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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 10/๒๕64 

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

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

------------------------ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
     1.2 เรื่องท่ีประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม  
 1.3 เรื่องท่ีประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  9/2564 เมื่อวันที่           
17 กันยายน 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 5.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 5.2 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 5.3 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 5.4 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 5.5 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ 
 5.6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขรหัสวิชา หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ 
 5.7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 5.8 พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง
และเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. .... 
 5.9 พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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 5.10 พิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 5.11 พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 - 2568 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ-ทักท้วง 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเพื่อทราบ  
 7.1 รบัทราบการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
 7.2 รบัทราบแนวทางการปฏิบตัิเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยให้ท าหนา้ที่อ่ืน 
 7.3 รบัทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 
 
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 เดือนตุลาคม 2564 
 
ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
กันยายน ๒๕๖๔ โครงการมอบถุงปันสุข คณะวิทยาการจัดการมอบถุงปันสุขที่ได้รับมอบความห่วงใย                                                 

จากฯพณฯ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี                                                                
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) โดยคณะได้จัดท าถุงปันสุขเพ่ิมเติมและจัดส่ง
ให้กับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ 

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวมน้ าใจ ช่วยภัยน้ าท่วม สภานักศึกษาและองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ วิศวกร
สังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับกองพัฒนา
นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย น าเครื่องอุปโภค
บริโภคที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ไปช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี  

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ การให้บริการแก่ท้องถิ่น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ส านักวิจัยและพัฒนา (สวพ.)  
ได้ด าเนินงานบริการวิชาการโดยการศึกษาความพึงพอใจใน
การด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓ บุ รี  
รวม ๓๙ แห่ง ดังนี้ 
 ๑. เขตพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี (จ านวน ๙ แห่ง) 
 ๑.๑ อ าเภอเมืองลพบุรี (๓ แห่ง) ได้แก่ ๑) 
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ๒) เทศบาลต าบลท่าศาลา ๓) 
เทศบาลต าบลโคกตูม  
 ๑.๒ อ าเภอบ้านหมี่ (๒ แห่ง) ได้แก่ ๑) องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขาม ๒) องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองเมือง  
 ๑.๓ อ าเภอโคกส าโรง (๓ แห่ง) ได้แก่ ๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังเพลิง ๒) องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะรุม ๓) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแขม  
 ๑.๔ อ าเภอโคกเจริญ (๑ แห่ง) ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังทอง   
 ๒. เขตพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี (จ านวน ๒๖ แห่ง) 
 ๒.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (๑ แห่ง)  
 ๒.๒ อ าเภอเมืองสระบุรี (๒ แห่ง) ได้แก่ ๑) 
เทศบาลเมืองสระบุรี ๒) เทศบาลต าบลกุดนกเปล้า  
 ๒.๓ อ าเภอวิหารแดง (๑ แห่ง) ได้แก ่องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเรือ  
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 

  

 ๒.๔ อ าเภอหนองแค (๔ แห่ง) ได้แก่ ๑) องค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยทราย ๒) องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โรง ๓) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้ ๔) เทศบาลต าบลไผ่ต่ า  
  ๒.๕ อ าเภอมวกเหล็ก (๔ แห่ ง) ได้แก่  ๑ ) 
เทศบาลต าบลมวกเหล็ก ๒) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองย่าง
เสือ ๓) องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก ๔) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าพญากลาง  
  ๒.๖ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ (๑ แห่ง) ได้แก่ 
เทศบาลต าบลหน้าพระลาน  
  ๒.๗ อ าเภอเสาไห้ (๕ แห่ง) ได้แก่ ๑) องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านยาง ๒) เทศบาลต าบลเมืองเก่า ๓) 
เทศบาลต าบลบ้านยาง ๔) เทศบาลต าบลสวนดอกไม้ ๕ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงงาม 
  ๒.๘ อ าเภอพระพุทธบาท (๑ แห่ง) ได้แก่ 
เทศบาลต าบลพุกร่าง  
  ๒.๙ อ าเภอบ้านหมอ (๑ แห่ง) ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกใหญ่หรเทพ  
  ๒ .๑๐  อ าเภอหนองแซง (๔  แห่ ง ) ได้ แก่  
๑) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวโพ ๒) องค์การบริหารส่วน
ต าบลไก่เส่า ๓) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  
๔) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
  ๒.๑๑ อ าเภอวังม่วง (๑ แห่ง) ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังม่วง 
  ๒.๑๒ อ าเภอแก่งคอย (๑ แห่ง) ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลสองคอน 
 ๓. เขตพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี (จ านวน ๔ แห่ง) 
  ๓ .๑  อ า เภ อบ างระจั น  (๒  แ ห่ ง ) ได้ แ ก่  
๑) องค์การบริหารส่วนต าบลสระแจง ๒) องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพทะเล 
  ๓.๒ อ าเภอค่ายบางระจัน (๑ แห่ง) ได้แก่ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลค่ายบางระจัน 
  ๓.๓ อ าเภออินทร์บุรี (๑ แห่ง) ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลน้ าตาล 
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วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
 -  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
วันที่  1 , 8 และ 15 
กันยายน 2564 

โค ร งก ารส่ ง เส ริ ม ก ารน า ผ ล
ประเมินไปใช้เสมือนจริง 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(อ งค์ ก ารมห าชน ) ร่ วมกั บ ศู น ย์ ป ระสาน งาน  สมศ . 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการด าเนินกิจกรรมการ 
ลงพื้นที่น าร่องโครงการส่งเสริมการน าผลประเมินไปใช้เสมือน
จริง (ในรูปแบบออนไลน์) วัตถุประสงค์ เพ่ือการส่งเสริมการ
น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกไปใช้ประโยชน์ 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
โดยมีผู้ เชี่ ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา และ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ร่วมกับสถานศึกษาน าร่อง 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิก จังหวัดชัยนาท โรงเรียนบ้าน 
ดงน้อย จังหวัดลพบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเป้าหมายในการจัดท าแผน สถานศึกษา 
ระยะเวลา 1-3 ปี จากข้อเสนอแนะของกรรมการจากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยด าเนินการเมื่อวันที่ 
1, 8 และ 15 กันยายน 2564  
    ในขณะนี้ ด าเนินดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และรายงานผลไป
ยังส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน ) เรียบร้อยแล้ ว  เพ่ื อการติดตามน า
แผนพัฒนาคุณภาพ สู่ขั้นตอนการน าไปปฏิบัติตามแผนต่อไป 

๘ กันยายน ๒๕๖๔ การเตรียมการโครงการอบรม “ 
การออกแบบระบบกล้องวงจรปิด
ส าหรับประมวลผลภาพ” 

อ.ดร.สกุล ค านวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และ อ.ดร.ธาดา ค าแดง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมหารือกับคุณปฐมพงศ์ 
วาระนุช  ผู้เชี่ยวชาญด้านโทรทัศน์กล้องวงจรปิด CCTV และ
เครื อข่ ายจากสถาบั น การอาชี วศึ กษ าภ าคกลาง  ๒ 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วางแผนงานโครงการอบรม "การ
ออกแบบระบบกล้องวงจรปิดส าหรับการประมวลผลภาพ"    
ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ (Smart 
Automation System Training and Development 
Center) 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กันยายน ๒๕๖๔ โครงการอบรมการเขียนเชิง

วิชาการ 
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมออนไลน์การ
เขียนเชิงวิชาการทุกวันจันทร์ถึงพฤหัส ตลอดทั้งเดือน ในช่วงเวลา 
๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. สิ้นสุดการอบรมไปแล้วเมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
โดยมีอาจารย์เข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่องจ านวน ๓๐ คน 

กันยายน ๒๕๖๔ การแ ส ด งค ว าม ยิ น ดี ใน
ค ว าม ส า เร็ จ ที่ แ ส ด งถึ ง
คุณภาพของบุคลากรและ
นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับความส าเร็จ
ของบุคลากรและนักศึกษา ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ดังนี้ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติรัช อนุกูล ได้รับรางวัลผู้ท า
คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปี ๒๕๖๔ รางวัลเชิดชู
เกียรติ “วัฒนคุณาธร” 
 2. นายปรัชญา พวงเพ็ชร นักศึกษาชั้นปีที่  ๕ สาขาวิชา
ภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการประกวดรางวัล
หนังสือดีเด่นเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่  ๑๘ ประจ าปี ๒๕๖๔ รางวัล
นักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์ ด้วยผลงานชื่อ “แผนแผ่นพ่างเมือง
แมน”  
 3. นางสาวฟ้าประทุม ผิวเนียม นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชา
ภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรื่องสั้น หัวข้อ “รักของ
แม่” ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา / ปวส. และประชาชนทั่วไป 
(ระดับจังหวัด) จัดโดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี 

ตุลาคม ๒๕๖๔ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ 

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี ได้จัดส่ง Sim Internet ฟรีให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนขอรับ
สิทธิ์ตามมาตรการของทางมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการอ านวยความ
สะดวกและช่วยเหลือนักศึกษาในการเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
โดยสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นี้เป็นต้นไป  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
๖ - ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๖๔ 

โครงการฉีดวัคซีนให้กับ
นักเรียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ด าเนินการบริหารจัดการและ
ให้ความอนุเคราะห์ในการบริการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนอายุ
ระหว่าง ๑๒-๑๘ ปี ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามเป้าหมาย
จ านวน ๕,๗๘๑ คน ผลการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการใช้

พลังงานทดแทน 
คณบดีคณะเทคโนโลยี  เข้าร่วมประชุมงาน IEEE Power & 
Energy Webinar Series 2021 เรื่อง Flexibility and Enabling 
Technologies for Deregulated Market จั ด โ ด ย  IEEE 
Thailand โดยมี วิท ยากรจากต่ างป ระเทศ  การไฟ ฟ้ าและ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือสรุปในทิศทางการส่งเสริมการใช้
พลั งงานทดแทน และเตรียมพร้อมเพ่ือน ามาขับเคลื่อนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอย่างเป็นรูปธรรม  

 
  จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  ................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………......……..…………………….....………………………………… 
………………………………………………………………………………………......……..…………………….....………………………………… 
………………………………………………………………………………………......……..…………………….....………………………………… 
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 1.3 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม  
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การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี  ครั้ งที่  9/2564                  
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 
   
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  9/2564 (การประชุม            
ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ ) เมื่อวันที่  17 กันยายน 2564 ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้ งมติสภามหาวิทยาลัย                            
ให้มหาวิทยาลัยทราบ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 และได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี โดยจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                  
ทางไปรษณีย ์เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 แล้วนั้น  
  ในการนี้ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 9/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม  (หน้า 1 - 43) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     
พ.ศ. 2564 
  สรุปเรื่อง 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 
2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดรหัสมติสภามหาวิทยาลัย และให้เริ่มด าเนินการรายงานผลการด าเนินการตาม
มติสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป นั้น 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย พร้อมประเด็นข้อคิดเห็น              
และข้อเสนอแนะที่ส าคัญให้หน่วยงาน/ผู้ รับผิดชอบที่ เกี่ยวข้องรับทราบ และให้ด าเนินการรายงานผล                  
การด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยทราบเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2564 –   
ครั้งที่ 9/2564 โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 

1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 28 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 26 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 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
1. หมวดนโยบายและแผน 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภา
มหาวิทยาลัย 

04/2564 – 01 – 07 
 

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

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 – 01 – 08 
 
 

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

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 01 – 09 
 

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

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 01 – 10 
 

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

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 01 – 11 
 

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

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 01 – 12 
 

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

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

05/2564 – 01 – 13 
 

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

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

1. หมวดนโยบายและแผน 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
06/2564 – 01 – 14 

 
 

14. การปรับปรุงระเบี ยบวาระ           
การป ระชุ มสภ ามหาวิ ทยาลั ย 
ระเบียบวาระเรื่องเพ่ือพิจารณา 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 01 - 15 
 

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

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 01 - 16 
 

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

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 01 - 17 
 

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

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

07/2564 – 01 – 18 
 

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

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 8/2564 
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

1. หมวดนโยบายและแผน 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

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

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

ครั้งที่ 8/2564 
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 8/2564 
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

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 

2. หมวดการจัดการศึกษา จ านวน 58 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 49 เรื่อง อยูร่ะหว่างด าเนินการ 9 เรื่อง  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

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

วันที่ 22 มกราคม 2564 
ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
01/2564 – 02 - 03 3. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร  ห ลั ก สู ต ร                 
รั ฐ ป ร ะศ าส น ศ าส ต รบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

02/2564 – 02 - 06 6. พิจารณาอนุมัติหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง               
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. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ 
ป ระจ าห ลั กสู ต ร หลั กสู ตรรั ฐ
ประศาสนศาสตรมห าบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒)  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
03/2564 – 03 – 10  10. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 – 02 – 15  
 

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

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 – 02 – 16  
 

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

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 – 02 – 17 
 

17. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
04/2564 – 02 – 18 
 

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

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

04 /2564 – 02 – 19 
 

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

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 02 – 20 
 

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

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 02 – 22 
 

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

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 02 – 23 
 

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

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 02 – 24 
 

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

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
05/2564 – 02 - 25 
 

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

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 02 – 26 
 

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

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 02 – 27 
 

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

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 02 – 28 
 

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

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 02 – 29 
 

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

ครั้งที่ 5/2564 
วนัที่ 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 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

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

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 
ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 02 – 32 
 

 

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

ครั้งที่ 6/2564  
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 6/2564  
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 6/2564  
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 02 – 34 
 

 

35. รายงานข้อมูลการรับนักศึกษา ภาค
ปกติ ประจ าปีการศึกษา 2564 

ครั้งที่ 6/2564 

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 
ด าเนินการเสร็จแล้ว 

07/2564 – 02 – 36 
 

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

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

07/2564 – 02 – 37 
 

37. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต  ครั้งที่ 7/2564  
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

07/2564 – 02 – 38 
 

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

 ครั้งที่ 7/2564  
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

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

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
07/2564 – 03 - 40 

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

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

07/2564 – 03 – 41 
 

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

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

07/2564 – 03 – 42 
 

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

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

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

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
08/2564 – 02 - 46 46. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์

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

ครั้งที่ 8/2564 
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

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

ครั้งที่ 8/2564 
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

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 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

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

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

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

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

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

3. หมวดงบประมาณและการเงิน จ านวน 13 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 12 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
01/2564 – 03 - 01 1. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน 

มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี 
ป ร ะ จ า เดื 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 . พิ จ ารณ าอนุ มั ติ ค าข อ ตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
จากการเปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 

ครั้งที่ 2/2564  
วันที่ 19 กุมภาพันธ ์2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

02/2564 – 03 - 03 3. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน 
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 2/2564  
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 21 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 03 – 06 
 

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

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 03 – 07 
 

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

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 03 – 08 
 
 

8. ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/
2563 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 03 – 09 9. โครงการพัฒนาห้องเรียนสู่สากล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

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

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

3. หมวดงบประมาณและการเงิน  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
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 – 12 1 3 . 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 าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล จ านวน 27 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 26 เรื่อง ยังไม่ได้ด าเนินการ 1 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
01/2564 – 04 - 01 1 . แ ต่ ง ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
ส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ ์2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ ์2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

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

ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา              
สายสนับสนุน 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 – 07  7. แต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิ 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
คณ ะอนุ กรรมการฝ่ ายกฎหมาย
ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 – 09  9. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
และแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

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 

03/2564 – 04 – 13  13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เท พ ส ต รี  ว่ า ด้ ว ย ธ ร รม าภิ บ าล           
พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 – 14  14. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  ว่ าด้ วยคณ ะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามห าวิ ท ยาลั ย            
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
04/2564 – 04 – 16 
 

16. ข้อหารือหน้าที่การด าเนินงานของ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 -  04 – 17 
 

17. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 -  04 – 18 
 

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

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 – 04 – 19 
 

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

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 04 – 20 
 

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

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 04 – 21 
 

21. พิจารณาการขอแก้ไขค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 04 – 22 
 

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

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
06/2564 – 04 – 23 

 
 

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

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 04 – 24 
 

24. แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการ
บริหารงานบุ คคลในมหาวิทยาลั ย          
ราชภัฏเทพสตรี แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

07/2564 – 04 – 25 
 

25. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

ครั้งที่ 7/2564  
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

5. หมวดอ่ืนๆ จ านวน 11  เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 11 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

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

ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2564 – 05 – 03 3. รับทราบค าพิพากษา และการจัดท า
อุทธรณ์ ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง
คดีหมายเลขด าที่  บ.321/2559 คดี
หมายเลขแดงที่   บ .230/2559 
ระหว่างนางสาวปัทมา ศรีไพร ผู้ฟ้องคดี 
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 1  

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

5. หมวดอ่ืนๆ  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 

กับพวกรวม 3 คน  ผู้ถูกฟ้องคดี และคดี
หมาย เลขด าที่  บ .32 7 /2 55 9  คดี
หมายเลขแดงที่ บ.231/2559 ระหว่าง
นายสยามรัฐ เหี ยสุ รี ย์  ผู้ ฟ้ องคดี  กั บ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 1 กับพวก
รวม 3 คน ผู้ถูกฟ้องคดี 

 

 

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 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

5. หมวดอ่ืนๆ  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
5/2564 – 05 – 09 
 

9. การขอเปลี่ยนแปลงการสอบทาน
เป็นกรณีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 05 – 10 
 

10. รายงานประจ าปี  พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

09/2564 – 05 - 11 11. รับทราบรายงานประจ าปี  พ.ศ. 
256๓ สภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ 
เทพสตรี 

ครั้งที่ 9/2564  
วันที่ 17 กันยายน 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 9/2564 

 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย  
  - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  5.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 

 

   สรุปเร่ือง 
   1. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 

  ด้วย การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                 
ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จ านวน 6 คน และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) จ านวน 1 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเสนอให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้  

   (1) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา                 
ในการประชุม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 

   (2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 
   (3) กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา  เพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564  
   (4) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตาม
เกณฑ์แต่ละหลักสูตร และเสนอการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 7 คน ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564              

   (5) สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 พิจารณา
ให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.2555) คณะครุศาสตร์ จ านวน 7 คน รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 

 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 7 คน (เอกสารแยกเล่ม และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา

ภาคพิเศษ 
รวมทั้งสิ้น 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 1.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
  1.1.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 6 6 

รวมทั้งสิ้น 6 6 
2. คณะวิทยาการจัดการ   
 2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
  2.1.1 สาขาวิชาการจัดการ 1 1 

รวมทั้งสิ้น 1 1 
        รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น  7 7 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

  
 2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาปริญญาบัณฑิต 

    ด้วย การจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษา จ านวน 89 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 15 คน และ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 74 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการ  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

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

ประชุม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 
 (2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ

ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 
 (3) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีการประชุมพิจารณาอนุมัติ

ผลการศึกษาในเดือนกันยายน 2564 
 (4) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา  

ในการประชุม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 
 (5) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล

การศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 
 (6) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ             

ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564  ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 
 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา            

แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอต่อ
สภาวิชาการ เมื่อวันที่ 23, 27 – 30 กันยายน 2564  

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 พิจารณาให้
ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 89 คน รายละเอียดจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 
 

 
 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    
 1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 1.1.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
 1.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 1.2.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ - 2 2 

รวมทั้งหลักสูตร - 2 2 
รวมทั้งสิ้น 1 2 3 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 
 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทัง้สิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 - 1 
 2.1.2 สาขาวิชาชีววิทยา 1 - 1 
 2.1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 - 3 

รวมทั้งหลักสูตร 5 - 5 
รวมทั้งสิน้ 5 - 5 

3. คณะวิทยาการจัดการ  
 3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 1 - 1 
  3.1.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 1 1 
  3.1.3 สาขาวิชาการจัดการ - 35 35 

รวมทั้งหลักสูตร 1 36 37 
 3.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
 3.2.1 สาขาวิชาการบัญชี 1 22 23 

รวมทั้งหลักสูตร 1 22 23 
 3.3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    
 3.3.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 3 58 61 

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 4.1.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 14 17 

รวมทั้งหลักสูตร 3 14 17 
รวมทั้งสิ้น 3 14 17 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
 5.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  5.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

3 - 3 

รวมทั้งหลักสูตร 3 - 3 
รวมทั้งสิ้น 3 - 3 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 15 74 89 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี  จ านวน 89 คน (เอกสารแยกเล่ม             
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

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

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

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 1. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 7 คน 
 2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 34 คน 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………....…………………………………………………..…..……….. 
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........................................................................................................................................................................ ............ 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

5.2  พิจารณาอนุมตัิหลกัสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ (หลักสตูรปรับปรุง  
พ.ศ. 2565)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
  สรุปเรื่อง 
  ด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ครบก าหนดเวลาในการปรับปรุงรอบ 5 ปี สมควรแก่การปรับปรุงแก้ไขเพ่ือใช้เปิด
การเรียนการสอนในปีการศึกษา 256๕ คณะจึงปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง 
นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) จัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นการสอนให้บัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่วในด้านทักษะ
ของการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน นอกจากนี้ยังสอนในเรื่องของความมีคุณธรรมความรับผิดชอบต่อ
ตัวเองและสังคม และสามารถประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
น าภาษาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้โดยตรง 
 หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 5/2564  
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตร  
 2. คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/256๔  
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม 256๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 3. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/2564  เมื่อวันที่ ๓ กันยายน 2564 พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 4. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๙/2564  
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน 2564 พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

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

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

    

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

5.3  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
  สรุปเรื่อง 
  ด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ครบก าหนดเวลาในการปรับปรุงรอบ 5 ปี สมควรแก่การปรับปรุงแก้ไข       
เพ่ือใช้เปิดการเรียนการสอนใน ปีการศึกษา 256๕ คณะจึงปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน สามารถประกอบอาชีพในสายงานที่หลากหลายตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม 
และตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน รวมถึงมีความรู้ด้านเทคโนโลยี เพ่ือน าไปต่อยอดเพ่ือการพัฒนาหรือสร้างมูลค่าเพ่ิม
เติมให้แก่ท้องถิ่น  
 หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 5/2564  
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตร  
 2. คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/256๔  
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม 256๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 3. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/2564  เมื่อวันที่ ๓ กันยายน 2564 พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 4. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๙/2564  
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน 2564 พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

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

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

    

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

5.4  พิจารณาอนุมัติหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  สรุปเรื่อง 
  ด้วยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ครบก าหนดเวลาในการปรับปรุงรอบ 5 ปี สมควรแก่ การปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือใช้เปิดการเรียนการสอนใน ปีการศึกษา 256๕ คณะจึงปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) เน้นเสริมสร้างประสบการณ์ผ่านรายวิชาต่าง ๆ โดยเน้นการลงพ้ืนที่เพ่ือให้ได้ประสบการณ์จริงในลักษณะ    
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน (WIL)  รายวิชามีความหลากหลายสอดคล้องต่อความต้องการ           
ของผู้เรียนและบริบทปัจจุบัน 
 หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 5/2564  
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตร  
 2. คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/256๔  
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม 256๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 3. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/2564  เมื่อวันที่ ๓ กันยายน 2564 พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 4. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๙/2564  
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน 2564 พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

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

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

5.5 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) คณะวิทยาการจัดการ 
  สรุปเรื่อง 
  ด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)ได้
ครบก าหนดเวลาในการปรับปรุงรอบ 5 ปี สมควรแก่การปรับปรุงแก้ไข  
  คณะวิทยาการจัดการ จึงปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) ให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เหมาะสมกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลง    
มีความทันสมัย โดยพัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทางด้านการ
บริหารธุรกิจและดิจิทัล เพ่ือรองรับกับความต้องการของตลาดแรงงานที่สามารถวิเคราะห์และแปลงรูปธุรกิจไปสู่
ธุรกิจดิจิทัล และต้องการผู้บริหารและผู้ประกอบการที่เข้าใจทั้งการบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล และกฎระเบียบ
ทางการด าเนินธุรกิจดิจิทัล  
 หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 1. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๙/2564  
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน 2564  
 2. คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 9/256๔ เมื่อวันที่ 22 
กันยายน 256๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 3. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  10/2564 เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2564 พิจารณาให้ 
ความเห็นชอบเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
 

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

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) คณะวิทยาการจัดการ 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

5.6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขรหัสวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ   
โลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) คณะวิทยาการจัดการ ได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร จากส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นั้น 
  คณะวิทยาการจัดการ โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้ตรวจสอบพบว่าบางรายวิชา                 
มีรหัสวิชาซ้ ากัน จึงขอแก้ไขรหัสวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) จ านวน 5 รายวิชา ดังนี้ 

รหัสวิชาและชื่อวิชา (เดิม) รหัสวิชาและชื่อวิชา (แก้ไขใหม่) 
บธ 3008406 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในงานโลจิสติกส์ 
บธ 3008406 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

ในงานโลจิสติกส์ 
บธ 3008406 การศึกษาอิสระทางการจัดการ   

โลจิสติกส์ 
บธ 3008407 การศึกษาอิสระทางการจัดการ     

โลจิสติกส์ 
บธ 3008407 การฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ

ทางการจัดการโลจิสติกส์ 
บธ 3008408 การฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ

ทางการจัดการโลจิสติกส์ 
บธ 3008408 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการ

จัดการโลจิสติกส์ 
บธ 3008409 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการ

จัดการโลจิสติกส์ 
บธ 3008409 สห กิ จศึ กษ าท างการจั ดก าร     

โลจิสติกส์ 
บธ 3008410 สห กิ จศึ กษ าท างการจั ดก าร      

โลจิสติกส์ 
 
  เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 9/256๔ เมื่อวันที่ 22 
กันยายน 256๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 2. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ การขอแก้ไขรหัสวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) และให้คณะวิทยาการจัดการ เสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแก้ไขรหัสวิชา หลักสูตรบริหาร ธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด”   

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขรหัสวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ  
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วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 5.7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
 ด้วย กรรมการสภาวิชาการ ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอกในสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชุดปัจจุบันที่ได้รับแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ 24 
สิงหาคม 2562 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 23 สิงหาคม 
2564 มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีได้ด าเนินการให้ได้ซึ่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 
ข้อ 7 (2) ให้สภามหาวิทยาลัยคัดสรร และแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 6 ซึ่งอธิการบดีเสนอเป็นกรรมการสภา
วิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเท่ากับข้อ 4 (3)” (จ านวน 6 คน) 
 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 คน ดังนี้ 
 

ล าดับ รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก 
คุณสมบัติกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตามข้อบังคับฯ ข้อ 6 
หมายเหตุ 

1 ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์  (1) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับในสังคม 
 (2) เป็นนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนวิชาการ 
 (3) มีความรู้เข้าใจในบริบท และศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
 (4 ) มี วิสั ยทั ศน์ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 (5) ไม่เป็นคณาจารย์ประจ า ข้าราชการพลเรือน และ
พนักงานของรัฐในมหาวิทยาลัย 
 (6) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของสภาวิชาการ 

ประวัติและผลงาน  
หน้า 4 - 9 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว  (1) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับในสังคม 
 (2) เป็นนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนวิชาการ 
 (3) มีความรู้เข้าใจในบริบท และศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
 (4 ) มี วิสั ยทั ศน์ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 (5) ไม่เป็นคณาจารย์ประจ า ข้าราชการพลเรือน และ
พนักงานของรัฐในมหาวิทยาลัย 
 (6) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของสภาวิชาการ 

ประวัติและผลงาน 
หน้า 10 - 19 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง ซีดาร์  (1) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับในสังคม 
 (2) เป็นนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนวิชาการ 
 (3) มีความรู้เข้าใจในบริบท และศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
 (4 ) มี วิสั ยทั ศน์ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 (5) ไม่เป็นคณาจารย์ประจ า ข้าราชการพลเรือน และ
พนักงานของรัฐในมหาวิทยาลัย 
 (6) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของสภาวิชาการ 

ประวัติและผลงาน 
หน้า 20 - 32 

 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 

ล าดับ รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
คุณสมบัติกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ตามข้อบังคับฯ ข้อ 6 
หมายเหตุ 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์  (1) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับในสังคม 
 (2) เป็นนักวิชาการที่ ได้รับการยอมรับจากชุมชน
วิชาการ 
 (3) มีความรู้เข้าใจในบริบท และศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
 (4 ) มีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 (5) ไม่เป็นคณาจารย์ประจ า ข้าราชการพลเรือน และ
พนักงานของรัฐในมหาวิทยาลัย 
 (6) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของสภาวิชาการ 

- เคยด ารงต าแหน่ง
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ 
ในสภาวิชาการ 1 
วาระ 
 
- ป ร ะ วั ติ แ ล ะ
ผลงาน หน้า 33 - 
37 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช  (1) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับในสังคม 
 (2) เป็นนักวิชาการที่ ได้รับการยอมรับจากชุมชน
วิชาการ 
 (3) มีความรู้เข้าใจในบริบท และศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
 (4 ) มีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 (5) ไม่เป็นคณาจารย์ประจ า ข้าราชการพลเรือน และ
พนักงานของรัฐในมหาวิทยาลัย 
 (6) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของสภาวิชาการ 

ประวัติและผลงาน  
หน้า 38 – 42/1  

6 รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ใจกล้า  (1) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับในสังคม 
 (2) เป็นนักวิชาการที่ ได้รับการยอมรับจากชุมชน
วิชาการ 
 (3) มีความรู้เข้าใจในบริบท และศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
 (4 ) มีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 (5) ไม่เป็นคณาจารย์ประจ า ข้าราชการพลเรือน และ
พนักงานของรัฐในมหาวิทยาลัย 
 (6) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของสภาวิชาการ 

ประวัติและผลงาน 
หน้า 43 - 45 

 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสภา
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
      “มาตรา 18(14) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 
      “มาตรา ๒๑ กรรมการสภาวิชาการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่
อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้...” 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
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   ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการ 
สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 “ข้อ ๖ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๔ (๓) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
   (๑) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับในสังคม 
   (๒) เป็นนักวิชาการท่ีได้รับการยอมรับจากชุมชนวิชาการ  
   (๓) มีความรู้ความเข้าใจบริบท และศักยภาพของมหาวิทยาลัย  
   (๔) มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
   (๕) ไม่เป็นคณาจารย์ประจ า ข้าราชการพลเรือน และพนักงานของรัฐในมหาวิทยาลัย  
   (๖) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของสภาวิชาการ  
 ข้อ ๗ (๒) ให้สภามหาวิทยาลัยคัดสรร และแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ ซึ่งอธิการบดีเสนอ
เป็น กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเท่ากับข้อ ๔ (๓) (จ านวน ๖ คน)” 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
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 วาระที่ ๕.๘ พิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. .... 
 
  สรุปเรื่อง 
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรียังไม่เคยมีร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
จ่ายเงินประจ าต าแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. .... คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  จึงมอบฝ่ายเลขานุการ ด าเนินการจัดท า 
ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
ค่าจ้างส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ . .... เสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) พิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป  
  ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ด าเนินการยกร่างระเบียบดังกล่าว โดยน ากฎ ก.พ.อ.  
การได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ก าหนดอัตราเงินประจ า
ต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มาใช้
เทียบเคียงกับของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ 
เมื่อวันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข และเพ่ิมเติมข้อความใน
ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
ค่าจ้างส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. .... และ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรื อ
เชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. .... มอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  ต่อมา อธิการบดีได้มีค าสั่งการให้น าเรื่องดังกล่าวเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาตามกระบวนการขั้นตอนการเสนอข้อกฎหมายแล้ว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  
8/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินประจ า
ต าแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเสนอ  
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะและ
ข้อสังเกตในการปรับแก้ไข เพ่ิมเติม ร่างระเบียบฯ ดังกล่าว ดังต่อไปนี้    
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
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ที ่ ร่างระเบียบฯ ที่ กบม. เสนอ คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับแก้ไข เพิ่มเติม 

1      โด ยที่ เป็ น ก ารสม ค วรก าห น ดระ เบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่าย 
เงินป ระจ าต าแหน่ งประเภทวิช าชีพ เฉพาะ 
ห รื อ เชี่ ย ว ช าญ เฉพ าะ ส าห รั บ พ นั ก งาน ใน
สถาบันอุดมศึกษา 

     โด ยที่ เป็ น ก ารส ม ค ว รก าห น ด ระ เบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงิน 
ป ร ะ จ า ต า แ ห น่ ง  แ ล ะ เงิ น ค่ า ต อ บ แ ท น
นอกเหนือจากค่าจ้าง ต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อให้พนักงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในต าแหน่งประเภท
ดังกล่าว ได้ รับ เงินประจ าต าแหน่ งและเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างได้   

2      อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๑๘ (๒) 
และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ร า ช ภั ฏ  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๗  ป ร ะ ก อ บ กั บ ส ภ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่
../.... วันที่.. เดือน... พ.ศ. .... จึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ 

     อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๑๘ (๒) 
และ (๑๒) แห่ งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลั ย 
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ 20 วรรคสอง
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ. 2558 ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 5/2564 วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ได้
มีมติ เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  สภามหาวิทยาลัย              
ราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่../.... วันที่.. 
เดือน... พ.ศ. .... จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

3      ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือ
ค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือที่ขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้
แทน 

- ตัดออก - 

4      ข้อ 3 ในระเบียบนี้  
     “พนักงาน” หมายความว่า พนั กงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ 

     ข้อ 3 ในระเบียบนี้  
     “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ซึ่งมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

5      ข้อ 5  พนักงานต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะได้รับเงินประจ าต าแหน่งในอัตรา ดังนี้  
     (๑) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ ได้รับ เงินเดือน
ละ ๑๓,๐๐๐ บาท  
     (๒) ระดับเชี่ยวชาญ ให้ ได้ รั บ เงิ น เดื อ น ล ะ 
๙,๙๐๐ บาท 
     (๓) ระดับช านาญการพิเศษให้ได้รับเงินเดือน
ละ ๕,๖๐๐ บาท  
     (๔) ระดับช านาญการ ให้ ได้ รั บ เงิน เดื อน ละ  
๓,๕๐๐ บาท  
      หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และต าแหน่ง 

     ข้อ 5 ให้พนักงานต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะได้รับเงินประจ าต าแหน่งในอัตรา ดังต่อไปนี้  
     (๑) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เดือนละ ๑๓,๐๐๐ 
บาท  
     (๒) ระดับเชี่ยวชาญ  เดือนละ ๙,๙๐๐ บาท 
     (๓) ระดับช านาญการพิเศษ เดือนละ ๕,๖๐๐ 
บาท  
     (๔) ระดับช านาญการ  เดือนละ  ๓,๕๐๐ บาท  
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ที ่ รา่งระเบียบฯ ที่ กบม. เสนอ คณะกรรมการ พิจารณาปรับแก้ไข เพิ่มเติม 

๕ 
(ต่อ) 

ประเภทวิชาชีพ เฉพาะที่ จะได้รับ เงินประจ า
ต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจ าต าแหน่งของ 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๖ โดยอนุโลม 

 

6      ข้ อ  6  ให้ พ นั ก งาน  ต าแห น่ งป ระ เภ ท
เชี่ยวชาญเฉพาะได้รับเงินประจ าต าแหน่งในอัตรา 
ดังต่อไปนี้  
     (๑) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือน
ละ ๑๓,๐๐๐ บาท  
     (๒) ระดับเชี่ยวชาญ ให้ได้รับเงินเดือนละ 
๙,๙๐๐ บาท 

     ข้อ 6 ให้พนักงาน ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญ
เฉพาะได้รับเงินประจ าต าแหน่งในอัตรา ดังต่อไปนี้  
     (๑) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เดือนละ ๑๓,๐๐๐ 
บาท  
     (๒) ระดับเชี่ยวชาญ เดือนละ ๙,๙๐๐ บาท 

7  - น าความจากข้อ 5 วรรคสองมาเพ่ิมเป็นข้อ 7 -      ข้อ 7 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ และประเภทเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ที่จะได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามข้อ 6 
และข้อ 7 ให้เป็นไปตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการ
ได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยอนุโลม 

8      ข้ อ  9  ผู้ พนั ก งานที่ จ ะได้ รับ เงินประจ า
ต าแหน่งให้มีได้เฉพาะหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย และ ต้องปฏิบัติหน้าที่หลัก
ของต าแหน่งดังกล่าว 

- ตัดออก แล้วน าความไปใส่ในข้อ 9 - 

9      ข้อ  ๙  พนักงานซึ่ งได้ รับแต่ งตั้ ง ให้ ด ารง
ต าแหน่ งที่ ได้รับ เงินประจ าต าแหน่ งหรือเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างตามข้อ ๖ ข้อ ๗  
แ ล ะข้ อ  8  ต้ อ ง ได้ รั บ ค ว าม เห็ น ช อ บ จ าก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีก่อน จึงจะมีสิทธิได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งหรือค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้าง 

     ข้อ  ๙  พนั กงานซึ่ ง ได้ รับแต่ งตั้ ง ให้ ด ารง
ต าแหน่ งที่ ได้ รับ เงินประจ าต าแหน่ งหรือเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างตามข้อ 5 ข้อ  6 
และข้อ 8 ต้องปฏิบัติหน้าที่หลักของต าแหน่ง
ดั งกล่ าว และต้องได้ รับความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีก่อน จึงจะมีสิทธิได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งหรือค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้าง 
โดยการได้ รับ เงินประจ าต าแหน่ งหรือ เงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างให้ได้รับนับแต่
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

10      ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตาม
ระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ หรือค าสั่ง
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  
     กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
นี้ ให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นผู้ มี
อ านาจวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด  

     ข้อ 11 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ 
และให้มีอ านาจออกประกาศ หรือค าสั่ งเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  
     กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
นี้ ให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีอ านาจ
วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด 
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  และที่ประชุมมีมติ มอบเลขานุการและงานวินัยและนิติการปรับแก้ไข เพ่ิมเติม ร่างระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  บัดนี้  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามมติคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. ....ดังรายละเอียดเอกสารแนบท้าย
วาระนี ้
  กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๒) “ออกกฎ ระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
  ๒. กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๓. หนังสือคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๑ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง 
การเทียบระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าส่วนราชการ 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. .... 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 5.9 พิจารณาเสนอเรื่องเพื่ อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
  - เอกสารประกอบการพิจารณาแจกในท่ีประชุม และในระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETIMG) - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 5.10 พิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   
  สรุปเร่ือง 

ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                 
ที่จัดตั้งขึ้นโดยมติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2554 โดยมีหน้าที่หลัก คือ ประสานงาน และด าเนินการจัดหารายได้จากการจัดการทรัพย์สินและบริหาร
จัดการตามวัตถุประสงค์  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ได้จัดท าค าขอตั้ ง   
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565            
เพ่ือด าเนินงานจัดหารายได้ตามโครงการต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว โดยมียอด
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 17 ,520,252.50 บาท ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 12 ,056,900.00 บาท  
(คิดเป็นร้อยละ 68.82 ของประมาณการรายรับ) ทั้งนี้คาดว่าจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,463,352.50 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 31.18 ของประมาณการรายรับ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การด าเนินการจัดหา จัดสรร รายได้ และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๔๗  

“ข้อ ๑๑ การใช้จ่ายเงินรายได้และผลประโยชน์ของเงินรายได้ตามข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการจัดท าเป็น
งบประมาณประจ าปีขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย....”  

มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณของส านักงาน
จัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการที่เก่ียวข้องดังนี้ 

1. คณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการ
ประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2564 

2. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม 
ครั้งที่ 10/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ๒๕๖4 

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 19) 
 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   

  “มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” 
๒.  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการจัดหา จัดสรร รายได้และ

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๔๗   
     “ข้อ ๑๑ การใช้จ่ายเงินรายได้และผลประโยชน์ของเงินรายได้ตามข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการจัดท า

เป็นงบประมาณประจ าปีขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย....”   
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 5.11 พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์การเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 - 2568 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดท าแผนกลยุทธ์การเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2564 – 2568 เป็นแผนซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางการบริหารจัดการทางการเงิน และงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการจัดท าเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน            
ทางการเงิน งบประมาณและสภาพแวดล้อมปัจจุบันทั้งปัจจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย น ามาเป็นกรอบใน
การจัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลส าเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ต่อไป  
  ทั้งนี้  แผนกลยุทธ์การเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 – 2568 ได้ผ่านการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแผนกลยุทธ์การเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 – 2568 และคณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะให้ปรับเพ่ิมเติม              
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์การเงินมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 – 2568 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา             
การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์การเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 – 2568 

 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ – ทักท้วง 
  - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองเพื่อทราบ 
 7.1 รับทราบการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
  สรุปเร่ือง 
  ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ได้ขออนุมัติเงินคืนให้กับนักศึกษา 
รหัส 622770501 จ านวน 7 คน เป็นเงิน 105,000 บาท และรหัส 632770501 จ านวน 8 คน เป็นเงิน 
120,000 บาท เนื่องจากสาขาวิชาไม่สามารถพานักศึกษาไปศึกษาดูงานต่างประเทศได้ และหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รหัส 622170101 จ านวน 10 คน เป็นเงินจ านวน 150,000 บาท 
และรหัส 622170102 จ านวน 24 คน เปน็เงนิ 360,000 บาท รวมเงินทัง้สิ้น 735,000 บาท 
  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ข้อ 12 “เงินที่มหาวิทยาลัยรับไว้ตามระเบียบนี้ จะไม่คืนให้กับนักศึกษา            
ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่ (3) กรณีที่มีเหตุผลอันจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยไม่อาจจัดการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้
ตามปกติ” 
  มหาวิทยาลัย ได้คืนเงินให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 จ านวน 510,000 บาท 
และวันที่ 29 กันยายน 2564 จ านวน 225,000 บาท รวม 735,000 บาท ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม  ครั้งที่ 
10/2564 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
       “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
           2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ข้อ 12 วรรคท้าย “เมื่อคืนเงินแก่นักศึกษาแล้วให้อธิการบดีรายงานสภา
มหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว” 
 
  ประเด็นเสนอ 

รับทราบการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 7.2 รับทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ท าหน้าที่อื่น 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยได้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เพ่ือขอความเห็นกรณี การแต่งตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ท าหน้าที่อ่ืนจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
interest) หรือไม ่
  คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาแล้ว  
มีความเห็น สรุปดังนี้ 
  ๑. ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 
๐๒๓๓.๑(๑.๒๐)/ว๗๔๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งส าเนาหนังสือ ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๓๓.๑(๑.๑๕)/๓๕๕๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๒ มาเพ่ือโปรดทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไปด้วย โดยตามหนังสือได้กล่าวถึง กรณีที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีขอหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ท าหน้าที่
อ่ืน กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า “นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไปเป็นประธานกรรมการ
หรือกรรมการ รวมถึงวิทยากร ในงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และ
ภารกิจด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิชาการ โดยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม หรือสิทธิประโยชน์อ่ืน
ใดได้ แต่ไม่อาจได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี ไปเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ รวมถึงวิทยากร ในงาน
ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และภารกิจด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทางวิชาการได้” 
  ๒. ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๑/๓๙๕๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง 
แจ้งการวินิจฉัยเพ่ือการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบ
และแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๒ “กรณีที่กรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการประจ าคณะ สถาบัน ส านัก หรือต าแหน่งต่าง ๆ ที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง เช่น ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการ จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือไม่นั้น 
เห็นว่า ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะให้อ านาจแก่สภาสถาบันอุดมศึกษาในการ
ก ากับดูแลให้การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยกฎหมายก าหนดให้
อธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น การแต่งตั้งให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาไปท าหน้าที่ใด ๆ ที่ต้องอยู่ภายใต้การบริหารของอธิการบดี ก็จะท าให้การท าหน้าที่ในบทบาท
ของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาขาดความเป็นกลาง เว้นแต่ จะได้รับแต่งตั้ง
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ไปท าหน้าที่ใด ๆ ที่เป็นภารกิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาและอยู่ในอ านาจของสภา
สถาบันอุดมศึกษาโดยตรง ก็สามารถด าเนินการได้ เช่น การเป็นประธานกรรมการ/คณะท างาน/กรรมการ 
ประธานอนุกรรมการ/อนุกรรมการ เป็นต้น และเมื่อเป็นเช่นนี้ ก็สามารถมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม หรือ
สิทธิประโยชน์อื่นใด ในฐานะนั้น ๆ ได้ 
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  คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย จึงมีความเห็นโดย
สรุปว่า นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ ได้รับการแต่งตั้ งจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา สามารถเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ รวมถึงวิทยากร โดยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน             
เบี้ยประชุม หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดได้ แต่ไม่อาจได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีเพ่ือไปท าหน้าที่ใด ๆ ที่ต้องอยู่
ภายใต้การบริหารงานของอธิการบดีได้ 
  จึงเรียนแจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๙๒(๓)๓.๑๖/ว ๑๓๘๖ ลงวันที่ ๒๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ 
  ๒. หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๑/๓๙๕๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง 
แจ้งการวินิจฉัยเพ่ือการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบ
และแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม 2559 
  ๓. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 
๐๒๓๓.๑(๑.๒๐)/ว ๗๔๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒  
  ๔. หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๓๓.๐(๑.๑๕)/
๓๕๕๑ เรื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยให้ท าหน้าที่อ่ืน 
 
  ประเด็นเสนอทราบ 
  รับทราบแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลั ยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยให้ท าหน้าที่อ่ืน 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
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 7.3 รับทราบรายงานรบั - จ่ายเงนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดอืนสงิหาคม 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 าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปดังนี้ 
  1. งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

รวม 
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) 

สินทรัพย์    
 สินทรัพย์หมุนเวียน 4,690,713.89  1,121,776,163.11  1,126,466,877.00  
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,072,664,256.42  211,433,153.92  1,284,097,410.34  
 รวมสินทรัพย์ 1,077,354,970.31  1,333,209,317.03  2,410,564,287.34  
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ    
   หนี้สินหมุนเวียน 5,741,217.58               90,408,289.90  96,149,507.48  
   หนี้สินไม่หมุนเวียน       -    1,622,553.83  1,622,553.83  

รวมหนี้สิน  5,741,217.58  92,030,843.73  97,772,061.31  
ส่วนทุน    
   ทุน 191,707,495.93    801,315,386.40  993,022,882.33  
   รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 879,906,256.80  439,863,086.90  1,319,769,343.70  

รวมส่วนทุน 1,071,613,752.73  1,241,178,473.30  2,312,792,226.03  
รวมหนี้สินและส่วนทุน 1,077,354,970.31  1,333,209,317.03  2,410,564,287.34  
 
  2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

รายการ งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) รวม 
รายได้ 470,140,997.39  180,158,141.48  650,299,138.87  
ค่าใช้จ่าย 504,825,172.37  106,167,868.72  610,993,041.09  
รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (34,684,174.98) 73,990,272.76  39,306,097.78 

 
 รายละเอียดในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
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  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 าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
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ระเบียบวาระที่ 8  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

8.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564              
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

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

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

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

 
  
 
 
 

 
 

 
 


