรีย์ ผู้ฟ้องคดี 
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 1 
กับพวกรวม 3 คน ผู้ถูกฟ้องคดี 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

5. หมวดอ่ืนๆ  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
02/2564 – 05 – 05 5. รับทราบหมายแจ้ งก าหนดวันนั่ ง

พิจารณาคดีครั้งแรกและนัดฟังค าพิพากษา 
คดีหมายเลขด าที่ บ .310/2559 คดี
หมายเลขแดงที่ บ .227 /2559  คดี
หมายเลขด าที่ บ.134/2560 ระหว่าง
นายพุ่มพันธ์ หรือ พลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม               
ผู้ ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี  ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 05 – 06 6. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  ปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  
(๑ ตุลาคม ๒๕62 – 30 กันยายน 2563) 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 05 – 07 7 . รั บ ท ร า บ ผ ล ก า ร พิ จ า ร ณ า ค ดี            
ครั้งแรก และค าพิพากษา ศาลปกครอง
กลาง คดีหมายเลขด าที่ บ.310/2559 
คดีหมายเลขแดงที่ บ.227/2559 คดี
หมาย เลขด าที่  บ .134 /25 60  คดี
หมายเลขแดงที่  บ.51/2564 ระหว่าง
นายพุ่มพันธ์ หรือพลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม  
ผู้ฟ้องคดี กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี  ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 5 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 – 05 – 08 8 . ข้ อ บั งคั บ ม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ             
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์ สิ น  มหาวิทยาลั ย         
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

5/2564 – 05 – 09 
 

9. การขอเปลี่ยนแปลงการสอบทานเป็น
กรณีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 05 – 10 
 

10 . รายงานประจ าปี  พ .ศ . 256 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

09/2564 – 05 - 11 11. รับทราบรายงานประจ าปี พ.ศ. 256๓ 
ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ 
เทพสตรี 

ครั้งที่ 9/2564  
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

หมายเหตุ : ด าเนินการก าหนดรหัสดังนี้ 
รูปแบบ XX/XXXX  – XX – XX  
  - ตัวเลข หมายถึง ครั้งที่ประชุม เช่น 01/2564 

 
  - ตัวเลข 2 หลัก หมายถึง หมวดหมู่ของเรื่องที่ประชุมโดย  

  01 หมายถึง หมวดนโยบายและแผน 
 02 หมายถึง หมวดการจัดการศึกษา 
 03 หมายถึง หมวดงบประมาณและการเงิน 
 04 หมายถึง หมวดการบริหารงานบุคคล 
 05 หมายถึง หมวดอ่ืนๆ   

  - ตัวเลข 2 หลัก หมายถึง ล าดับของมติสภามหาวิทยาลัย  
(นับต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจ าแนกตามหมวดหมู่) 

 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
        
  ประเด็นเสนอ 

รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     
พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 10/2564 

 

มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย  
 4.1 พิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทาง 
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 
 

 สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 
2564 ได้พิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ และมีมติ มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือ                     
การพัฒนามหาวิทยาลัย ปรับแก้ไขร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทาง            
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย นั้น 
  มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยมีการ
ด าเนินการ สรุปดังนี้ 
  1. มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการอ านวยการ ด าเนินการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยตามนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕ วิเคราะห์
ความเชื่อมโยงพันธกิจและนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกับยุทธศาสตร์แต่ละระดับ และสรุปเป็นร่าง
นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 เพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
  2. คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย จัดประชุมครั้งที่ 6/2564 
(ประชุมผ่ านสื่ อ อิ เล็ กทรอนิกส์ ) เมื่ อวันที่  12 ตุ ลาคม 2564 เพ่ื อพิ จารณ าจัดท าร่างน โยบายและ                
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 โดยเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ความเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกับคณะกรรมการ 
และการประชุมครั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยได้เป็นผู้บรรยาย เรื่อง หลักการแนวคิดในการจัดท านโยบาย 
  3. มหาวิทยาลัย โดยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ ด าเนินการปรับแก้ไขร่าง
นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 ตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  4. คณ ะกรรมการน โยบายและแผนเพ่ื อการพัฒ นามหาวิทยาลั ย  จั ดประชุ มครั้ งที่                 
7/2564 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2564 พิจารณาร่าง ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 
2570 ประกอบด้วยส่วนส าคัญดังนี้ 
    (1) หลักการและเหตุผล 
    (2) วัตถุประสงค์ 
    (3) นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (นโยบายเร่งด่วนและนโยบายทั่วไป 
จ าแนกตามพันธกิจ) 
    (4) แนวทางในการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผล  
   ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและ
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 และมอบเลขานุการด าเนินการปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
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   มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามมติของคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 
2570 เพ่ือให้มหาวิทยาลัย ได้น านโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 
2570 เป็นเครื่องมือและทิศทางในการด าเนินงานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่                   
(Area-Based and Community) ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ          
การประชุม (หน้า 3 – 5) 
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา             
การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย                
และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 
 

   มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………………….……………………………………. 
………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  5.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 

 

   สรุปเร่ือง 
  ด้วย การจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษา จ านวน 65 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 12 คน และ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 53 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการ  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนตุลาคม 2564 ดังนี้        
 (1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการ

ประชุม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 
 (2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ

ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 
 (3) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล

การศึกษา ในการประชุมเม่ือวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 
 (4) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา  

ในการประชุม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 
 (5) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีการประชุมพิจารณาอนุมัติผล

การศึกษาในเดอืนตุลาคม  
 (6) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ             

ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564  ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 
 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา            

แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอต่อ
สภาวิชาการ เมื่อวันที่ 28 – 29 ตุลาคม และวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2564   

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี จ านวน 65 คน 
รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 
 

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    
 1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 1.1.1 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 3 - 3 

รวมทั้งหลักสูตร 3 - 3 
 1.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 1.2.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ - 4 4 

รวมทั้งหลักสูตร - 4 4 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

 1.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 1.3.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - 14 14 

รวมทั้งหลักสูตร - 14 14 
รวมทั้งสิ้น 3 18 21 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 1 - 1 

3. คณะวิทยาการจัดการ  
 3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 - 1 
  3.1.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 1 1 
  3.1.3 สาขาวิชาการจัดการ - 2 2 

รวมทั้งหลักสูตร 1 3 4 
 3.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
 3.2.1 สาขาวิชาการบัญชี 6 2 8 

รวมทั้งหลักสูตร 6 2 8 
รวมทั้งสิ้น 7 5 12 

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 4.1.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - 6 6 

รวมทั้งหลักสูตร - 6 6 
รวมทั้งสิ้น - 6 6 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
 5.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  5.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

1 - 1 

  5.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

- 1 1 

  5.1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครือ่งกล) 

- 13 13 

รวมทั้งหลักสูตร - 14 15 
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  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี  จ านวน 65 คน (เอกสารแยกเล่ม             
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร”   
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
  3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  “ข้อ 3 วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา” 
 
 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 65 คน 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………....…………………………………………………..…..……….. 
................................................................................................................................................................. ............. 
.................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................. ...................................... 
 
 
 
 
 
 
  

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

 5.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
  5.2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  - 10 10 

รวมทั้งหลักสูตร - 10 10 
รวมทั้งสิ้น 1 24 25 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 12 53 65 
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 5.2 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา 
และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะลูกจ้างประจ าในการปรับแก้ไข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างประจ า และที่ประชุมมีมติ มอบให้คณะกรรมการด าเนินการ
เกี่ยวกับข้อกฎหมายในการบริหารงาน และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี น าข้อเสนอแนะมา
พิจารณาปรับแก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับฉบับ ดังกล่าว  
  คณะกรรมการด าเนินการข้อกฎหมายทั่วไปเชิงนโยบาย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และ
คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่ประชุมมีมติ เห็นชอบปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
มอบงานวินัยและนิติการ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด าเนินการปรับแก้ไขข้อบังคับ ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการแล้วเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา และคณะกรรมการพิจารณาร่าง
กฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน 
๒๕๖๔ มีมติ เห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติ
ของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และมอบงานวินัยและนิติการปรับแก้ไข เพ่ิมเติมตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของกรรมการ และเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป  
  คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่                
๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ และการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณา
ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในการปรับแก้ไข เพ่ิมเติม ร่างระเบียบฯ ดังกล่าว 
ดังต่อไปนี้   
ที ่ ข้อบังคับฉบับเดิม ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการ พิจารณาปรับแก้ไข เพ่ิมเติม หมายเหตุ 
1       โดยที ่เป ็นการสมควรแก้ไขเพิ ่ม เต ิมข้อบังค ับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว ่าด้วย หลักเกณฑ์ 
วิธ ีการได ้มา และค ุณสมบ ัต ิของผู ้ด ารงต าแหน ่ง
อธิการบดี พ.ศ. 2551 ให้สิทธิลูกจ้างประจ า และครู
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ
วิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

ปรับข้อความให้มี
ค ว า ม ส ม บู รณ์
ยิ่งขึ้น 

2       
 
 
 
 
 

     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ
ม า ต ร า  ๒ ๘  ว ร ร ค ส อ ง  แ ห ่งพ ร ะ ร าช บ ัญ ญ ัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่. ./…. เมื่อวันที่
..  เดือน... พ.ศ. .... จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

เพิ่มเติมกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 
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ที ่ ข้อบังคับฉบับเดิม ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการ พิจารณาปรับแก้ไข เพ่ิมเติม หมายเหตุ 
3      ข้อ ๔ ในข้อบังคับน้ี 

     “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานใน
สถาบ ันอ ุดมศ ึกษา ส ังก ัดมหาวิทยาล ัย           
ร า ช ภ ัฏ เ ท พ ส ต ร ี ทั ้ง นี ้ ไ ม ่ร ว ม ถ ึง
ล ูก จ ้า งป ร ะจ า ใน ห ม วด แ รงงาน  แ ล ะ
พนักงานในหมวดแรงงาน 

     ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “พนักงาน” 
ในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี           
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2551  และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 
     “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานในสถาบัน 
อ ุดมศ ึกษา ส ังก ัดมหาวิทยาล ัยราชภ ัฏ เทพสตรี  
รวมถ ึงล ูก จ ้างป ระจ า  และคร ูโร ง เร ียนสาธ ิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี” 
 

เพื่ อ เป็นการให้

สิ ท ธิ ข อ ง

ลู ก จ้ า งป ระจ า

และครูโรงเรียน

สา ธิ ต ใน ก ารมี

ส่วนร่วมการสรร

หาอธิการบดี 

4      ข้อ ๗ วรรคสาม 
     “กรรมการตามข้อ ๗ (๓) ให้มหาวิทยาลัย
จัดเลือกตั้ งโดยตรงจากข้าราชการ และ
พนักงานที่ได้รับคะแนนสูงสุดสี่ล าดับแรกที่มา
จากต่างคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์  
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่
มีฐานะเทียบเท่าคณะ” 
 

     ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสาม ของข้อ ๗ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
     “กรรมการตามข้อ ๗ (๓ ) ให้มหาวิทยาลัยจัด
เลื อกตั้ งโด ยต รงจากข้ าราชการ  และพ นั ก งาน 
ที่ ได้รับคะแนนสูงสุดสี่ล าดับแรกที่มาจากต่างคณะ 
สถาบัน ส านัก ส านักงานอธิการบดี และส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
     กรรมการตามวรรคสามต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี  
     (1) มีประสบการณ์การท างานในมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี ไม่น้อยกว่า ๘ ปี 
      (๒) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท หรือมี
ประสบการณ์ทางด้านบริหารระดับหัวหน้างานขึ้นไป 
      (3) ไม่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย หรือ
อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย 
      หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ัง ให้ เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย” 

- ตั ด ชื่ อ

หน่วยงานที่ไม่มี

อยู่ตามโครงสร้าง

ของมหาวิทยาลัย 

- เพิ่ ม เติ ม ชื่ อ

ห น่ ว ย ง า น

ส า นั ก ง า น

อธิการบดี  

- ก า ห น ด

คุณสมบัติของผู้ที่

จ ะ เข้ า ม า เป็ น

กรรมการสรรหา

ตามข้อ ๗ (๓) ให้

มีความเหมาะสม

มากยิ่งขึ้น  

5      ข้อ ๙...(๒) 
     “การเสนอช่ือ โดย คณะ วิทยาลัย สถาบัน  
ส านัก ศูนย์  ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
เสนอรายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี
แห่งละไม่เกินสองช่ือ วิธีการได้มาซึ่งช่ือให้
ข้าราชการและพนักงานในหน่วยงานนั้นได้มี
ส่วนร่วม” 

     ข้ อ  ๕  ให้ ยกเลิ กความใน (๒) ของข้อ ๙ แห่ ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
     “(๒) การเสนอช่ือ โดย คณะ  สถาบั น  ส านั ก  
ส านักงานอธิการบดี และส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เสนอรายช่ือผู้
สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี หน่วยงานละไม่เกิน
สองช่ือ วิธีการได้มาซึ่งช่ือให้ข้าราชการและพนักงานใน
หน่วยงานนั้นได้มีส่วนร่วม” 

- ตัดชื่อ

หน่วยงานที่ไม่มี

อยู่ตามโครงสร้าง

ของมหาวิทยาลัย 

- เพิ่มเติมชื่อ

หน่วยงาน

ส านักงาน

อธิการบดี  

- ปรับข้อความ

ให้ถูกต้อง

สมบูรณ์ 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
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  และที่ประชุมมีมติ  มอบเลขานุการและกลุ่มงานวินัยและนิติการปรับแก้ไข เพ่ิมเติมตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการแล้วเสนอร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และ
คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  บัดนี้  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามมติคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม (หน้า 4 – 10) 
 
  กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๐ และมาตรา 18 (2)  
  ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของ  
ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติ
ของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 5.3 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) คณะวิทยาการจัดการ 

  สรุปเรื่อง 
 ตามที่ คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 15 
ตุลาคม 2564 และสภามหาวิทยาลัยมีมติมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปด าเนินการปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั้น 

 คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวตามความเห็นและข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา และสร้างรายวิชาใหม่ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน และเป็นหลักสูตรที่เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจและการจัดการธุรกิจดิจิทัล พัฒนาคนให้รองรับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง  หลักสูตรสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
 หลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัย
และนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 11/2564  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน             
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
  2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
      “มาตรา 31 หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพ่ือให้เปิดการเรียนการ
สอนได้ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดขั้นต่ าด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด 
และต้องมุ่งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะอาชีวะขั้นสูง หรือการค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้และเพ่ือพัฒนาสังคม...” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) คณะวิทยาการจัดการ 

    

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
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 ๕.4  พิจารณาอนุมัติการขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร ์

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 
2563 มีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) 
คณะครุศาสตร์ โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร จากส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 แล้วนั้น   
  ด้วย คณะครุศาสตร์ ได้รับอาจารย์ใหม่ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน 1 คน คือ 
อาจารย์ ดร.กรวุฒิ แผนพรหม ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   
ในการนี้ คณะครุศาสตร์ จึงขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร   
และการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) จ านวน 1 คน จากเดิมจ านวน 6 คน รวมเป็นจ านวน 7 คน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. นางสาวสุวัทนา  สงวนรัตน์ 
(อาจารย์, ดร.) 

1. นางสาวสุวัทนา  สงวนรัตน์ 
(อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

2. นายณฐกร  ดวงพระเกษ 
    (อาจารย์, ดร.) 

2. นายณฐกร  ดวงพระเกษ 
    (อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

3. นายเนติ เฉลยวาเรศ 
(อาจารย์, ดร.) 

3. นายเนติ เฉลยวาเรศ 
(อาจารย์, ดร.) 

คงเดมิ 

๔. นายปราโมทย์ จันทร์เรือง 
(รองศาสตราจารย์, ดร.) 

๔. นายปราโมทย์ จันทร์เรือง 
(รองศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

๕. นางสาวเสริมทรัพย์ วรปัญญา 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

๕. นางสาวเสริมทรัพย์ วรปัญญา 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

๖. นางบุณยานุช เฉวียหงส์ 
(อาจารย์, ดร.) 

๖. นางบุณยานุช เฉวียหงส์ 
(อาจารย์, ดร.) 

คงเดิม 

- 7. นายกรวุฒิ แผนพรหม 
(อาจารย์, ดร.) 

เพ่ิมเติม 

 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยาย 2564  
 2. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564  

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบการขอเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ตามที่คณะครุศาสตร์เสนอ โดยให้มีการน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  
 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 3 - 12) 
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 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน             
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์  
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

5.5 พิจารณาการขอเปลี่ยนประเภทหลักสูตร ของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)  

  สรุปเรื่อง 
 ตามที่ มหาวิทยาลัย โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เสนอหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทางวิชาการ           
ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักสูตร
ดังกล่าว แล้วนั้น 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้บันทึกข้อมูลหลักสูตรดังกล่าวเข้าระบบพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) และต่อมาคณะฯ ได้รับแจ้งผลการพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตรจากระบบ CHECO  โดยมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบการก าหนดรายวิชาทางปฏิบัติการให้
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เนื่องจากเป็นหลักสูตรปฏิบัติการ โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับแก้ไขรูปแบบ
ของหลักสูตรเป็น หลักสูตรปริญญาตรี ประเภทปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ทั้ งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะ และทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  

คณะฯ ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านการรับทราบ จากระบบ CHECO เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564   
 เรื่องดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 
10/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 และผ่านสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2564  
 มหาวิทยาลัย จึ งเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ พิจารณาการขอเปลี่ยนประเภทหลักสูตร            
ของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)  
จากเดิมประเภท หลักสูตรทางวิชาการ เปลี่ยนเป็น หลักสูตรทางปฏิบัติการ   

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม หน้า 1 - 22 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน             
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
  2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
      “มาตรา 31 หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพ่ือให้เปิดการเรียนการ
สอนได้ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดขั้นต่ าด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด 
และต้องมุ่งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะอาชีวะขั้นสูง หรือการค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้และเพ่ือพัฒนาสังคม...” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนประเภทหลักสูตร ของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทางปฏิบัตกิาร   
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5.6  พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565) 

สรุปเรื่อง 
ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 

ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕62 ข้อ 9 (2) ก าหนดให้คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ก าหนด
เกณฑ์ วิธีการแนวทางการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี  และ
ผู้อ านวยการส านัก ให้เป็นไปตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  นั้น 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
15/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕๖4  ได้พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565)  และมีมติเห็นชอบเสนอหลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ก่อนที่คณะกรรมการฯ จะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป โดยมอบเลขานุการด าเนินการ 

การด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (1 ตุลาคม 
2564 – 30 กันยายน 2565)  ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับส านัก/สถาบัน ประกอบด้วย 

(๑) ผลการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารของอธิการบดี คณบดี และ
ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน  

(๒) ผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
(๓) ผลการด าเนินงานระดับคณะ 6 คณะ ได้แก่  

(๓.๑) คณะครุศาสตร์  
(๓.๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(๓.๓) คณะวิทยาการจัดการ 
(๓.๔) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(๓.๕) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๓.๖) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(๔) ผลการด าเนินงานระดับส านัก/สถาบัน 4 หน่วยงาน ได้แก่ 
(4.๑) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4.๒) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
(4.๓) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(4.๔) ส านักงานอธิการบดี 
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ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับคณะ และระดับส านัก/สถาบัน ประกอบด้วย ๕ ส่วน และมีสัดส่วนคะแนน ดังนี้ 

ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
สัดส่วนคะแนน 

มหาวิทยาลัย คณะ/ส านัก/สถาบัน 
ส่วนที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร 30 20 
ส่วนที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย คณะ และส านัก/สถาบัน   

30 30 

ส่วนที่ 3 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย และคณะ /พันธกิจเฉพาะของส านัก และสถาบัน 

30 30 

ส่วนที่ 4 การสอบทานกรณีพิเศษ 10 - 
รวมคะแนนประเมิน ส่วนที่ ๑, ส่วนที่ ๒, ส่วนที่ ๓ และส่วนที่ 4 100 80 

ส่ วนที่  5  ด้ านความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกับการบริห ารงานและ
คุณลักษณะของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 

20 20 

  

 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 คณะกรรมการฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้ 
 1. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ ์และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หน้า 1 – 6 

 2. พิจารณาก าหนดประเด็นการสอบทานเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ และ
มอบคณะกรรมการฯ ด าเนินการต่อไป 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจ
และหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย... 
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน  
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕62 ข้อ ๙ (5) สอบทานกรณีพิเศษในเรื่องที่อาจก่อให้เกิด      ความ
เสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        1. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

2. พิจารณาก าหนดประเด็นการสอบทานเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และมอบคณะกรรมการฯ ด าเนินการต่อไป 
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 5.7 พิจารณารายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564) 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่  มหาวิทยาลัย ได้จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง เพ่ือสร้างกรอบและแนวทางในการ
ด าเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กร เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ ทั้งกระบวนการโดยลดมูลเหตุของโอกาสและผลกระทบที่จะท าให้เกิดความเสียหาย ในอนาคตให้
อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ 
และด้านการปฏิบัติงาน และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564  
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการจัดการความเสี่ยงแต่ละด้านได้ด าเนินการตามแผนที่เสนอสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2 ที่
ด าเนินการระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยมีผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านกลยุทธ์ ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด 1 รายการ และ
อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 รายการ และด้านการปฏิบัติงาน ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด 1 รายการรวมเป็น 3 
รายการ สรุปผลการจัดการความเสี่ยงจ าแนกรายด้าน ดังนี้ 
  1. ผลการจัดการความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ตามก าหนด 
() 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

() 

ด าเนินการแล้ว 
เสร็จล่าช้า
กว่าก าหนด 

() 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

(×) 

ห ลั ก สู ต ร บ า ง
หลักสูตรอาจถูกปิด 

ปัจจัยเสี่ยง 1. ผู้สมัครเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์จ านวนขั้น
ต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
การจัดการความเสี่ยง 
1. วิเคราะห์หาสาเหตุที่ไม่มีผู้สมัครเรียน 
2. ปิด/ควบรวมหลักสูตรเดิมที่ไม่มีผู้สมัครเรียนหรือมา
เรียนน้อย 
3. เปิดหลักสูตรใหม่เชิงบูรณาการเป็นหลักสูตรระยะสั้น
หรือหลักสูตรออนไลน์ 

    

 ปัจจัยเสี่ยง 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติ
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
การจัดการความเสี่ยง 
1. พัฒนาอาจารย์โดยเน้น Upskill New skill ทั้งการสอน
ในชั้นเรียนและการปฏิบัติ  
2. ก าหนดมาตรการ/เงื่อนไขให้อาจารย์พัฒนาตนเอง 
3. สนับสนุนทุนการศึกษาอาจารย์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพตาม
ความต้องการและจ าเป็นของมหาวิทยาลัย 

    

รวม 1 1   
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 2. ผลการจัดการความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามก าหนด 

() 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

() 

ด าเนินการแล้ว 
เสร็จล่าช้า
กว่าก าหนด 

() 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

(×) 

บุคลากรและนักศึกษา
อาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID – 19) 

ปัจจัยเสี่ยง บุคลากรและนักศึกษาบางส่วนไม่
ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวัง 
การจัดการความเสี่ยง 
1. มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมาตรการของ ศบค. 
2. จัดบุคลากรในการควบคุมเฝ้าระวังให้เป็นไปตาม
มาตรการ 
3. จั ดหาวัสดุ  อุปกรณ์ ที่ ใช้ ในการป้ องกันให้
เพียงพอและมีคุณภาพทุกจุด 
4. ให้ ความรู้ ในการป้ องกันแก่บุ คลากรและ
นักศึกษา 

    

รวม 1    
 
  รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุม ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564   
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564               
รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564) ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม (หน้า 3 - 16) 
      

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
 2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาเห็นชอบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2564) 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..………………………….…………………….……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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5.8 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เพื่อจัดสรรคืนนักศึกษา      
ตามนโยบายของรัฐบาล  

  สรุปเรื่อง 
ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ภาครัฐและเอกชนภายใต้โครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจสังคม   ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น 
  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564 ยืนยันสิทธิขอคืน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ร้อยละ 50) และด าเนินการส่งข้อมูลเข้าระบบมีนักศึกษายืนยันสิทธิ จ านวน 6,731 คน 
รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณ (ร้อยละ 30) เป็นเงิน 12,291,471 บาท (สิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่
ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรร (ร้อยละ 20) เป็นเงิน 8,194,314 บาท   (แปดล้านหนึ่ง
แสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสิบสี่บาทถ้วน) เพ่ือคืนนักศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล  
  คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 
11/2564 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบในหลักการจัดสรรงบประมาณร้อยละ 20 คืนนักศึกษา 
จ านวน 6,731 คน เป็นเงิน 8,194,314 บาท    
 

จากการที่ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ โดยประมาณ
การรายรับ ๑๓๖,๒๐๒,๒๐๐ บาท จัดสรรร้อยละ 80 คิดเป็นเงิน ๑๐๘,๙๑๖,๘๐๐ บาท แต่เนื่องจาก มีนโยบาย
การลดค่าธรรมเนียมช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงปรับลดค่าธรรมเนียม 20% รวมจัดสรร 
๘๗,๑๖๙,๔๐๐ บาท โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเสนอตั้งงบประมาณเป็นเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ เงินรายได้ จ านวน ๘๗,๑๖๙,๔๐๐ บาท (ร้อยละ 60) มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ (Action 
plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 
2564 และที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้       
ในส่วนของกรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เหลือร้อยละ 20 คิดเป็น     
เงิน 21.792 ล้านบาท เพ่ือมาจัดสรรคืนนักศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล เป็นเงิน 8,194,314 บาท      
(แปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสิบสี่บาทถ้วน)  

รายละเอียดโครงการปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” 
 

   ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เงินบ ารุงการศึกษา จ านวน 8,194,314 บาท 

(แปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสิบสี่บาทถ้วน) เพ่ือจัดสรรคืนนักศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล  
 

   มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 ๕.9  พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
    

   สรุปเร่ือง 
  ด้วย คณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏเทพสตรี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 5307/2562 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562                
มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564    ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2547 ข้อ 5 “ให้มีคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธาน ประธาน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการจากผู้แทนผู้บริหาร และ
ผู้แทนข้าราชการอีกจ านวนหนึ่งที่อธิการบดีแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  กรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยมีวาระการด ารงต าแหน่ง             
คราวละสองปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้” 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบด้วยบุคคลดังนี้ 
องค์ประกอบคณะกรรมการ ต าแหน่ง รายนามคณะกรรมการ 

ที่เสนอให้ความเห็นชอบ 
ข้อกฎหมาย 

อธิการบดีหรือรองอธิการบดี 
ที่อธิการบดีมอบหมาย 

ประธาน 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระเบียบมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การด าเนินการจัดหา 
จัดสรร รายได้ และ
ผ ล ป ระ โย ชน์  จ าก
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2547 
ข้อ 5 

ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการ 2. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ผู้แทนจากผู้บริหารที่
อธิการบดีแต่งตั้ง 

กรรมการ 3. อ.ดร.อุษณี จิตติมณี 
(ผู้ช่วยอธิการบดี) 
4. ผศ.พรรณนิภา เดชพล  
(คณบดีคณะวิทยาการจัดการ) 
5. ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ 
(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
6. ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์  
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
7. อ.ดร.สกุล ค านวนชัย 
(คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
8. อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล 
(คณบดีคณะครุศาสตร์) 
9. รศ.ดร.รชัดาภรณ์ อมรชีวิน 
(คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
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องค์ประกอบคณะกรรมการ ต าแหน่ง รายนามคณะกรรมการ 
ที่เสนอให้ความเห็นชอบ 

ข้อกฎหมาย 

  10. รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล 
(ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
11. ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล 
(ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม) 
12. อ.ดร.ไชยพล กลิ่นจันทร ์
(ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 

ผู้แทนข้าราชการที่อธิการบดี
แต่งตั้ง 

กรรมการ 13. นางภัคจิรา แท่นทอง 
(ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน) 

 

เสนอโดยอธิการบดี กรรมการและ
เลขานุการ 

14. น.ส.สุภารัตน์  สินสุวรรณ 
(ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี) 

 

เสนอโดยอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 15. นายศุภธี  โตสกุล 
(หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ) 

 

  16. นางน้ าฝน เที่ยงธรรม 
17. นางสาวเสาวนี  แซ่จิว 
18. น.ส.สมปอง เกิดผล 
19. น.ส.จันทิมา เขาทอง 

 

 
  ให้คณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย                
ราชภัฏเทพสตรี มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการ
จัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2547  
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
             ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
      “มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือมอบหมายให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและ
หนา้ที่ของสภามหาวิทยาลัย” 
  ๒. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการจัดหา จัดสรร รายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๗  
     “ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธาน ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการจากผู้แทนผู้บริหาร และผู้แทนข้าราชการอีก
จ านวนหนึ่งที่อธิการบดีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
       กรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยมีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละสองปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้” 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
               พิจารณาให้ความเห็นชอบให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์
จากทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………………….……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 5.10 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๖๔ ได้มีมติ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี              
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕6๔ โดยให้รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์  
หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ และมอบมหาวิทยาลัยปรับแก้ไขข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๔                
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔  
  มหาวิทยาลัยได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของ 
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณาตามมติสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปดังนี้ 
   ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกต้องครบถ้วนแล้ว ส่วนหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ในข้อ ๑๑ (๑) 
“กรรมการตรวจสอบซึ่งมีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการควรพิจารณาและก าหนดความรู้ความสามารถที่จ าเป็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (List of 
Competencies) เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล 
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบองค์รวมควรมีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับ 

 - ลักษณะการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ 
 - การเงินและการบัญชี 
 - การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
 - การตรวจสอบภายใน 
 - กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ” 
 ตามความในข้อ ๑๑ (๑) ...ทั้งนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบองค์รวมควรมีความรู้ที่

เพียงพอเกี่ยวกับ... ค าว่า “ควร” เป็นการใช้ดุลพินิจในการแต่งตั้งคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมิใช่
เป็นการก าหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการ ดังนั้น ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการได้วิเคราะห์แล้ว 
การแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้ว และไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง และเมื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการที่แต่งตั้งแล้วก็สอดคล้องตามที่กระทรวงการคลังก าหนด จึงไม่มีความจ าเป็น
ในการปรับแก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับดังกล่าว 
   ๒. ในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้มี
คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบแยกออกจากกัน แต่ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งสองชุดมีอ านาจหน้าที่ทับซ้อน จึงเสนอให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาศึกษาเรื ่องดังกล่าวแล้วเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือปรับแก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ ในโอกาสต่อไป  
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  และที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
   ๑. ร่าง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
ที่ออกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง และให้มหาวิทยาลัย
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
   ๒. เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาศึกษาอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที ่มีความทับซ้อนกันตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง แล้วเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย เพื่อปรับแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ               
ในโอกาสต่อไป  
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
  ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์  หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
  ๒. นางอุไร  สุติรัตนชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  ๓. นางศุภวรรณ  มาสาร          ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  4. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน    เลขานุการ 
   5. นักตรวจสอบภายใน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 3 - 8) 
 
  กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
      “มาตรา 18(14) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 
  ๒. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑ 
  ๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๔ 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ......................................................... ......................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. ................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 5.1๑ พิจารณาปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558             
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ได้ก าหนดจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของ
ทุกเดือน เวลาเริ่มประชุม 13.30 น. นั้น 
  ดังนั้น เพ่ือให้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตามฉบับร่างที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี พ.ศ. 2562 
   “ข้อ 8 การนัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดไว้             
แต่นายกสภามหาวิทยาลัย จะสั่งเลื่อนหรืองดการประชุม เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือไม่มีเรื่องที่จะประชุมกันก็ได้” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาเห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 
ตามฉบับร่างที่เสนอ  
   
 มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…………………….………….………….................. 
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

(ร่าง) ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี เวลา สถานทีจ่ัดประชุม หมายเหตุ 

๑/๒๕65 21 มกราคม 2565 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

๒/๒๕65 18 กุมภาพันธ์ 2565 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

๓/๒๕65 18 มีนาคม 2565 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

4/๒๕65 22 เมษายน 2565 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

5/๒๕65 20 พฤษภาคม 2565 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

6/๒๕65 17 มิถุนายน 2565 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

7/๒๕65 15 กรกฎาคม 2565 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

8/๒๕65 19 สิงหาคม 2565 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

9/๒๕65 16 กันยายน 2565 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

๑0/๒๕65 21 ตุลาคม 2565 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

๑1/๒๕65 18 พฤศจิกายน 2565 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

12/2565 16 ธันวาคม 2565 13.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

 
 

หมายเหตุ : 1.  สภามหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ในคราวประชุม ครั้งท่ี 6/2558 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558    
  ก าหนดให้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันศุกร์ สปัดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน 
  เวลาเริ่มประชุม 13.30 น. 
 2. อาจมีการเปลีย่นแปลงปฏิทินตามความเหมาะสม  
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 5.12 พิจารณาการรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 
 
  สรุปเร่ือง 

  ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 63 และ ตามประกาศของ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่ เกี่ยวกับการ
ประเมินคุณภาพภายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกาศ  
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ข้อ 2 สรุปได้ว่า ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการให้มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและรายงานต่อ ส านักงานปลัดกระทรวงเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ประกอบกับมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2564 และ ครั้งที่ 7/2564 ที่ได้ก าหนด
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ในข้อ 1 
“สถาบันอุดมศึกษาใดประสงค์ให้หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ก าหนด เป็นผู้ประเมินภายนอก ให้แจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกดังกล่าว พร้อมส าเนาหนังสือ
แจ้งให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือรวบรวมจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในให้หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกนั้น ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน
คุณภาพภายนอก” ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ได้ประกาศให้ หน่วยงานประเมินคุณภาพ
ภายนอก ระดับอุดมศึกษา มีเพียง 1 แห่ง คือ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (สมศ.) ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยขอรับการประเมินในปีงบประมาณ 2565 ช่วงเดือนสิงหาคม 
– ตุลาคม พ.ศ. 2565   

 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
 โดยเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ประกอบด้วย มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการ
สร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดย สมศ. ได้น ามาก าหนดเป็นมาตรฐานย่อยใน 5 
มาตรฐาน ดังนี้  

 มาตรฐานที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
            เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก) 
 มาตรฐานที่ 3 คุณภาพงานวิจัย 
 มาตรฐานที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ 
 มาตรฐานที่ 5 ผลของการประกันคุณภาพภายใน 

 
 ข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน 
 สมศ. จะประเมินจากรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ในการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ย้อนหลัง 3 ปี ประกอบด้วย ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 โดยเน้น
การประเมินด้านผลลัพธ์ (Outcome) จากการด าเนินงาน  

 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 การตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
 การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2564-2565) เป็นการตัดสินผลการ

ประเมินว่า ด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ในด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา หรือไม่ โดยมีผลการประเมิน 2 แบบ ดังนี้  

1. ผลลัพธ์เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นไป
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  

2. ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพภายนอก            
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 หากผลการประเมินมาตรฐานใดไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา คณะกรรมการประเมินจะ
ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้สถานศึกษาน าไปท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และรายงานต่อต้นสังกัด ต่อไป   

 
 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับการประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐาน จากส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ดังนี้ 
 รอบท่ี 1 ปี พ.ศ. 2544 – 2548 
 วันที่รับการประเมิน :  20 – 22 กันยายน พ.ศ. 2547 
 ผลการประเมิน  :  รับรอง   
 รอบท่ี 2 ปี พ.ศ. 2549 – 2553    
 วันที่รับการประเมิน :  27 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2549 
 ผลการประเมิน  :  ระดับดี (3.95)   
 รอบท่ี 3 ปี พ.ศ. 2554 - 2558  
 วันที่รับการประเมิน :  22 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554 
 ผลการประเมิน  :  ระดับดี (3.94)   

  เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
  2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 
  3. สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2564 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
  1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา                     
(พ.ศ.2564 - 2565) จาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็น
หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ตามประกาศของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  
ในปีงบประมาณ 2565 
  2. มอบมหาวิทยาลัย ท าหนังสือแจ้งส านักงานปลัดกระทรวงฯ เพ่ือรวบรวมจัดส่ง รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 
2563 ให้ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ส าหรับใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการประเมินคุณภาพภายนอก ในปีงบประมาณ 2565 
   



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

  
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  “มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
  2. ประกาศของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภาย ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ข้อ 2 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับ อุดมศึกษา                     
(พ.ศ.2564 - 2565) จาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็น
หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ตามประกาศของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  
ในปีงบประมาณ 2565 
  2. มอบมหาวิทยาลัย ท าหนังสือแจ้งส านักงานปลัดกระทรวงฯ เพ่ือรวบรวมจัดส่ง รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 
2563 ให้ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์ การมหาชน) ส าหรับใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการประเมินคุณภาพภายนอก ในปีงบประมาณ 2565 
 
   มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ – ทักท้วง 
  - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองเพื่อทราบ 
 7.1 รับทราบรายงานรบั - จ่ายเงนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2564 

 

  สรุปเร่ือง 
  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 าเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
กันยายน พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปดังนี้ 
  1. งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

รวม 
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) 

สินทรัพย์    
 สินทรัพย์หมุนเวียน 13,009,579.78  1,121,460,931.38  1,134,470,511.16  
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,061,121,972.04  213,449,446.10  1,274,571,418.14  
 รวมสินทรัพย์ 1,074,131,551.82  1,334,910,377.48  2,409,041,929.30  
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ    
   หนี้สินหมุนเวียน 12,774,181.91  88,895,049.74  101,669,231.65  
   หนี้สินไม่หมุนเวียน  -    2,324,661.83  2,324,661.83  

รวมหนี้สิน 12,774,181.91  91,219,711.57  103,993,893.48  
ส่วนทุน    
   ทุน 191,707,495.93  801,315,386.40  993,022,882.33  
   รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 869,649,873.98  442,375,279.51  1,312,025,153.49  

รวมส่วนทุน 1,061,357,369.91  1,243,690,665.91  2,305,048,035.82  
รวมหนี้สินและส่วนทุน 1,074,131,551.82  1,334,910,377.48  2,409,041,929.30  
 
  2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

รายการ งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) รวม 
รายได้ 519,924,937.14  193,795,927.26  713,720,864.40  
ค่าใช้จ่าย 564,865,494.94  122,441,142.65  687,306,637.59  
รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (44,940,557.80) 71,354,784.61  26,414,226.81 

 
 รายละเอียดในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
   
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

 “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  

 หมวด ๒ ข้อ 15 “ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน (๑) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จ่ายเงิน เสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่                
๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป” 

 
ประเด็นเสนอ 

  รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 7.2 รับทราบประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือที่    
อว 0203.2/ว 15872 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายใน ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 2 
กันยายน 2564  
  ประกาศฉบับดังกล่าว ได้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้ ง
ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 และให้อ านาจสภามหาวิทยาลัยไว้ดังนี้ 

ข้อ 3 ในการพิจารณาจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาการจัดตั้งและด าเนินงานจากรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาความพร้อมความเหมาะสม
ของส่วนงานภายในที่จะจัดตั้ง ให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้... 

... 
ข้อ 9 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษายุบเลิกส่วนงานภายในได้ หากส่วนงานภายในนั้นไม่สามารถ

ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 3 ได้ และรายงานให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่สภาสถาบันอดุมศึกษาอนุมัติให้ยุบเลิกหน่วยงานภายในนั้น  
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 4) 
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (5) พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกส านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย 
คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า คณะ รวมทั้ง
การแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว 
 

  ประเด็นเสนอ 
  รับทราบประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของ

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 7.3 รับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศกึษา ในการด าเนินการปรับปรุง
แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินการน าส่งผลการประเมินตนเองและแผนพัฒนา
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นั้น ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ได้มีหนังสือประทับตรา ด่วนที่สุด ที่ อว 0224.1/ว 15547 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 แจ้งให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทราบว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 
19 ตุลาคม 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เสนอขอเข้าสังกัดกลุ่มพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาหรือแผนผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ ตามความเห็นของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวไปเป็นไปตามข้อ 15 แห่ง
กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 จึงขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ ดังนี้  
  1. แจ้งยืนยันการขอเข้าสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน                
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไปยังกลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สป.อว. ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 
  2. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาหรือแผนผลิต
ก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ ตามความเห็นของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
น าส่ งเล่มฉบับปรับปรุง จ านวน 5 เล่ม ไปยังกลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์  สป.อว. และทางอีเมล์ 
reinventing.area3@gmail.com ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 (เอกสารแนบ 1 หน้า 2 - 3) 
  3. จัดท าข้อเสนอโครงการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 และน าส่งข้อเสนอโครงการ จ านวน 5 เล่ม ไปยังกลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สป.อว. 
และทางอีเมล์ reinventing.area3@gmail.com ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 (เอกสารหมายเลข 2  
หน้า 4 - 10) 
  โดยมหาวิทยาลัยได้น าเรื่องดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น                      
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอดุมศึกษา ในการปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และการจัดท าข้อเสนอโครงการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย (Reinventing 
University) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือจัดส่งไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
   ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในการปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม  
 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
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  ประเด็นเสนอ 
รับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการด าเนินการปรับปรุงแผนพัฒนา

ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
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 7.4 พิจารณาเตรียมองค์ประกอบในการแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
  สรุปเร่ือง 
  ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจะครบวาระการด ารง
ต าแหน่งในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ.2551 ข้อ 7 “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี ให้ด าเนินการภายในเก้าสิบวันก่อนที่อธิการบดีจะครบวาระ…”  
  การด าเนินการสรรหาอธิการบดีภายในเก้าสิบวัน จะเริ่มด าเนินการได้ตั้งแต่ วันที่  29 
พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ขั้นตอนการด าเนินการสรรหาอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และ
คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2551 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
 “มาตรา 28 “อธิการบดีนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยค าแนะน าของสภา
มหาวิทยาลัย จากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 29 
 หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย....” 
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของ              
ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2551  
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  1. รับทราบการครบวาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และขั้นตอน
การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2551 
  2. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการเตรียมองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตาม 
ข้อ 7 (3) ของ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี พ.ศ.2551 เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งร่วมกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ....................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 
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ขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ.2551 

  

สรุป ข้อ 7 องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ              ประธาน 
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน      กรรมการ 
(3) ผู้แทนข้าราชการ และพนักงาน จ านวน 4 คน       กรรมการ 
(4) เลขานุการ (เลือกจาก (3) 1 คน) 
 
โดย (3) ให้มหาวิทยาลัยจัดเลือกตั้งโดยตรง จากข้าราชการและพนักงาน...  
ให้สภาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ภายใน 90 วัน ก่อนที่อธิการบดีจะครบวาระ...” 

 

ขั้นตอนที ่1 สรรหาคณะกรรมการ ตาม 
ข้อ 7(3)  

 

ขั้ น ตอนที่  2  เสน อสภ าเพื่ อแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหา โดย 

ประธาน     สภาฯ เสนอ จากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เลือกกันเอง จ านวน 4 คน 
เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาเลือก
จาก กรรมการ (3)  จ านวน 1 คน 
 
 

 

 

ขั้นตอนที่  3   คณะกรรมการสรรหา 
ด าเนินการตามหน้าที่จาก ข้อ 8 คัดเลือก
รายช่ือผู้ที่ เหมาะสมรับการสรรหาเป็น
อธิการบดี เสนอสภาไม่เกิน 3 คน ภายใน 
60 วัน นับจากวันท่ีได้รับการแต่งตั้ง (จาก 
(4)) 
 
 

 

 
มหาวิทยาลยัจัดเลือกตั้งโดยตรง จากข้าราชการและพนักงาน... 

ข้อ 7 องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ           ประธาน 
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ 4 คน กรรมการ 
(3) ผู้แทนข้าราชการ และพนักงาน จ านวน 4 คน      กรรมการ 
(4) เลขานุการ (เลือกจาก (3) 1 คน) 
 

..  
 

ข้อ 8 และ 9 คณะกรรมการสรรหา ด าเนินการ 

1) จัดท ารายละเอียด วิธีการรับสมัคร รับการเสนอชื่อ  
2) ประกาศรับสมคัร รับการเสนอช่ือ 
3) ประกาศผู้มสีิทธิเข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี  
4) จัดให้มีการหย่ังเสียง โดยข้าราชการและพนักงาน 
5) พิจารณากลั่นกรองคณุสมบัติและความเหมาะสม 
6) คัดเลือกรายชื่อผู้ที่เหมาะสมรับการสรรหาเป็นอธิการบดี เสนอสภา 

 ไม่เกิน 3 คน 
7) จัดท าบัญชีรายชื่อ พร้อมประวัติ ข้อมูลฯ เสนอต่อสภาภายใน 60 วัน

 นับจากวันท่ีได้รับการแต่งตั้ง 
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วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

ขั้นตอนที่ 4 สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
คัดเลือก ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 1 คน 
และด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกล้า 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 10 และ 11 สภามหาวิทยาลยัพิจารณาคัดเลือก เพียง 1 คน  
1) ให้เสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารฯต่อสภา 
2) สภาพิจารณาคัดเลือก โดยลงคะแนนลับ นับเปิดเผย และจะต้องได ้

 คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสภาฯ ที่มาประชุม 
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 7.5 รับทราบโครงการจัดหารายได้ของส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

  สรุปเรื่อง 
  ด้วย มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดหารายได้ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดหารายได้ มหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งที่ 1744/2564 ลงวันที่ วันที่ 27 เมษายน 2564 
การจัดท าโครงการจัดหารายได้ของส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                  
มีโครงการทั้งสิ้น จ านวน 82 โครงการ จาก 11 หน่วยงาน และคาดว่ามหาวิทยาลัยจะมีรายได้จากการจัดหารายได้
ทัง้สิ้น จ านวน 17,696,957.50 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก 82 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ล ำดับ หน่วยงำน จ ำนวนโครงกำร
ประมำณกำรรำยรับจำก

กำรด ำเนินโครงกำร
ประมำณกำรจดัสรร
ให้มหำวิทยำลัย

1 คณะครุศาสตร์ 7 1,237,000.00 123,700.00

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19 1,598,800.00 159,880.00

3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 953,000.00 95,300.00

4 คณะวิทยาการจัดการ 10 1,659,250.00 165,925.00

5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 976,000.00 97,600.00

6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 227,000.00 22,700.00

7 สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 1,765,000.00 176,500.00

8
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3 495,000.00 49,500.00

9 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 2 46,000.00 4,600.00

10 ส านักงานอธิการบดี 2 59,000.00 59,000.00

11 ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 11 16,742,252.50 16,742,252.50

82 25,758,302.50 17,696,957.50

โครงการจัดหารายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รวม  
 

โครงการดังกล่าวได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ในการประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะ
และมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบโครงการจัดหารายได้ของส่วนราชการ 
มหาวิทยาลัยราชัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
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 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
            

  ประเด็นเสนอ 
  รับทราบโครงการจัดหารายได้ของส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
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ระเบียบวาระที่ 8  เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

8.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 17 ธันวาคม 2564              
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

8.๒ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..………………… 
……………………………………………………….……………………...…………………………………………………...………………….. 

8.๓ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..………………… 
……………………………………………………….……………………...…………………………………………………...………………….. 

8.๔ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..………………… 
……………………………………………………….……………………...…………………………………………………...………………….. 

8.๕ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..………………… 
……………………………………………………….……………………...…………………………………………………...………………….. 

 
  
 
 
 

 
 

 
 


