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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 1/๒๕65 

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 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  12/2564 เมื่อวันที่           
17 ธันวาคม 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 5.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  
   5.2 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและ
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   5.3 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   5.4 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.5 พิจารณาอนุมัติแผนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
ประจ าปีการศึกษา 2566 – 2570  
   5.6 พิจารณาการด าเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   5.7 พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ  
การก าหนดเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
   5.8 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
   5.9 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
   5.10 พิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ-ทักท้วง 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเพื่อทราบ  
  7.1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะกรรมการประเมินเพ่ือ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
  7.2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 
  7.3 รับทราบรายงานงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  7.4 รับทราบประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 7.5 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
 7.6 รับทราบรายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 7.7 รับทราบรายงานผลการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 7.8 รับทราบ เรื่อง วิศวรกรสังคม : แนวคิดในการผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 7.9 รับทราบการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามความใน
มาตรา 126 เพิ่มเติม 
 
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 เดือนมกราคม 2565 
 
ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ การประชุมวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับเกียรติจาก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ให้เป็น
เจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติร าไพพรรณี ครั้งที่ ๑๕ 
“วิจัย นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
โดย รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านและวิพากษ์ผลงานวิจัย ทั้งนี้  
ท าให้ได้เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ ตลอดจน
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการท าผลงานวิจัยและ        
งานวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่มีศักยภาพ พร้อมใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

ธันวาคม ๒๕๖๔ การสังเคราะห์งานวิจัย 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับมอบหมาย
จากอธิการบดีให้ด าเนินการสังเคราะห์งานวิจัยเพ่ือให้ได้ความรู้ใหม่ 
ที่ประมวลจากข้อค้นพบจากงานวิจัย โดยใช้การสังเคราะห์อภิมาน 
(meta-synthesis) อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติที่จะน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติจริง รวมทั้งเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการก าหนดนโยบาย 
ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการปรับปรุงผลผลิต สนับสนุนงานวิจัย 
และพัฒนานโยบายต่าง ๆ โดยได้คัดเลือกผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ที่เผยแพร่สู่สาธารณะแล้ว และเป็นนโยบายหรือ 
อัตลักษณ์ส าคัญของจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้  ได้ความรู้ใหม่ที่ประมวลจาก
ข้อค้นพบจากงานวิจัยจ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) ลิงเมืองลพบุรี 
๒) ดินสอพอง : สินค้าอัตลักษณ์เมืองลพบุรี  ๓) ปลาส้มฟัก : ภูมิปัญญา
อาหารไทพวน ลพบุรี 

๒ ๑  - ๒ ๔  ธั น วาคม 
๒๕๖๔ 
 

การบริการวิชาการเพ่ือ
ท้องถิ่น 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมในการบริการวิชาการ
เพ่ือชุมชนท้องถิ่น ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ดังนี้ 
 - วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ อ.ดร.สราวุฒิ แนบเนียร รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร และแบ่งปันความรู้ทางด้านวิธีการ
ปลูกพืชสมุนไพรมาตรฐาน Organic ฟ้าทะลายโจรและขมิ้นชันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การตลาดสมุนไพรและการแปรรูปสมุนไพร  
ณ วิสาหกิจชุมชนวิชาชีพเกษตรอินทรีย์ไร่ทหารสานประชา ม.๖  
ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี ให้กับกลุ่มเกษตรกรหนองโดน 
จังหวัดสระบุรี โดยมีส านักงานเกษตรอ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
และกลุ่มงานการแพทย์แผนไทย สสจ.ลพบุรี 
 - วันที่ ๒๒ ธันวาคม 2564  อ.ดร.ประนิตดา เพ็งงิ้ว อาจารย์
ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรใน
โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร จัดโดย : ส านักงานเกษตร
อ าเภอบ้านหมี่ จ.ลพบุรี 
 - วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ อ.ดร.สราวุฒิ แนบเนียร รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทีมอาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมี  
 ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประชาติ วัชรบัณฑิต  
 ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุชาดา สวัสดี  
 ๓. อาจารย์เจนจิรา เดชรักษา 
 ๔. คุณอ าพล พุ่มไพจิตร  
 ๕. คุณถาวร เสงี่ยมวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ช านาญการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัด 
ได้ลงพ้ืนที่ในวิสาหกิจชุมชนวิชาชีพเกษตรอินทรีย์ไร่ทหารสานประชา
เพ่ือจัดอบรมโครงการเพ่ิมศักยภาพการปลูกและการแปรรูปขมิ้นชัน
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชันจังหวัดลพบุรี 
 - วันที่  ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม 2564 ผศ.กรรณิการ์ อ่อนส าลี 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับ
เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้และวิจัยกระบวนการผลิต เรื่อง "การ
แปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเชิงนวัตกรรม" 
ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ๑ จังหวัด 
๑  ชุ ม ช น  (One Province One Agra-Industrial Community : 
OPOAI - C) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ การร่วมแก้ปัญหาให้
ท้องถิ่น 

อ.ดร.สกุล ค านวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย
อาจารย์และทีมงานนักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ส่งมอบ
เครื่องปั๊มน้ าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นผลงานการด าเนินการ
ของสาขาวิชาให้กับชุมชนหมู่ที่ 1 ต.โพธิ์ตรุ อ.เมือง จ.ลพบุรี เพ่ือ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
  - 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 

การลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการ 
 

ผศ.ดร.กันตพัฒน์  กิตติ อัชวาลย์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยรองคณบดี ให้
เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย ในรูปแบบการลงนามผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ส าหรับสาระส าคัญตาม
บันทึกลงนามในครั้งนี้  เพ่ือร่วมกันในการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและ
นักศึกษา เพ่ือจัดกิจกรรมทางด้านการท าวิจัยร่วมกัน ตลอดจนร่วมกัน
ในการจัดสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมวิชาการ และ
วารสารข้อมูลต่าง ๆ โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าว 
มีระยะเวลาของสัญญา ๔ ปี คือ ระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ 

๒๓ - ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๖๔ 
 

การอบรมให้ความรู้ด้าน
ก ารป ระกั น คุ ณ ภ าพ
การศึกษา 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ตาม
รูปแบบของ AUN-QA โดยเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ 
ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากร ในการอบรม 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรของคณะในการยกระดับ 
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  - 
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 ๑.๒.๒ การต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากท่านองคมนตรี 
  เมื่อ วันที่ 6 - 7 มกราคม ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 
ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และ โรงเรียนเครือข่าย รวม 7 โรงเรียน             
ในจังหวัดลพบุรี โดยโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา มีจ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย ๑) โรงเรียนชุมชนบ้าน
แก่งเสือเต้น ๒) โรงเรียนบ้านเขาขวาง ๓) โรงเรียนบ้านล าโป่งเพชร 4) โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า และ โรงเรียน
เครือข่าย มีจ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1) โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 2) โรงเรียนโคกส าโรง และ 3) โรงเรียน  
ราชประชานุเคราะห์ ๓๓  
  วันที่ 6 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ตรวจเยี่ยม 
ณ โรงเรียนบ้านล าโป่งเพชร อ าเภอโคกเจริญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ อ าเภอหนองม่วง โรงเรียนบ้าน
ม่วงค่อม และโรงเรียนโคกส าโรง อ าเภอโคกเจริญ ทั้งนี้เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ และบรรยายพิเศษแก่คณะครู 
ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา โดยแต่ละโรงเรียนน าเสนอรายงานแผนการด าเนินการตามพระบรมราโชบาย  
ด้านการศึกษา ในด้านที่  3 การมีงานท า-มีอาชีพ ในการนี้  มหาวิทยาลัยมอบ อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ ผู้ช่วย
อธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรี  
  วันที่ 7 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ติดตามการ
ด าเนินงาน ของมหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการด าเนินงานโรงเรียนในโครงการดังกล่าวมาอย่าง
ต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  โดย องคมนตรี 
บรรยายพิเศษ การจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา รับฟังนโยบายการส่งเสริม สนับสนุนด้าน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย และรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละโรงเรียนและเยี่ยมชมการจัด
นิทรรศการน าเสนอผลงานของโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา และ โรงเรียนเครือข่าย ทั้ง 7 แห่ง  พร้อม
ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป 
   

  จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย  ……………......……..…………………….....……………..………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  ครั้ งที่  12/2564                  
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 
   
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2564 (การประชุม            
ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ ) เมื่อวันที่  17 ธันวาคม 2564 ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้ งมติสภามหาวิทยาลัย                            
ให้มหาวิทยาลัยทราบ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 และได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี โดยจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                  
ทางไปรษณีย ์เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 แล้วนั้น 
  ในการนี้ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 12/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ดังรายละเอียด 
ในเอกสารประกอบการประชุม  (หน้า 1 - 32) 

  มติสภามหาวิทยาลัย  ................................................................................................................... 
………………………………………………….……………………………………......……..…………………….....………………………………… 
………………………………………………………………………………………......……..…………………….....…………………..…..…………
…………………………………………………………………………………………..…………………………………..…………………….………… 
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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 12/2564 โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 

1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 37 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 35 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 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 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 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 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 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 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 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 

11/2564 – 01 - 30 30. รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

11/2564 – 01 – 31  31. ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและ
แนวทาง การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 
2570 

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 

 
1. หมวดนโยบายและแผน 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
11/2564 – 01 - 32 32. รายงานการติดตามผลการ

ด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 12 เดือน (วันที่  1 ตุลาคม 
พ .ศ .  2 5 6 3  ถึ ง  วั น ที่  3 0 
กันยายน พ.ศ. 2564) 

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

11/2564 – 01 – 33 33. หลักเกณฑ์ และวิธีการแนว
ทางการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕65 (1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565) 

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

11/2564 – 01 – 34 34. ประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จั ด ตั้ ง ส่ ว น ง า น ภ า ย ใน ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

11/2564 – 01 - 35 3 5 .  ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ใน
การด าเนินการปรับปรุงแผนพัฒนา
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

12/2564 – 01 - 36 36. รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 12/2564 
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

12/2564 – 01 - 37 37. รับทราบรายงานการปรับแก้ไข
ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลั ย 
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและ
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. 2566 – 
2570  ตามข้ อ เสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 12/2564 
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา จ านวน 72 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 70 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 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. หลั กสู ตรหมวดวิชาศึ กษาทั่ วไป 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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 ก สู 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 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 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. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑติ ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 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 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 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 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 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 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 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 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 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 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 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 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 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 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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 – 02 - 59 59. อนุมัติ ให้ปริญญามหาบัณฑิต 
และปริญญาบัณฑิต 

ครั้งที่ 10/2564  
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

10/2564 – 02 - 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 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
10/2564 – 02 - 61 61. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 10/2564  
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

10/2564 – 02 - 62 62. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2565 )  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

10/2564 – 02 - 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 – 02 - 64 64. การแก้ไขรหัสวิชา หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ 

ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

10/2564 – 02 - 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 

11/2564 – 02 - 66 66. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิช าการจัดการธุ รกิ จดิ จิทั ล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) คณะ
วิทยาการจัดการ 

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

11/2564 – 02 - 67 67. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

11/2564 – 02 - 68 68. การขอปรับปรุงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหา
บั ณ ฑิ ต  ส าข าวิ ช าห ลั ก สู ต รแล ะ 
การสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

11/2564 – 02 - 69 69. การขอเปลี่ยนประเภทหลักสูตร 
ของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า เท ค โน โล ยี
อุตสาหกรรม  (หลักสู ตรปรับปรุ ง  
พ.ศ. ๒๕๖2) 

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
11/2564 – 02 - 70 70. การรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกระดับอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 11/2564 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 
2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

12/2564 – 02 - 71 71. อนุมัติ ให้ปริญญามหาบัณฑิต 
และปริญญาบัณฑิต 

ครั้งที่ 12/2564 
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

12/2564 – 02 - 72 72. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 12/2564 
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3. หมวดงบประมาณและการเงิน จ านวน 22 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 21 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 

03/2564 – 03 - 04 4. รับทราบรายงานรับ  - จ่ ายเงิน 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เท พ ส ต รี 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 – 03 – 05 5. รับทราบรายงานรับ  - จ่ ายเงิน 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เท พ ส ต รี 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 21 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 03 – 06 
 

6 . การขอใช้ เงิ นที่ มี ผู้ อุ ทิ ศ ให้ แก่
มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไข
หรือก าหนดไว้ไม่ชัดแจ้ง  ของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 

 
3. หมวดงบประมาณและการเงิน  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
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 

10/2564 – 03 - 14 14 . ค าขอตั้ งงบประมาณ ของ
ส านั กงานจัดการทรัพย์สิ นและ
รายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

10/2564 – 03 - 15 1 5 . แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร เงิ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 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 
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี 
ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 10/2564  
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 
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3. หมวดงบประมาณและการเงิน  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
11/2564 – 03 - 17 17. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจาก

เงินรายได้ เพ่ือจัดสรรคืนนักศึกษา      
ตามนโยบายของรัฐบาล 

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว  

11/2564 – 03 - 18 1 8 . 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 าเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว  

11/2564 – 03 - 19 19. โครงการจัดหารายได้ของส่วน
ราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว  

12/2564 – 03 - 20 20. รายงานผลการด าเนินงานของ
ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
ม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ เท พ ส ต รี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 12/2564 
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

12/2564 – 03 - 21 2 1 . 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 าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 12/2564 
วนัที่ 17 ธันวาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

12/2564 – 03 – 22 22. รายงานความคืบหน้าโครงการ
มาตรการลดภาระค่ าใช้ จ่ ายด้ าน
การศึกษาของนิ สิ ต นั กศึกษา ใน
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน
ของส านั กงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) 

ครั้งที่ 12/2564 
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล จ านวน 41 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 40 เรื่อง อยู่ระหว่างด 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 
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4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
01/2564 – 04 - 02 2 . ข้ อบั งคั บ มห าวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ            

เทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ....   

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

02/2564 – 04 - 03 3. คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ ์2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

02/2564 – 04 - 04 4. คั ด เลื อ กบุ คคล เพ่ื อแต่ งตั้ ง เป็ น
ผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการ
ส านัก 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ ์2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 – 05  5. ทบทวนการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคย
ก าหนดไปแล้วของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการที่ ด าเนินการไม่ เป็ น ไปตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อ
สาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่ เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 
๒๕๖๒  

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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 
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4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
03/2564 – 04 – 12  12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ             

เทพสตรี ว่าด้วยเครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 – 13  13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 – 14  14. ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เท พ สตรี  ว่ าด้ ว ยคณ ะกรรม การ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี             พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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 

 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 

 
4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
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 

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 
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4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
09/2564 – 04 - 27 27. แต่งตั้งประธานคณะกรรมการเพ่ือ

พิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง 
แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง 

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

10/2564 – 04 - 28 28 . แต่ งตั้ งกรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ            
ในสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี 

ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

10/2564 – 04 - 29 29. ระเบี ยบมห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ           
เทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินประจ า
ต า แ ห น่ ง แ ล ะ เ งิ น ค่ า ต อ บ แ ท น
นอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภท
วิชาชีพ เฉพาะหรือเชี่ยวชาญ เฉพาะ  
พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

10/2564 – 04 - 30 30. เสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรด
เก ล้ า ฯ  แ ต่ ง ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
ม ห าวิ ท ย า ลั ย ผู้ ท ร งคุ ณ วุ ฒิ  ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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 

10/2564 – 04 - 33 33. แต่งตั้งกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี 

ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

11/2564 – 04 – 34 34. รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

11/2564 – 04 - 35 35. ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา 
และคุณ สมบั ติ ของผู้ ด ารงต าแหน่ ง
อธิการบดี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

11/2564 – 04 - 36 3 6 . ให้ ค ว า ม เห็ น ช อ บ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และ
ผ ล ป ร ะ โย ช น์ จ า ก ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 
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4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
11/2564 – 04 - 37 37. เตรียมองค์ประกอบในการแต่งตั้ง

ค ณ ะก ร รม ก ารส ร รห าอ ธิ ก า รบ ดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

12/2564 – 04 - 38 3 8 . ป ฏิ ทิ น ก ารสรรห าอธิ ก ารบ ดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 12/2564 
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

12/2564 – 04 - 39 39 . แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการสรรห า
อ ธิ ก า ร บ ดี ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ 
เทพสตรี 

ครั้งที่ 12/2564 
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

12/2564 – 04 - 40 40. แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู้ แท น คณ าจารย์ ป ระจ า  เป็ น
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายและ
แผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย แทน
คนเดิมท่ีพ้นจากต าแหน่ง 

ครั้งที่ 12/2564 
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

12/2564 – 04 – 41 41. ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 12/2564 
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

5. หมวดอ่ืนๆ ด าเนินการเสร็จแล้ว 12 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
01/2564 – 05 – 01 1 . แต่ งตั้ งค ณ ะก รรม ก ารติ ด ต าม 

ตรวจสอบและประเมิ นผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2564 – 05 – 02 2.รับทราบค าพิพากษา และการจัดท า
อุทธรณ์ค าพิพากษาศาลปกครองกลางคดี
ห ม าย เล ข ด า ที่  บ .1 3 6 /2 5 6 0               
คดีหมายเลขแดงที่  บ .397/2563 
ระหว่างนางสาว กิติญาภัช ผาดี ผู้ฟ้องคดี 
กั บ  มห าวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี           
ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ผู้ถูกฟ้องคด ี

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 
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5. หมวดอ่ืนๆ  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
01/2564 – 05 – 
03 

3. รับทราบค าพิพากษา และการจัดท า
อุทธรณ์ ค าพิพากษาศาลปกครองกลางคดี
ห ม า ย เล ข ด า ที่  บ .321/2559 ค ดี
หมายเลขแดงที่  บ.230/2559 ระหว่าง
นางสาวปัทมา ศรี ไพร ผู้ ฟ้ องคดี  กับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 1 กับพวก
รวม 3 คน  ผู้ถูกฟ้องคดี และคดีหมายเลข
ด าที่ บ.327/2559 คด ี

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 

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 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 

5. หมวดอ่ืนๆ  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
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 

11/2564 – 05 - 12 12. ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 

  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
 

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 12/2564 

 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย  
  - ไม่มี -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  5.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  
 

 

   สรุปเร่ือง 
   ด้วย การจัดการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
ภาคพิเศษ จ านวน 4 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง  
เพ่ือเสนอให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้  

 1. คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 
 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษาแต่ละ
หลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษาเพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 
 3. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามเกณฑ์แต่
ละหลักสูตร และเสนอการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพ่ือให้ความเห็นชอบการให้
ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ภาคพิเศษ จ านวน 4 คน ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 

 4. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเสนอการให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ภาคพิเศษ จ านวน 4 คน 

 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2562) จ านวน 4 คน ดังรายละเอียดแนบท้ายระเบียบวาระนี้ และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 

  
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร”   
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาอนุมตัิให้ปริญญามหาบัณฑิต  แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 4 คน 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………....…………………………………………………..…..……….. 
.................................................................................................................... .......................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................. ................................. 
.................................................................................................................................................................... ................ 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 

5.2 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสาร
และสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   สรุปเรื่อง 
ด้วย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสารสนเทศและสื่อสาร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖0) ได้ครบก าหนดเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร (พ.ศ. 2560 – 2564) สมควรแก่การปรับปรุงแก้ไข 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 256๕) ให้ทันสมัย ตอบสนองความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การด ารงชีวิตของประชาชน การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ในการสร้างโอกาส
ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น การใช้ความรู้ทางวิศวกรรมที่ทันสมัย สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ผลิตบุคลากร
เพ่ือสนองความต้องการก าลังคนของภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม โดยค านึงถึง
คุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ 

หลักสูตรฯ มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต ประเภทหลักสูตรปริญญาตรีทาง
วิชาการ โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชา และมีจ านวนหน่วยกิต ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต  
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต  
๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   9 หน่วยกิต  
๓) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  9 หน่วยกิต  

2. หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต  
 ๑) กลุ่มวิชาแกน     45 หน่วยกิต  
 ๒) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    41 หน่วยกิต  

๒.๑) วิชาเอกบังคับ  29 หน่วยกิต  
๒.๒) วิชาเอกเลือก  12 หน่วยกิต  

 ๓) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  7 หน่วยกิต  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกติ 

หลักสูตรฯ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564  

ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม      
ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยมีข้อแนะน า  
ซึ่งคณะฯ ได้ด าเนินการทบทวนและปรับตามข้อแนะน าเรียบร้อยแล้ว  
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (แยกเล่ม) 

 

 

 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 

  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 
  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 

5.3 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   สรุปเรื่อง 
ด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖0) หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖0) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖0) ได้ครบก าหนดเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร (พ.ศ. 2560 – 2564) สมควรแก่การ
ปรับปรุงแก้ไข 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) โดยการควบรวมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา ตามนโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการ
สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือให้หลักสูตรทันสมัย สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ทั้งทางด้านความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร ์ความสามารถและทักษะด้านวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานทางวชิาการ
ที่มีคุณภาพ สร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานระดับ
ท้องถิ่น สามารถน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปแก้ไขปัญหา และพัฒนาต่อยอดได้ 

หลักสูตรฯ มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต ประเภทหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาการ โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชา และมีจ านวนหน่วยกิต ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
๑) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   12 หน่วยกิต 
๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9 หน่วยกิต 
๓) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต 

๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จ านวนไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 
 ๑) กลุ่มวิชาแกน  จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต 
 1.2) กลุ่มวิชาเคมี  8 หน่วยกิต 
 1.3) กลุ่มวิชาชีววิทยา  8 หน่วยกิต 
 1.4) กลุ่มวิชาฟิสิกส์  8 หน่วยกิต 
 2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า   40 หน่วยกิต 
 ๓) กลุ่มวิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต 
 4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จ านวนไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

หลักสูตรฯ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการ
ประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 3 
ธันวาคม 2564 

ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการ
ประชุมครั้งที่ 1๓/2564 เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม 2564  ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยมีข้อแนะน า ซึ่งคณะฯ  
ได้ด าเนินการทบทวนและปรับตามข้อแนะน าเรียบร้อยแล้ว  
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (แยกเล่ม) 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 

  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 
  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 

5.4 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   สรุปเรื่อง 
ด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖0)  

ได้ครบก าหนดเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร (พ.ศ. 2560 – 2564) สมควรแก่การปรับปรุงแก้ไข 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

มัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) ให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต จัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561 – 
2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรมมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถน าองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพ ควบคู่กับทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21  

หลักสูตรฯ มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต ประเภทหลักสูตรปริญญาตรีทาง
วิชาการ โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชา และมีจ านวนหน่วยกิต ดังนี้ 

กรณีวิชาเอกเดี่ยว กรณีวิชาเอก-โท 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1 หมวดวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หน่วยกิต 
   1.2 หมวดวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
   1.3 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
        และเทคโนโลยี                       9 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1 หมวดวิชาภาษาและการสื่อสาร   12 หน่วยกิต 
   1.2 หมวดวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์  9 หน่วยกิต 
   1.3 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

   และเทคโนโลยี                        9 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า  42 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   27 หน่วยกิต 
   2.4 กลุ่มวิชาภาคสนาม ไม่น้อยกว่า   7 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  91 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า  42 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า    9 หน่วยกิต 
   2.4 กลุ่มวิชาโท เลือก ไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต 
   2.5 กลุ่มวิชาภาคสนาม ไม่น้อยกว่า   7 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 

หลักสูตรฯ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  

ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยมีข้อแนะน า ซึ่งคณะฯ  
ได้ด าเนินการทบทวนและปรับตามข้อแนะน าเรียบร้อยแล้ว  
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (แยกเล่ม) 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 

 

  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 
  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖5) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
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5.5 พิจารณาอนุมัติแผนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) ประจ าปีการศึกษา 2566 – 2570 

 
  สรุปเรื่อง 
 ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินการจัดท าแผนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  

ภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าปีการศึกษา 2566 – 2570 และขณะนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างด าเนินการ
รับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565  

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าปี
การศึกษา 2566 – 2570 ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 3 
ธันวาคม 2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบร่าง แผนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
ประจ าปีการศึกษา 2566 – 2570 และมอบกองบริการการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  

 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา             
การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
  “มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 

 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาอนุมัติแผนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าปี
การศึกษา 2566 – 2570 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………....…………………………………………………..…..……….. 
........................................................................................................................................................ ...................... 
........................................................................................................................................................................ ............ 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................................................................................... ............................................... 
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 วาระที่ ๕.๖ การด าเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑             
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ได้มีมติ มอบเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหา เสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และเพ่ือพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ  สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  ๑. เรื่องแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  ๑.๑ รับทราบปฏิทินการด าเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                   
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ได้มีมติ 
เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ตามข้อกฎหมายก าหนด คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้พิจารณาก าหนดปฏิทินการด าเนินการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดในตารางนี้ 
ล าดับ วัน / เดือน / ปี การด าเนินการ สถานที่ 

1 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งท่ี ๑ 
   - เลือกเลขานุการ 
   - พิจารณาหลักเกณฑ์ คณุสมบตัิ และวิธีการสรรหาอธิการบดี  
   - จัดท าประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี 

ณ ห้องประชุมวิจิตร
ภาคียสถาน จังหวัด
นนทบุรี 

2 ๔ – ๗ และ ๑๐
มกราคม ๒๕๖๕ 

- มหาวิทยาลัย ประกาศรายช่ือบุคลากรที่มีสิทธิเสนอช่ือผู้สมควร 
ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด  
- มหาวิทยาลัย ประกาศรายช่ือบุคลากรที่มีสิทธิหยั่งเสียง 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

3 ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
สื่อสิ่งพิมพ ์

 

4 ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์
ในการประเมินผู้ มีสิทธิ เข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่ ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ณ ห้องประชุม 
วิจิตรภาคียสถาน 
จังหวัดนนทบุรี 

5 ๑ ๑  – ๑ ๔  แ ล ะ  ๑ ๗ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

- รับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา เป็นอธิการบดี ในวัน เวลา
ราชการ  
- คณะ/สถาบัน/ส านัก/ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ด าเนินการเสนอช่ือผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวัน เวลา
ราชการ  

ณ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั ช้ัน ๖                 
อาคารส านักงาน
อธิการบด ี

6 ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๓  
   - พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร และผู้ได้รับ
การเสนอช่ือ 
   - ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี 

ณ ห้องประชุมวิจิตร 
ภาคียสถาน จังหวัด
นนทบุรี 

7 ๒๖ – ๒8, ๓๑ 
มกราคม และ ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ส่งเอกสาร
แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมด้วยแบบประวัติ 
และคุณสมบัติให้คณะกรรมการสรรหาฯ จ านวน ๑๒ ชุด ในเวลา
ราชการ 

ณ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย ช้ัน ๖ 
อาคารส านักงาน
อธิการบดี 
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ล าดับ วัน / เดือน / ปี การด าเนินการ สถานที่ 
8 
 

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา 0๙.๐0 น.  
- รับรายงานตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่ ง
อธิการบดี 
เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  
- ผู้มีสิทธิ เข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีแสดง
แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยต่อข้าราชการ พนักงาน กลุ่มบุคคล
ในท้องถิ่น ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
สรรหาฯ (คนละไม่เกิน ๓๐ นาที) สามารถใช้ PowerPoint ได้ 
โดยใช้วิธีจับสลาก เพื่อเรียงล าดับการน าเสนอและเข้ารับการ
สัมภาษณ์ 
 
เวลา ๑๑.๐๐ น. 
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่  ๔  เพื่อพิจารณา
ประเด็นค าถามในการสรรหาอธิการบดี 
 
 
 
เวลา ๑๓.๓๐ น.  
- คณะกรรมการสรรหาฯ จัดการหยั่งเสียงผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีจากข้าราชการและพนักงาน 

 
ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ 
ช้ัน ๔ อาคารรัตนเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
 
 
 
 
 
ณ ห้องประชุม วิสุทธิสุนทร 
ช้ัน ๒ อาคารลวะศรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
 
 
 
 
ณ ห้องโถง ช้ัน ๑ อาคารรัต
นเทพสตรี 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ            
เทพสตรี 

9 ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
- ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ แสดงวิสัยทัศน์และตอบข้อ
ซักถามต่อคณะกรรมการสรรหาฯ 
(คนละไม่เกิน ๓๐ นาที) สามารถใช้ PowerPoint ได้ 
 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่  ๕  เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองผู้ที่เห็นสมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีไม่เกิน ๓ คน 
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก 
- จัดท ารายช่ือพร้อมประวัติผู้ได้รับการคัดเลือกไม่เกิน ๓ คน 
เรียงล าดับตามตัวอักษร 

ณ ห้องประชุม ช้ัน ๖ อาคาร
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  - ท าหนังสือเชิญผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อมาแสดงวิสัยทัศน์ต่อ
สภามหาวิทยาลัย (วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 
- จัดท ารายงานการด าเนินการสรรหาอธิการบดีฉบับสมบูรณ์ 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลยั 

 

10 ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเอกสารแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ใน
การบริหารมหาวิทยาลัย ปิดผนึกให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
จ านวน ๒๕ ชุด เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย 

ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
ช้ัน ๖ อาคารส านักงาน
อธิการบดี   

11 ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผู้ได้รับการคัดเลือก จ านวนไม่เกิน  ๓  คน น าเสนอแนวนโยบาย
และยุทธศาสตร์ในการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อ
สภ ามหาวิ ทยาลั ย  เพื่ อ ให้ สภ ามหาวิ ทยาลั ย  คั ด เลื อก 
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 

ณ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั  
ช้ัน ๖ อาคารส านักงาน
อธิการบดี   
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  ๑.๒ รับทราบแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๖๔ 
  ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศ เรื่อง แนว
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น คณะกรรมการสรรหาฯ 
พิจารณาแล้ว มีความเห็นสรุปดังนี้ 
  1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศแนวปฏิบัติตาม
หลักธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา โดย ข้อ 19 ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
   (1) บุคคลภายนอกไม่ต่ ากว่าสองในสามของกรรมการสรรหาทั้งหมด ทั้งนี้  ต้องมี
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินหนึ่งในสามของกรรมการสรรหาทั้งหมด 
   (2) บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่เกินหนึ่งในสามของกรรมการสรรหาทั้งหมด
โดยได้รับการคัดเลือกจากบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและต้องมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
   โดยนิยาม “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี 
หัวหน้าหน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ...” 
  จากการพิจารณาตรวจสอบตามข้อ 19 พบว่า คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย                
ราชภัฏเทพสตรี มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน และมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มิใช่ผู้
ด ารงต าแหน่งบริหาร จ านวน 4 คน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ข้อ 19 (1) และ (2) โดยแนวปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาล              
ในสถาบันอุดมศึกษา ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 สภามหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่  17 ธันวาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นการด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ              เทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 
๒๕๕๑ ดังนั้น จึงเห็นควรให้เสนอแนวปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวกับองค์ประกอบ
คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  2. แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันอุดมศึกษาและยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษา
เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศ เพ่ือความมีธรรมาภิบาลที่ดีในสถาบันอุดมศึกษาและเป็นทางส าหรับ
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา บุคลากร ตลอดจนนิสิตนักศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามความรับผิดชอบได้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ซึ่งคณะกรรมการรับทราบและเห็นด้วยตามแนวทาง
ดังกล่าว โดยในอนาคตคณะกรรมการเห็นว่า ต้องมีการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป ดังนั้น จึงเห็นควรให้
ด าเนินการตามข้อบังคับฯ ที่ใช้บังคับอยู่ ณ ขณะนี้ ไปก่อน จนกว่าจะได้แก้ไขข้อบังคับฯ ให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 
  สรุปคือ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ได้มีมติ เห็นชอบ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
ได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้ประกาศตาม
แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีผล
ใช้บังคับวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  คณะกรรมการฯ ได้รับทราบแล้ว เห็นว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันอุดมศึกษาและยกระดับสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
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ประเทศเพ่ือความมีธรรมาภิบาลที่ดีและเป็นแนวทางการส าหรับกรรมการสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมิได้มีสภาพบังคับ
ตามกฎหมาย อย่างไรก็ดีคณะกรรมการฯ เห็นว่า  การด าเนินการสรรหาอธิการบดีจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่อธิการบดีคนปัจจุบันด ารงต าแหน่งครบวาระ หากจะด าเนินการ
ตามแนวปฏิบัติดังกล่าวก็จะต้องท าการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ และเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ ซึ่งไม่ทันก าหนด
ระยะเวลา จึงเห็นควรด าเนินการตามข้อบังคับฯ ที่ใช้บังคับอยู่ ณ ขณะนี้ ไปก่อน จนกว่าจะได้แก้ไขข้อบังคับฯ ให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 
  คณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอเรียนแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบทั้ง ๒ เรื่อง ดังรายละเอียดที่
ได้กล่าวมาข้างต้น 
 
  ประเด็นเสนอทราบ 
   ๑. รับทราบปฏิทินการด าเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(เอกสารหน้า............................)               
   ๒. รับทราบแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๖๔ (เอกสารหน้า............................)               
   
  มติที่ประชุม ................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ๒. เรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  ๑) พิจารณาการก าหนดเวลาการน าเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีต่อสภามหาวิทยาลัย 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของ           
ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2551 ข้อ 10 “บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 8 (4) ต้องเสนอแนวนโยบาย
และยุทธศาสตร์ในการบริหารมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย” ซึ่งตามปฏิทินการด าเนินการสรรหาอธิการบดี 
บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก จ านวนไม่เกิน  ๓  คน น าเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัย คัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ในวัน
ศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป นั้น 
  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาก าหนดเวลาในการน าเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรีต่อสภามหาวิทยาลัยส าหรับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก จ านวนไม่เกิน ๓ คน (เดิมเมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยเคยก าหนดไว้คนละไม่เกิน ๓๐ นาที) จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาการก าหนดเวลาการน าเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรีต่อสภามหาวิทยาลัย 
    
  มติที่ประชุม ................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  ๒) พิจารณาให้ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                
มีอ านาจออกค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานในกรณีที่มีความจ าเป็น เพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินงานตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
  สรุปเรื่อง 
  ด้วย เพ่ือให้กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในส่วนการแสดงแนว
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อข้าราชการ พนักงาน กลุ่มบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการสรรหาฯ และในส่วนการจัดการหยั่งเสียงผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีจากข้าราชการและ
พนักงาน ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดได ้
  คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ประธาน
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีอ านาจออกค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานในกรณีที่มีความจ าเป็น เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหา จึงเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
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  กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๑๔) 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาให้ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีอ านาจออก
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานในกรณีที่มีความจ าเป็น เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานตาม
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
 
  มติที่ประชุม ...................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  ๓) พิจารณาก าหนดรูปแบบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕           
ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี เป็นการประชุมในสถานที่เดียวกัน (On site)  
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ก าหนดปฏิทินการ
ด าเนินการสรรหาอธิการบดี ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก จ านวนไม่เกิน ๓ คน น าเสนอ
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้สภา
มหาวิทยาลัยคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี นั้น 
  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบ เรียบร้อย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ได้รับฟังแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ของผู้ได้รับการคัดเลือก จ านวน            
ไม่เกิน ๓ คน ได้อย่างชัดเจนต่อเนื่อง คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาการ
จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น 
๖ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยขอความกรุณากรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน
เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่เดียวกันทั้งหมด (On site) จึงเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
   
  ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
  พิจารณาก าหนดรูปแบบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันที่ 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นการ
ประชุมในสถานที่เดียวกัน (On site) 
   
  มติที่ประชุม ................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 

 5.7 พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ  
การก าหนดเงินเพิ่มพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลัย  
สายสนับสนุน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
 
   สรุปเรื่อง 
   ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๑/256๓ เมื่อวันที่  ๒๗ พฤศจิกายน 256๓  
ได้พิจารณาระเบียบวาระ ๔.๔ พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ            
การก าหนดเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (ฉบับที่..) 
พ.ศ. .... และมีสังเกตและข้อเสนอแนะว่า “การก าหนดเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร 
สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินได้หรือไม่” 
   กลุ่มงานวินัยและนิติการ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ด าเนินการประสานงานกับกระทรวง               
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือขอมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุน
ให้แก่มหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเงินเพ่ิมในต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา
ได้จัดส่งเอกสารค าวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยอ่ืนที่มีลักษณะข้อเท็จจริงเดียวกันให้กับมหาวิทยาลัยเพ่ือน ามาประกอบ            
การพิจารณา และกลุ่มงานวินัยและนิติการได้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
   “กระทรวงการคลังได้วินิจฉัยกรณีดังกล่าวไว้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ 0408.3/8700  
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ว่า โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๖ ก าหนดให้
สถานศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการสามารถด าเนินกิจการได้โดยอิสระภายใต้การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษา และ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔7 มาตรา 18 ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่
ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะตามมาตรา 18 (2) ให้มีอ านาจและหน้าที่วางระเบียบ                      
ออกข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย ประกอบกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามเรื่องเสร็จที่                  
๖๒๕/2561 ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุปว่า งบประมาณเงินอุดหนุนที่มหาวิทยาลัยได้ รับจัดสรรจากรัฐบาล นั้น  
ส านักงบประมาณได้ชี้แจงแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ เรื่อง 
การขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตราที่สูงขึ้น เกี่ยวกับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ทดแทนอัตราข้าราชการว่างบประมาณเงินอุดหนุน ประกอบด้วยเงินที่ใช้ส าหรับการจ้าง สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและ
สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย มิได้เป็นเฉพาะค่าจ้างเท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) เห็นว่า               
สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดที่มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารงานมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย 
จึงมีอ านาจหน้าที่วางหลักเกณฑ์รองรับการบริหารจัดการเงินงบประมาณดังกล่าว ทั้งในส่วนที่ใช้เป็นค่าจ้าง สิทธิ
ประโยชน์เกื้อกูลและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยจะต้องค านึงถึงความคุ้มค่าและภาระค่าใช้จ่ายที่จะผูกพัน
มหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคตด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยจึงมีอ านาจในการวาง
ระเบียบ ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง เงินประจ าต าแหน่งวิชาการค่าตอบแทนรายเดือน และสวัสดิการต่าง ๆ 
ของพนักงานมหาวิทยาลัยได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและปฏิบัติให้เป็นไปตามนัยระเบียบและข้อบังคับ
ดังกล่าว” 
   คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔  มอบฝ่ายเลขานุการ ด าเนินการจัดท า ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการการก าหนดเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) แล้วเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฏ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยพิจารณา   
และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 

   คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ ๑/256๕ 
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม 256๕ มีมติเห็นควรให้ มหาวิทยาลัยโดยกลุ่มงานวินัยและนิติการเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุระเบียบ
วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยในระเบียบวาระสืบเนื่อง เพ่ือพิจารณาและปรับแก้ไขเพ่ิมเติม ร่างระเบียบมหาวิทยาลัย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการก าหนดเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกรของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 ด้วย ระเบียบดังกล่าว ได้เคยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการก าหนดเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกรของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 และ
ต่อมามหาวิทยาลัยได้ขอถอนวาระเพ่ือพิจารณา ซึ่งสภาได้มีมติ รับทราบการขอถอนวาระดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้ 
จึงขอเสนอเป็นวาระเพ่ือพิจารณา 
 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการก าหนดเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
นั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
 “มาตรา 18(13) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
  2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2551 มาตรา ๖๕/๑ 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
การก าหนดเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
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5.8 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  สรุปเรื่อง 
ด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ครบวาระการด ารง

ต าแหน่ง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  
ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.ม.” ประกอบด้วย 

(๑)  ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวทิยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
๑ คน 

 (๒)  กรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน ๔ คน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความช านาญด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้านกฎหมาย 
อย่างน้อยด้านละ ๑ คน   

(๓)  กรรมการซึ่งคัดเลือกกันเองจากข้าราชการหรือพนักงานสายวิชาการ  จ านวน ๑ คน 
(๔)  กรรมการซึ่งคัดเลือกกันเองจากข้าราชการหรือพนักงานสายสนับสนุน  จ านวน ๑ คน 
(๕)  รองอธิการบดีคนหนึ่งที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นเลขานุการ 
(๖)  นิติกรที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยข้างต้น เพ่ือการด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข้อ ๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ   สภา
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง ดังนี้ 
 (๑) แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑ คน เป็นประธานกรรมการ 
ตามข้อ ๕(๑) 
 (2) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีความรู้ความช านาญด้านการบริหารจัดการภาครัฐ          
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้านกฎหมาย จ านวน 4 คน เป็นกรรมการ ข้อ ๕(๒) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอ
เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
   ๑) รองศาสตราจารย์ทองหล่อ  วงษ์อินทร์ 
   ๒) นายโอภาส เขียววิชัย 
   3) นายขจร  จิตสุขุมมงคล 
   4) นายฉัตรชัย จรูญพงศ์ 
  ๒. เสนอแต่งตั้งกรรมการตาม ข้อ ๕(๓) และข้อ ๕(๔) ซึ่งมหาวิทยาลัยด าเนินการ ดังนี้ 
 ๒.1 ข้าราชการหรือพนักงานสายวิชาการ คัดเลือกกันเอง จ านวน 1 คน  โดย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ  อาวจ าปา ได้รับการคัดเลือก เป็นกรรมการ ตามข้อ ๕(๓) 
 ๒.2 ข้าราชการหรือพนักงานสายสายสนับสนุน คัดเลือกกันเอง จ านวน 1 คน โดย นายศุภธี โตสกุล ได้รับ
การคัดเลือก เป็นกรรมการ ตามข้อ ๕(๔) 
 ๓. เสนอแต่งตั้งเลขานุการ ตามข้อ ๕(๕) โดยมอบหมาย ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ รอง
อธิการบดี เปน็เลขานุการ   
 4. เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ตามข้อ ๕(๖) โดยมอบหมายนางสาวปรารถนา อนุวงศ์ ต าแหน่ง
นิติกร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
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  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  
ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.ม.” 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

    

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
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 5.9 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
   สรุปเรื่อง 
   ด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติรัช อนุกูล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ            
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่  1 เมษายน 2561 ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 
14/2561 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖5  
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   “ข้อ  ๗  ก าหนดให้ สภามหาวิทยาลั ยแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการขึ้ นคณ ะหนึ่ งเรียกว่ า 
“คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ” ประกอบด้วย 
   (๑) อธิการบดี เป็นประธาน 
   (๒) ผู้แทนผู้บริหารที่ไม่ได้สังกัดสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่ด าเนินการสรรหาซึ่งเลือกกันเอง จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
   (๓) ผู้แทนข้าราชการ และพนักงานจ านวนสี่คน เป็นกรรมการ 
   ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการใน (๓) คนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
   กรรมการตามข้อ ๗ (๓) ให้มหาวิทยาลัยจัดเลือกตั้งโดยตรงจากข้าราชการ และพนักงาน 
ที่ได้รับคะแนนสูงสุดสี่ล าดับแรกที่มาจากต่างคณะ หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ 
   การแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการภายในเก้าสิบวันก่อนที่ผู้อ านวยการ            
จะครบวาระ หรือหลังจากผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๓๐ วรรคสองและวรรคสามแห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ภายในสี่สิบห้าวัน แล้วแต่กรณี” 
  มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะ 
และวัฒนธรรม ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ก่อนที่ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม จะครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้ได้มาซึ่งบุคคลเพ่ือเสนอ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหา ดังนี้ 
  ๑. มหาวิทยาลัย โดยส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด าเนินการตามข้อ ๗ (๒) ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)                   
พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ผู้บริหารที่ไม่ได้สังกัดสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะที่ด าเนินการสรรหาซึ่งเลือกกันเอง จ านวนสองคน เป็นกรรมการ  เพ่ือเสนอให้สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
  ๒. มหาวิทยาลัย โดยส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด าเนินการตาม ข้อ ๗ (๓) ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)                      
พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ได้ผู้แทนจากข้าราชการ และพนักงาน จ านวน 4 คน เพ่ือเสนอให้สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งเป็น
กรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 10 - 14 มกราคม 2565 
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 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
 

องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา รายช่ือผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ข้อ 7 ต าแหน่ง 

(๑) อธิการบดี ประธาน 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(๒) ผู้บริหารที่ไม่ได้สังกัดสถาบัน ส านัก 
ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อ ย่ า ง อ่ื น ที่ มี ฐ าน ะ เที ย บ เท่ า ค ณ ะ ที่
ด าเนินการสรรหาซึ่งเลือกกันเอง จ านวน
สองคน 

กรรมการ 2. อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล 
(คณบดีคณะครุศาสตร์) 

กรรมการ 3. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล 
(ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

(๓) ผู้แทนข้าราชการ และพนักงาน จ านวน
สี่คน 

กรรมการ 4. อาจารย์พัชรี ชีวะค านวณ 
(พนักงาน สังกัดคณะครุศาสตร์) 

กรรมการ 5. อาจารย์อังคณา อุดมพันธ์ 
(พนักงาน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

กรรมการ 6. อาจารย์ธนชัย ปฐมรัตน์ 
(ข้าราชการ สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

กรรมการ 7. อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ 
(ข้าราชการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

 
   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
    “มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 
 2.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๗  

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
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 5.10  พิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 
   สรุปเรื่อง 
   ตามที่  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ได้มีค าสั่งที่  8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ               
นโยบายและแผนเพ่ือการพัฒ นามหาวิทยาลั ย  ลงวันที่  19  มีนาคม 2564  โดยแต่ งตั้ ง นางสาว 
มลธิชา จันทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองนโยบายและแผน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เนื่องด้วย 
นางสาวมลธิชา จันทร ได้ขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผน 
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564   

   ดังนั้น เพ่ือให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ที่มาจากเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน จ านวน 1 คน ตามองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบาย
และแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 
18 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสัญฐนี ไกรสนาม 
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด กองนโยบายและแผน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการนโยบาย
และแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๑๔) “แต่งตั้งคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมาย  
ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ” 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนางสาวสัญฐนี ไกรสนาม ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง  

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………….……….……....………...……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรือ่งเพ่ือพิจารณาอนุมัติ – ทักท้วง 
  - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
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ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองเพื่อทราบ 
 7.1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
 
  สรุปเร่ือง  
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีค าสั่งที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย  
  1. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  3. นายโอภาส เขียววิชัย    ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดี  กรรมการ 
  5. นางสาวสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  กรรมการ 
  6. หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล   เลขานุการ 
โดยให้คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ปฏิบัติหน้าที่ ตาม ข้อ 30 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
  (1) พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานและการก าหนดกรอบต าแหน่ง 
  (2) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน และประเมินสมรรถนะทางการบริหารส าหรับต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการแทนได้ตามความเหมาะสม 
  (3) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
  (4) รายงานผลการประเมินเสนอ ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณาอนุมัติและรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 
เว้นแต่การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
  ในรอบปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
ได้ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่  6) พ.ศ. 2563 ในการนี้  จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2564 ของ
คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๑3) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
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  ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2563 ข้อ 30 “(4) รายงานผลการประเมินเสนอ ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณาอนุมัติและรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 
เว้นแต่การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ” 

 
ประเด็นเสนอ 

  รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ าปี พ.ศ. 2564 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
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 7.2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 
 
  สรุปเร่ือง 
  ด้วย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 ข้อ 6 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
  “... 
  (6) รายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และเผยแพร่ให้
ประชาคมมหาวิทยาลัยทราบอย่างทั่วถึง ยกเว้นเรื่องที่จะกระทบต่อความเสียหายส่วนบุคคล” 
  บัดนี้ เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) ได้ด าเนินการจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) ประจ าปี  ๒๕๖๔ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔   
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเพ่ือทราบ  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๑3) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557  ข้อ 6 “(6) รายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง และเผยแพร่ให้ประชาคมมหาวิทยาลัยทราบอย่างทั่วถึง ยกเว้นเรื่องที่จะกระทบต่อความเสียหา ย 
ส่วนบุคคล” 
 

ประเด็นเสนอ 
  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 

 7.3 รับทราบรายงานงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
  สรุปเร่ือง 
  ด้วย หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ขออนุมัติงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ส าหรับโครงการที่มีเหตุจ าเป็นและไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายได้ทัน จ านวน 8 หน่วยงาน 20 กิจกรรมย่อย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 38,625,830.87 บาท 
(สามสิบแปดล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) โดยสรุปประเภทงบประมาณที่
ขอกันเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ขอกัน 
การเบิกจ่าย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
คงเหลือ 

งบประมาณเงินรายได ้ 5,340,032.87 3,570,613.00 1,769,419.87 
งบประมาณแผ่นดิน 33,285,798.00 18,611,498.00 14,674.300.00 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 38,625,830.87 22,182,111.00 16,443,719.87 

 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย  การบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ 20 ก าหนดว่า “โดยปกติค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจาก
งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณนั้น หากหน่วยงานใดมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถเบิกจากงบประมาณรายจ่าย
ของปีนั้น ได้ทัน ให้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีงบประมาณถัดไป โดยให้อธิการบดี
เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ…” 
  มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 
  ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  
  “ข้อ 20 โดยปกติค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจากงบประมาณรายจ่ายของ
ปีงบประมาณนั้น หากหน่วยงานใดมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถเบิกจากงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นได้ทัน              
ให้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีงบประมาณถัดไป โดยให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
พิจารณาอนุมัติ แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
  การขออนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปี ต้องท าก่อนสิ้นปีงบประมาณอย่างน้อยสามสิบวัน” 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 

ประเด็นเสนอ 
  รับทราบรายงานงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 

 7.4 รับทราบประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เร่ือง  
การก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  ได้ด าเนินการแจ้ งยืนยันการขอเข้าสั งกัดกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษา กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และปรับปรุง
แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมกับจัดท าข้อเสนอโครงการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย (Reinventing 
University) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และน าส่งข้อเสนอโครงการ ต่อส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 แล้วนั้น 
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือที่ อว 0224.1/ว 19842  
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ลงนามในประกาศกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 แล้ว ทั้งนี้  ได้แจ้งให้ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทราบด้วยแล้ว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สังกัดกลุ่มท่ี 3 กลุ่มพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน ในล าดับที่ 10  
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา             
การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   รับทราบประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 

 7.5 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
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 าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปดังนี้ 
  1. งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

รวม 
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) 

สินทรัพย์    
 สินทรัพย์หมุนเวียน 1,740,339.00  668,053,610.39   669,793,949.39  
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,079,120,316.98  672,050,647.90  1,751,170,964.88  
 รวมสินทรัพย์ 1,080,860,655.98  1,340,104,258.29  2,420,964,914.27  
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ    
   หนี้สินหมุนเวียน 3,044,580.34  85,340,287.20  88,384,867.54  
   หนี้สินไม่หมุนเวียน -    4,755,512.17  4,755,512.17  

รวมหนี้สิน 3,044,580.34  90,095,799.37  93,140,379.71  
ส่วนทุน    
   ทุน 191,707,495.93  801,315,386.40  993,022,882.33  
   รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 886,108,579.71  448,693,072.52  1,334,801,652.23  

รวมส่วนทุน 1,077,816,075.64  1,250,008,458.92  2,327,824,534.56  
รวมหนี้สินและส่วนทุน 1,080,860,655.98  1,340,104,258.29  2,420,964,914.27  
 
  2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

รายการ งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) รวม 
รายได้ 95,930,155.77  26,018,016.26  121,948,172.03  
ค่าใช้จ่าย 101,763,473.66  13,592,438.80  115,355,912.46  
รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (5,833,317.89) 12,425,577.46 6,592,259.57 

 
 รายละเอียดในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
   
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 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 าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 

 7.6 รับทราบรายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
  สรุปเรือ่ง 
  ตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ก าหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท ารายงาน
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (2) จัดท ารายงานการเงินประจ าปีเสนออธิการบดีภายในหกสิบวัน นับจาก
วันสิ้นปีงบประมาณ และข้อ 16 ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการเงิน ตามระบบ
การตรวจสอบภายใน และท ารายงานการตรวจสอบพร้อมกับรายงานการเงินประจ าปีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน
เก้าสิบวันนับถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น 
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดรายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พร้อมกับจัดส่งรายงานการเงินให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี และกรมบัญชีกลาง รับทราบเรียบร้อยแล้ว
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  

 ข้อ 15 “ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (2) 
จัดท ารายงานการเงินประจ าปีเสนออธิการบดีภายในหกสิบวัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ” 

 ข้อ 16 “ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการเงิน ตาม
ระบบการตรวจสอบภายใน และท ารายงานการตรวจสอบพร้อมกับรายงานการเงินประจ าปีเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณ” 

 
ประเด็นเสนอ 

  รับทราบรายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 

 7.7 รับทราบรายงานผลการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 
  สรุปเรื่อง 
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท ารายงาน
ผลการบริหารเงินรายได้และข้อมูลรายงานเงินฝากของมหาวิทยาลัย และได้น าเสนอรายงานข้อมูลบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และการบริหารเงินรายได้ ต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 
4 มกราคม 2565 คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ ได้มีมติ ให้น าเสนอข้อมูลรายงานเงินฝาก
ธนาคารและการบริหารเงินรายได้ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ทราบ ดังนี้ 
  เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จ านวนเงิน 1,134,221,231.05 บาท 
   - เงินฝากประจ า 1,028,685,270 บาท (รวมสลากออมสินจ านวน 3,000,000 บาท) 
   - เงินฝากออมทรัพย์ 104,458,531.05 บาท 
   - เงินฝากกระแสรายวัน 1,077,430 บาท 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานผลการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 
 

ประเด็นเสนอ 
  รับทราบรายงานผลการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 

 7.8 รับทราบ เรื่อง วิศวรกรสังคม : แนวคิดในการผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
 
  สรุปเรื่อง  
  ในปี 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมอบหมายองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ 
รัตนสุวรรณ องคมนตรี  ว่าให้ “แนะน ามหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้ท างานให้เข้าเป้า  ในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องถิ่นของตน” พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี จึงได้ติดตามตรวจเยี่ยม 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง  และเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจึงควรสร้าง
นักศึกษาเพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป ดังนามพระราชทานจากล้นเกล้ารัชกาลที่ 9  
“ราชภัฏ” ที่หมายถึง คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน จึงได้เสนอแนวคิดการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏให้เป็น “วิศวกรสังคม”  ไว้ว่า  

 "วิศวกรสังคม" คือ การสร้างระบบแนวคิดแบบใหม่ให้กับนักศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศและ
น าไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การสร้างให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์เป็นระบบมีเหตุและผล สามารถลงพ้ืนที่ใน
ชุมชนเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงต่อชุมชน เพ่ือตอบสนองความต้องการบุคลากรในการพัฒนาประเทศ การเป็น
วิศวกรสังคมของนักศึกษา คือ การรวมตัวกันของนักศึกษาที่มาจากศาสตร์ต่างๆ ทุกคณะ ทุกชั้นปี จนเกิดเป็นองค์
ความรู้ที่หลากหลาย เพ่ือศึกษาพ้ืนที่ภายในชุมชนต่าง ๆ ด าเนินการสืบค้นพ้ืนที่ที่มีปัญหาต่อชุมชนในด้านต่าง ๆ 
แล้วน ามาคิดวิเคราะห์หาเหตุและผลร่วมกันกับประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือหาแนวทางและความต้องการที่แท้จริงใน
การแก้ไขปัญหา โดยการใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมหาวิทยาลัยได้ผลักดันให้
อาจารย์ผู้สอนน าองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดในห้องเรียน มาปรับเปลี่ยนสู่การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ซึ่งเป็นการ
สร้างนักศึกษาให้รู้จักการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม น ามาสู่การตอบโจทย์ความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้ความส าคัญกับการพัฒนานักศึกษาตามแนวคิดวิศวกรสังคม 
อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่  25  ตุลาคม  2564  มหาวิทยาลัยเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย นายวิชัย ศรีขวัญ  
มาบรรยายเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงได้ด าเนินการ
ก าหนด แนวคิดในการผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
โดยน้อมน า พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสร้างคนไทยให้มี
คุณลักษณะ ๔ ประการ มาเป็นหลักการส าคัญ รวมทั้งให้สอดคล้องกับพันธกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังเอกสารประกอบการประชุม  
 

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

 รับทราบ เรื่อง วิศวรกรสังคม : แนวคิดในการผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 

วิศวกรสังคม : แนวคิดในการผลิตก าลังคนที่มสีมรรถนะเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

............................................................................................................................. ................................................. 
 ด้วยการผลิตก าลังคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ต้องมีความสอดคล้องกับพันธกิจตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ที่กล่าวว่า “ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็น
ไทย มีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง” และเพ่ือเป็นการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในการสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะ ๔ ประการ ได้แก่ ๑) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง  ๒) มีพ้ืนฐานชีวิตที่
มั่นคงเข้มแข็ง  ๓) มีอาชีพ-มีงานท า  และ ๔) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย   ตลอดจนการผลิตก าลังคนที่มีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๗๐) แผนพัฒนาจังหวัด
ลพบุรี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แผนพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  และ นโยบายและแนว
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) การขับเคลื่อนแนวคิดเรื่องวิศวกรสังคม 
(Social Engineer) จึงเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งในการผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่
ตอบสนองต่อการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 
แนวคิดของวิศวกรสังคม 
 วิศวกรสังคม หมายถึง คนที่ใส่ใจเรื่องราวต่าง ๆ ในสังคม และเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมให้ดีขึ้น 
โดยใช้การสังเกต เก็บข้อมูล  คิดวิเคราะห์แบบมีเหตุผล  และสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาให้กับชุมชน 
ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงบัณฑิตวิศวกรสังคม จึงหมายถึง บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความใส่ใจต่อเรื่องราวต่าง ๆ 
ในสังคม และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน การ
ยกระดับองค์ความรู้ของชุมชน  การสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน และการสร้างความยั่งยืนในการแก้ปัญหา
เชิงพ้ืนที่บนฐานข้อมูลชุมชน โดยค านึงถึงหลัก AFP อันประกอบด้วย การใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง (Area-Based 
Collaboration)  การประสานพันธกิจตามบทบาทหน้าที่ (Function) และใช้การมีส่วนร่วมเป็นตัวขับเคลื่อน
ส าคัญ (Participation)   
 
ข้อตกลงเบื้องต้น 
 วิศวกรสังคมเป็นกระบวนการในการพัฒนานักศึกษาเพ่ือการเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามพระบรมรา
โชบายและทักษะที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนพันธกิจในการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงต้องมีการบ่ม
เพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีตั้งแต่แรกเข้าจนกระทั่งจบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไป
รับใช้สังคม 
 
ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับบัณฑิตวิศวกรสังคม 
 บัณฑิตวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น ๔ ประการ 
ได้แก่  

๑. ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล (Cause-Effect) มองเห็นปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย ซึ่งจะพัฒนาไปสู่
การเป็น “นักคิด” 

๒. ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การเป็น “นักสื่อสาร” 
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๓. ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดยปราศจากข้อขัดแย้ง มีความสามารถในการระดมทรัพยากร สรรพ
ก าลังในท้องถิ่นเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาได้ ซึ่งเป็นคุณลักษณะส าคัญของ “นักประสานงาน” 

๔. ทักษะการสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาบนฐานข้อมูลชุมชน ที่มุ่งไปสู่การเป็น “นักสร้างนวัตกรรม” 
 

 ทั้งนี้ในการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้ก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตวิศวกรสังคม 
จ าเป็นต้องก าหนดคุณลักษณะบัณฑิต  สมรรถนะที่จ าเป็น (Competencies) เพ่ือให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่เป็นผล
มาจากความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และลักษณะอ่ืน ๆ  ตลอดจนกระบวนการในการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
คุณลักษณะดังกล่าว ดัง (ร่าง) ตารางต่อไปนี้ 
 
คุณลักษณะบัณฑิต

วิศวกรสังคม 
สมรรถนะท่ี

จ าเป็น 
ความรู้ ทักษะ/ความสามารถ 

ลักษณะอ่ืน ๆ 
กระบวนการพัฒนา 

นักคิด 
 
 
 
 
 
 
 

การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
 
 
 
 
 
 

- มีความเข้าใจหลักเหตุผล 
- มีความสามารถในการส ารวจ 
/สืบหาค าตอบ 
- มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร
ตัดสินใจในสถานการณ์ฉุกเฉิน
บนข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
- มีความยุติ ธรรม คิดถึ งผล 
กระทบและความรู้สึกของผู้อื่น 

- การจัดการเรียนการสอนในทุก
รายวิชา 
-รายวิชานวัตกรท้องถิ่น/การฝึกลง
พ้ืนที ่
- การอบรมการใช้ เครื่องมือและ
ทักษะวิศวกรสังคม   /การฝึกลงพ้ืนที ่
- การปฐมนิ เทศนักศึกษา / การ
จัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา 

นักสื่อสาร 
 

การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

- มีความสามารถในการสื่อสาร
ได้อย่างชัดเจน 
- มีความเข้าใจในบริบทของ
ผู้รับสาร 
- มี ความสามารถในการตั้ ง
ค าถามอย่างชัดเจน 
- มีความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
- มีทัศนคติทางบวก 

- การจัดการเรียนการสอนในทุก
รายวิชา 
-รายวิชานวัตกรท้องถิ่น/การฝึกลง
พ้ืนที ่
- การอบรมการใช้ เครื่องมือและ
ทักษะวิศวกรสังคม   /การฝึกลงพ้ืนที ่
- การปฐมนิ เทศนักศึกษา / การ
จัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา 

นักประสาน 
 

การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
 

- มี ค ว าม รู้ ร อบ ตั ว แ ล ะทั น
เหตุการณ์อยู่เสมอ 
- มีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
- มีความสามารถในการสร้าง
เครือข่ายทั้งภายในภายนอก 
- มีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น 
 

- การจัดการเรียนการสอนในทุก
รายวิชา 
-รายวิชานวัตกรท้องถิ่น/การฝึกลง
พ้ืนที ่
- การอบรมการใช้ เครื่องมือและ
ทักษะวิศวกรสังคม   /การฝึกลงพ้ืนที ่
- การปฐมนิ เทศนักศึกษา / การ
จัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 

 
คุณลักษณะบัณฑิต

วิศวกรสังคม 
สมรรถนะท่ี

จ าเป็น 
ความรู้ ทักษะ/ความสามารถ 

ลักษณะอ่ืน ๆ 
กระบวนการพัฒนา 

นักสร้างนวัตกรรม 
 

การจัดการเพ่ือ
แก้ปัญหาและ
การพัฒนาสังคม 
 

- มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร
วิเคราะห์ปัญหา 
- มีความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูลชุมชน 
 

- มีความสามารถในการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ 
- มีทัศนคติที่ดีต่อชุมชน 

- การจัดการเรียนการสอนในทุก
รายวิชา 
-รายวิชานวัตกรท้องถิ่น/การฝึกลง
พ้ืนที ่
- การอบรมการใช้ เครื่ องมือและ
ทักษะวิศวกรสังคม   /การฝึกลงพ้ืนที ่
- การปฐมนิ เทศนักศึกษา / การ
จัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา 
 

 
การขับเคลื่อนวิศวกรสังคมท่ีผ่านมา 
 ในระยะเริ่มแรกของการน าแนวคิดวิศวกรสังคมสู่การปฏิบัติ ยังไม่มีการจัดวางระบบและกลไกที่ชัดเจน  
ส่วนใหญ่เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านการอบรมแกนน านักศึกษาเป็นหลัก กิจกรรมประกอบด้วย 
๑. เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมการอบรม

วิศวกรสังคม รุ่น ๑ จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
๒. เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จัดการอบรมหัวหน้าหมู่เรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในทุกชั้นปี 
๓. เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีการจัดตั้งชมรมวิศวกรสังคม โดยการรวมตัวกันของนักศึกษาที่ผ่านการอบรม

และมีความสนใจในกิจกรรม 
๔. เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นักศึกษาชมรมวิศวกรสังคมลงพื้นที่บ้านเขาขวางเพ่ือหาข้อมูลในการด าเนินกิจกรรม 
๕. เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ นักศึกษาในชมรมวิศวกรสังคมจ านวน ๑๐ คนเข้าร่วมการอบรมวิศวกรสังคม รุ่นที่ ๒ 

แม่ไก่ภาคกลาง  น าทีมไปพัฒนาวิศวกรสังคมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  พร้อม
กับการขยายผลให้กับนักศึกษาในชมรมวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ยังไม่ผ่านการอบรม
แม่ไก ่

๖. วิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงพ้ืนที่เพ่ือมอบถุงปันสุขที่ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
องคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา ณ ชุมชนโคกหม้อ ชุมชนสระมโนราห์ และชุมชนวัดอัมพวัน ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ 

๗. วิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงพ้ืนที่เพ่ือมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยในพ้ืนที่หมู่ที่ ๕ ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ านวน ๑๕๐ ครอบครัว  ในวันที่ ๑๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ และพ้ืนที่หมู่ที่ ๗ ต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ านวน ๑๒๐ ครอบครัว ในวันที่ 
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  

๘. จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน / สังคม “วิศวกรสังคม (Social Engineer) ใน
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕  โดยมีแผนหลังการอบรม คือ การจัดประกวดแนวคิดโครงการ และให้การ
สนับสนุนงบประมาณในการลงพื้นที่ด าเนินการ 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 

แผนงานในการขับเคลื่อนวิศวกรสังคมอย่างเป็นระบบ 
 การด าเนินการขับเคลื่อนแนวคิดวิศวกรสังคมอย่างเป็นระบบจะเริ่มต้นในปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยการ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณาจารย์ทุกคน และกลุ่มงานกิจการนักศึกษาของทุกคณะ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชา นวัตกรท้องถิ่น (ศท ๐๐๒๒๗๐๔) จะต้องผ่านการอบรมอย่างเข้มข้นใน
การใช้เครื่องมือและทักษะส าหรับวิศวกรสังคม  เพ่ือให้มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เพ่ือให้
นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้รับการบ่มเพาะให้มีคุณลักษณะของการเป็นวิศวกรสังคมได้
อย่างแท้จริง โดยสามารถบูรณาการศาสตร์ที่ตนเองศึกษาเล่าเรียนมาแล้ว สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็น
รูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างชัดเจน   
 ในส่วนของนักศึกษานั้นจะต้องได้รับการพัฒนาทุกคนทุกชั้นปี ภายใต้แนวคิดการผลิตวิศวกรสังคม  
ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี ๑ จุดประกายความคิด 
-ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม ่
-สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน 
 

ปี ๒ เกาะตดิการพัฒนา 

-อบรมการใช้เคร่ืองมือและทักษะในการ
เป็นวิศวกรสังคม 
-สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน / 
ฝึกลงพ้ืนที่ร่วมกับรุ่นพี ่
 

ปี ๓ อาสาลงชุมชน 
-เรียนรายวิชา นวัตกรท้องถิ่น 
-สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน 

ปี ๔ ฝึกฝนจนช านาญ 
-ลงพื้นที่เพ่ือท า project ก่อนส าเร็จ
การศึกษา 
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 7.9 รับทราบการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้
ด าเนินกิจการตามความในมาตรา 126 เพิ่มเติม 
 

 สรุปเรื่อง 
 ด้วย ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือที่ ปช 0028/ว0004 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 เรื่อง การรับ
ฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนด
ต าแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามความในมาตรา 126 เพ่ิมเติม ถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี โดยแจ้งให้ทราบว่า ส านักงาน ป.ป.ช. อยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ือออกประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามความใน
มาตรา 126 เพ่ิมเติม ประกาศก าหนด ด าเนินกิจการบางประเภทที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวมกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือ โดยอ้อมในการก ากับ ดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี กิจการดังกล่าวประกอบด้วย 1) การเข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญา  
2) การเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญา 3) การรับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่ง
สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน และการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท
ที่รับสัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 4) การเข้าไปมีส่วนได้เสียในธุรกิจของเอกชนที่อยู่ภายใต้การ
ก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่
เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการท างานในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างซึ่งโดย
สภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์  ทางราชการ หรือ
กระท บ ต่ อค วามมี อิ ส ระ ใน การป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข อ งเจ้ าพ นั ก งาน ของรั ฐผู้ นั้ น  ส านั ก งาน  ป .ป .ช .  
จึงด าเนินการรับฟังความคิดเห็นต าแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐประกอบด้วย 
  1) คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน  
  2) ผู้บริหารทุนหมุนเวียน ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน 
  3) ประธานกรรมการและกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  4) ประธานกรรมการและกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 
  5) คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

  6) เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
  7) อธิการบดีหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
  8) นายกและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

 ส านักงาน ป.ป.ช. จึงท าหนังสือเชิญนายกและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือต าแหน่งที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืน ตลอดจนอธิการบดี และบุคลากรในสังกัด นักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็น
ประกอบการจัดท าประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง เรื่อง ก าหนดต าแหน่ง
เจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามความในมาตรา 126 เพ่ิมเติม ผ่านทาง  QR CODE ภายใน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 และสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nacc.go.th/coi 

 

 จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
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 ประเด็นเสนอเพื่อทราบ 
  รับทราบการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าประกาศคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามความใน
มาตรา 126 เพิ่มเติม 

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

8.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565              
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

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

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

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

 
  
 
 
 

 
 

 
 


