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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 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  11/2564 เมื่อวันที่           
19 พฤศจิกายน 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 3.2 รายงานการปรับแก้ไขร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและ
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 5.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
   5.2 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   5.3 พิจารณาร่าง ปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   5.4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   5.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจ า เป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง 
   5.6 พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ-ทักท้วง 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเพื่อทราบ  
 7.1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 7.2 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564  
 7.3 รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของ
นิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
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 1.2 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม  
   1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนธันวาคม 2564 
 
ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
๗-๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ความร่วมมือทางวิชาการ

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สระบุรี (AIC- Saraburi) และศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี (AIC - Lopburi) ได้ร่วมกันจัด
โค ร งก าร  Design Thinking for Future Food ณ  อ าค ารรั ต น 
เทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความร่วมมือระหว่าง AIC ทั้งสองแห่ง และร่วมกันสร้างกรอบแนวคิด
ในการสร้างนวัตกรรมด้านอาหารในอนาคต โดยอาศัยศักยภาพของ
คณาจารย์และนักวิจัยของทั้งสองสถาบัน มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
๓๐ ท่าน ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
ทุกประการ ผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา Collaboration 
Mindset ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการท างานเชิงรุกในการพัฒนา
นวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น 

๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ความร่วมมือทางวิชาการ
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับส านักวิจัยกิจกรรมเพ่ือสังคม 
เครือเบทาโกร และทีมงาน CSC - Betagro  ได้ร่วมหารือ เพ่ือสร้าง
ความร่วมมือในการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยกิจกรรมเริ่มต้น 
ได้ลงพ้ืนที่ ณ วัดมงคลชัยพัฒนา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สระบุรี เพ่ือศึกษาข้อมูลร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
  - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๙ -๑ ๑  แ ล ะ  ๑ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรม เตรียม
ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ ห้ กั บ
คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการ
อบรม “เตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
ในมนุษย์” โดย วิทยากร: รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา กรรมการ
และเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมสภา และห้องประชุม ชั้น ๓ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ผ่านระบบออนไลน์) เป็นระยะเวลา  
๔ วัน ดังนี้ 
 ๑) วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เนื้อหาเกี่ยวกับ “หลัก
จริยธรรมการวิจัยพ้ืนฐานของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การเขียน
โครงร่างวิจัยเพื่อขอรับรอง” 
 ๒) วันที่  ๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เนื้อหาเกี่ยวกับ 
“บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ เกณฑ์การพิจารณาโครงการ
ประเภทต่างๆ กระบวนการพิจารณาโครงการ การเขียนมติในการ
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาโครงการฯ รวมถึงแนวทางการพิจารณาโครงการภายหลัง
การรับรอง” 
 ๓ ) วั นที่  ๑ ๘  พฤศจิ ก ายน  ๒ ๕ ๖ ๔  เนื้ อห า เกี่ ย วกั บ 
“วิธีด าเนินการมาตรฐาน ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ และกรณีศึกษา”  
 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 ๑) การด าเนินการรับรองคุณภาพจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
เป็นไปอย่างถูกต้อง ทันเวลาตามมาตรฐานได้อย่างเหมาะสม 
 ๒) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีความเข้าใจ
หลักการและวิธีการด าเนินการมาตรฐาน (Standard Operating 
Procedures: SOPs) อย่างรอบด้าน 
 ๓) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้เพ่ิมพูน
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 ๔) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้ฝึกทักษะใน
การพิจารณาความเสี่ยง/อันตรายที่อาจมีต่อผู้ เข้าร่วมการวิจัย 
(participant) จากการพิจารณาโครงการวิจัย 
 ๕) ได้เตรียมความพร้อมตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่หลากหลายสาขาวิชาชีพ หลากหลาย 
ก ลุ่ ม อ า ยุ  แ ล ะ บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ที่ ไม่ สั ง กั ด ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ราชภัฏเทพสตรี จ านวนทั้งสิ้น ๑๕ ท่าน 

๒๒ - ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 
 
 
 

ร่ ว ม ง า น ม ห ก ร ร ม
งานวิจัยแห่งชาติ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เข้าร่วม
กิจกรรมในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  ๒๕๖๔ Thailand 
Research Expo 2021” กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวน
วันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ดังนี้ 
 ๑) การรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดย อธิการบดี  
ผศ.จินตนา เวชมี 
 ๒) ร่วมรับฟังปาฐกภาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริหาร
ประเทศบนฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมในสถานการณ์ 
การระบาดของ COVID-19” 
 ๓) การน าผลงานและกิจกรรมเข้าร่วมในงาน 
 ผลการด าเนินงานในครั้งนี้ ท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ได้ร่วมงานกับเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ร่วมกับส านักงาน 
การวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ได้รับโล่ขอบคุณหน่วยงาน ในการน าผลงาน
และกิจกรรมเข้าร่วมน าเสนอในงาน จากปลัดกระทรวงกระทรวง              
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และยังได้รับเกียรติบัตร 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

“รางวัลชมเชย” กิจกรรม Thailand Research Expo 2021 Award 
จากผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่ งชาติ  โดยนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัย อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ 

๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าภาพร่วมการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.กันตพัฒน์  กิตติ อัชวาลย์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สรายุทธ์ 
พานเทียน , อ.วราวุธ สอาดสิน และ อ.ยุทธนา ชัยเจริญ อาจารย์
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมและร่วม
น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Joint 
International Conference on Applied Physics and Materials 
Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics  
(ICAPMA JMAG 2021) ในรูปแบบการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดย The American Ceramic 
Society Thailand Chapter ร่ ว ม กั บ  IEEE Magnetics Society 
Thailand Chapter โด ย มี ค ณ ะวิ ท ย าศ าสต ร์ แ ล ะ เท ค โน โล ยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุม 
ส าหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ตลอดจน
เพ่ือให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ชั้นสูงด้านฟิสิกส์
ป ระยุ กต์ และวัสดุ ศ าสตร์ทั้ งของไทยและของต่ างป ระ เท ศ        
ส าหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา ๔ วัน คือในวันที่ ๑ - ๔ ธันวาคม 
๒๕๖๔ ในรูปแบบของการประชุมวิชาการ และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยทั้งในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 

๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ความร่วมมือทางวิชาการ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการความร่วมมือทางภาษา
ของมหาวิทยาลัยจีน - ไทย ระหว่างมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ
เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารส านักงานอธิการบดี 
 อธิการบดี มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี  พร้อมด้ วย 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีน ให้การ
ต้อนรับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเทียนจิน 
ศาสตราจารย์หลี่อ๋ิงอิง คุณจาง จ้านฉี หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
คณะผู้บริหารที่ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
ภายใต้โครงการ ความร่วมมือทางภาษาของมหาวิทยาลัยจีน - ไทย
และเป็นพันธมิตรที่ดีตามข้อตกลงความร่วมมือของศูนย์แลกเปลี่ยน
และส่ งเสริมความร่วมมือด้ านภาษาจีนระหว่างประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศจีนและกระทรวงการอุดมศึกษา 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย ทั้งสองฝ่ายยินดี
ร่วมกันส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน การแลกเปลี่ยนบุคลากร
และนั กศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญ ญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา ร่วมพัฒนางานวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนต่อกัน 
รวมทั้งผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการของคณาจารย์ร่วมกันในเวทีนานาชาติอีกด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
26 พฤศจิกายน 
2564 
 

พิธีมอบทุนการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือเป็น 
การสนับสนุนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯที่มีความประพฤติดี และ
ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีค่าใช้จ่ายในการศึกษา โดยมีนักศึกษารับ
ทุนการศึกษา จ านวน 78 คน ผู้มอบทุน 40 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
315,100 บาท 

 
 ๑.๒.๒ การเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

  เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี อธิการบดี และคณะผู้บริหารได้
เข้าพบศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม เพ่ือรายงานภารกิจของมหาวิทยาลัยในฐานะ อว.ส่วนหน้า พร้อมนี้ได้หารือเกี่ยวกับการเสนอให้มี
การปรับโครงสร้างส่วนราชการของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้มีความเหมาะสม 
ตลอดจนหารือเกี่ยวกับการปรับตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มที่ ๓ (กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน) 
เพ่ือการขับเคลื่อนการท างานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
 ๑.๒.๓ การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น.  ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัตนเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี น าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พิธีกล่าวน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณฯ และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ ซึ่งจัดโดยกองพัฒนา
นักศึกษา ส านักงานอธิการบดี ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ในการท าความ
สะอาดพ้ืนที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสนี้
ด้วย ส าหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทุกมหาวิทยาลัย และทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่ วประเทศ เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
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 ในเวลา ๑๖.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดกิจกรรมส าคัญ ณ หมู่ตึกสิบสอง
ท้องพระคลัง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ โดย คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน
พิธีเปิดการแสดงดนตรีและนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ " เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ จังหวัดลพบุรี และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ส าหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ได้มอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน้อมร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมี
ต่อพสกนิกรชาวไทย ไม่เพียงแต่ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่ยังทรงเป็นศิลปิน 
ผู้เพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะด้านดนตรี สมกับที่พสกนิกรชาวไทยได้น้อมเกล้าฯ 
ถวายพระราชสมัญญานาม “อัครศิลปิน” 

 
 ๑.๒.๔ การเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมจากท่านองคมนตรี 
  ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มีก าหนดการตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของ
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดลพบุรี ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี โดยมหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการด าเนินงานโรงเรียนในโครงการดังกล่าวมาอย่าง
ต่อเนื่อง จะเชิญโรงเรียนในโครงการมาร่วมน าเสนอผลงานเพ่ือรายงานต่อท่านองคมนตรี และรับฟังข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา 
  ปัจจุบันโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดลพบุรี มีจ านวน ๔ แห่ง ประกอบด้วย  
๑) โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น  ๒) โรงเรียนบ้านเขาขวาง  ๓) โรงเรียนบ้านล าโป่งเพชร และ ๔) โรงเรียน 
บ้านโกรกรกฟ้า  และมีโรงเรียนเครือข่ายอีก ๒ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม และโรงเรียนโคกส าโรง นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังให้การดูแลและสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนตามพระราชด าริอีกหนึ่งแห่ง คือ โรงเรียน  
ราชประชานุเคราะห์ ๓๓  
  
  จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
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 1.2.5 การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า ซึ่งมีวาระ
การด ารงต าแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ได้ขอลาออกจากต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ประจ า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จึงส่งผลให้ต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ าว่างลงก่อนครบวาระ 1 ต าแหน่ง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง
เหลืออยู่ 1 ปี 6 เดือน 14 วัน (นับตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566) 

  มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า           
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย                   
จากคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง 
เรียบร้อยแล้ว คณาจารย์ประจ าที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร
และให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

               ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔                
              “ข้อ ๖ ให้อธิการบดีประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า และ
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ” 
 
  ประเด็นเสนอ  
               รับทราบการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า 
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…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
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 1.2.6 การประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  กับ อธิการบดี ทั้ง 4 ทปอ. เพื่อท าความเข้าใจและให้เกิดการขับเคลื่อนผลงานของ
กระทรวง ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
 

  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564  ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รองอธิการบดี 
ฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ ์รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพองค์การและ
กิจการสภามหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  กับ อธิการบดี ทั้ง 4 ทปอ. เพ่ือท าความเข้าใจและให้เกิดการขับเคลื่อนผลงานของกระทรวงให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว., รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง 
เลขานุการ รมว.อว. , ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษา รมว.อว., ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วย รมว.อว. 
และคณะผู้บริหาร อว. ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ 
           ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  ได้บรรยาย โดยสรุปประเด็นส าคัญ  ดังนี้ 
  1. การท างานของมหาวิทยาลัยเพ่ือรวมพลังขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดปีที่ผ่านมาแต่
ละส่วนย่อยของ อว. ช่วยกันสร้างผลงานเพ่ือสนับสนุนการท างานของรัฐบาลและเพ่ือประชาชนมากมาย อาทิ 
โรงพยาบาลสนามและศูนย์ฉีดวัคซีนทั่วประเทศในช่วงวิกฤตโควิด-19 หรือ อว.ส่วนหน้า และมหาวิทยาลัยสู่ต าบล 
สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T ที่กลายเป็นพลังส าคัญของทุกต าบล ทุกจังหวัด รวมถึงการแสดงดนตรี อว.  
ทั่วประเทศโดยนักศึกษา เป็นต้น  
  2. การจัดตั้งวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ 
ธัชชา (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts) คือการช่วยกันสร้างเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จากมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ต่อยอดจากของดีของไทยที่มีอยู่ เป็นความคิดเชิงยุทธศาสตร์
ให้สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ช่วยขับเคลื่อนไทยให้ดีขึ้น และนอกจากนี้ยังมีนโยบายที่จะจัดตั้ง “วิทยสถาน
วิทยาศาสตร์” (Thailand Academy of Sciences) ให้ เป็นแหล่งรวมคนที่ โดดเด่น รอบด้านที่สุดในทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างทีมที่มีความคล่องตัวที่สุดในการท างาน ท าวิจัยและพัฒนาในเรื่องวิทยาศาสตร์
ชั้นแนวหน้า ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยไทยในระดับโลกได้อีกทางหนึ่งด้วย 
นอกจากนี้ อยากให้ทุกมหาวิทยาลัยช่วยสนับสนุนโครงการ “ยุวโฆษก อว.” ที่จะกระจายไปอยู่ในทุกมหาวิทยาลัย 
โดยฝึกนักศึกษาให้เป็นอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ จาก อว. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
ประชาชน” รมว.อว.กล่าว 
  3. การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยที่กระทรวง อว.เพ่ิงออกประกาศไปเมื่อไม่นานมานี้ว่า วัตถุประสงค์
ของการจัดมหาวิทยาลัยเป็น 5 กลุ่มก็เพ่ือให้แต่ละแห่งเก่งในเรื่องของตนเองให้ดีที่สุด ทุกมหาวิทยาลัยมีความเป็น
เลิศ จุดแข็ง บริบทและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน การจัดกลุ่มจะน าไปสู่การพัฒนาก าลังคนและความเป็ นเลิศที่มี
ความหลากหลาย ไม่ต้องแข่งขันในเรื่องเดียวกัน เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีจุดเด่นเรื่องการพัฒนาพ้ืนที่ก็ท าเรื่อง
นี้ให้ดีที่สุด ในขณะที่ อว. ยังมีเครื่องมือช่วยอาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการโดยไม่จ าเป็นต้องใช้ต าราหรือ
ผลงานวิจัยเท่านั้น แต่ใช้ผลงานที่มีความเป็นเลิศและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ซึ่งเรื่องนี้ ได้มีการเสนอและเป็นที่
ยอมรับแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) ได้มีการเพ่ิมเติมเกณฑ์ 
ในการก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพิ่มเติมขึ้นมา โดยไม่ต้องใช้ต ารา 
หรืองานวิจัย แม้ว่าต าราและงานวิจัยยังส าคัญ แต่จะเพ่ิมอีก 5 รูปแบบที่ไม่ต้องใช้ต ารางานวิจัย ได้แก่ (1) ด้านการรับ
ใช้ท้องถิ่นและสังคม (2) ด้านสุนทรียะและศิลปะ (3) ด้านการสอน (4) ด้านนวัตกรรม และ (5) ด้านศาสนา 

ผศ.ดร.กันยา  บาร์นท์ ผู้บันทึกการประชุม 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  ครั้ งที่  11/2564                  
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 
   
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2564 (การประชุม            
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) เมื่อวันที่  19 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย                            
ให้มหาวิทยาลัยทราบ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 และได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี โดยจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                  
ทางไปรษณีย ์เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 แล้วนั้น  
  ในการนี้ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 11/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม  (หน้า 1 - 60) 

  มติสภามหาวิทยาลัย  ................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………......……..…………………….....………………………………… 
………………………………………………………………………………………......……..…………………….....…………………..…..…………
…………………………………………………………………………………………..…………………………………..…………………….………… 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     
พ.ศ. 2564 
  สรุปเรื่อง 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 
2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดรหัสมติสภามหาวิทยาลัย และให้เริ่มด าเนินการรายงานผลการด าเนินการตาม
มติสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป นั้น 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย พร้อมประเด็นข้อคิดเห็น              
และข้อเสนอแนะที่ส าคัญให้หน่วยงาน/ผู้ รับผิดชอบที่ เกี่ยวข้องรับทราบ และให้ด าเนินการรายงานผล                  
การด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยทราบเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2564 –   
ครั้งที่ 11/2564 โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 

1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 35 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 33 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 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 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 

ครั้งที ่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 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 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 

ครั้งที ่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 

ครั้งที ่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 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

1. หมวดนโยบายและแผน 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

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

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

ครั้งที่ 8/2564 
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 8/2564 
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
1. หมวดนโยบายและแผน 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
11/2564 – 01 - 32 32. รายงานการติดตามผลการ

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

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

11/2564 – 05 – 33 33. หลักเกณฑ์ และวิธีการแนว
ทางการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕65 (1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565) 

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

11/2564 – 05 – 34 34. ประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จั ด ตั้ ง ส่ ว น ง า น ภ า ย ใน ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

11/2564 – 05 - 35 3 5 .  ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ใน
การด าเนินการปรับปรุงแผนพัฒนา
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

2. หมวดการจัดการศึกษา จ านวน 70 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 66 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 4 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 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

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

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 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 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 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 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
05/2564 – 02 - 25 
 

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

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 02 – 26 
 

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

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 02 – 27 
 

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

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 02 – 28 
 

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

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 02 – 29 
 

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

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 02 – 30 
 

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

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 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 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

07/2564 – 02 – 37 
 

37. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต  ครั้งที่ 7/2564  
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

07/2564 – 02 – 38 
 

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

 ครั้งที่ 7/2564  
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 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 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

07/2564 – 03 – 41 
 

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

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

07/2564 – 03 – 42 
 

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

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 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 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 8/2564 
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 8/2564 
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 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 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

10/2564 – 02 - 59 59. อนุมัติ ให้ปริญญามหาบัณฑิต 
และปริญญาบัณฑิต 

ครั้งที่ 10/2564  
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

10/2564 – 02 - 60 60. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
ส าขาวิช าภ าษ าญี่ ปุ่ น  (ห ลั ก สู ต ร
ป รั บ ป รุ ง  พ .ศ .  2 5 6 5 ) ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 10/2564  
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
10/2564 – 02 - 61 61. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 10/2564  
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

10/2564 – 02 - 63 63. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิช าการจัดการธุ รกิ จดิ จิทั ล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . ๒๕๖4 )  
คณะวิทยาการจัดการ 

ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

10/2564 – 02 - 65 6 5 . ก า รคื น เงิ น ค่ า ธ ร รม เนี ย ม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

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

2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

11/2564 – 02 - 68 68. การขอปรับปรุงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2563) 
คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

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

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
11/2564 – 02 - 70 70. การรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกระดับอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 11/2564 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 
2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

3. หมวดงบประมาณและการเงิน จ านวน 19 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 18 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

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

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 2/2564  
วันที่ 19 กุมภาพันธ ์2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 2/2564  
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 21 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 03 – 06 
 

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

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

3. หมวดงบประมาณและการเงิน  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
05/2564 – 03 – 07 
 

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

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 03 – 08 
 
 

8. ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/
2563 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 03 – 09 9. โครงการพัฒนาห้องเรียนสู่สากล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

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

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

07/2564 – 03 – 11 
 

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

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 8/2564 
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

10/2564 – 03 - 15 1 5 . แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร เงิ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 
2564 - 2568 

ครั้งที่ 10/2564  
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

10/2564 – 03 - 16 1 6 . ร า ย ง า น รั บ  - จ่ า ย เงิ น 
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี 
ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 10/2564  
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
3. หมวดงบประมาณและการเงิน  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
11/2564 – 03 - 17 17. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจาก

เงินรายได้ เพ่ือจัดสรรคืนนักศึกษา      
ตามนโยบายของรัฐบาล 

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว  

11/2564 – 03 - 18 1 8 . ร า ย ง า น รั บ  - จ่ า ย เงิ น 
ม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ เท พ ส ต รี 
ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว  

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

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว  

4. หมวดการบริหารงานบุคคล จ านวน 37 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 37 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 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

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

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 – 09  9. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและ
แผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
04/2564 – 04 – 16 
 

16. ข้อหารือหน้าที่การด าเนินงานของ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 -  04 – 17 
 

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

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 -  04 – 18 
 

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

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 – 04 – 19 
 

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

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 04 – 20 
 

2 0 . ร่ า งป ระก าศ ม ห าวิ ท ย าลั ย             
ราชภั ฏ เทพสตรี  เรื่ อ ง มาตรฐ าน
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 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
06/2564 – 04 – 23 

 
 

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

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 04 – 24 
 

24. แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการ
บริหารงานบุ คคลในมหาวิทยาลั ย          
ราชภัฏเทพสตรี แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

07/2564 – 04 – 25 
 

25. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

ครั้งที่ 7/2564  
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

10/2564 – 04 - 32 32. หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
10/2564 – 04 - 33 33. แต่งตั้งกรรมการนโยบายการเงิน

และทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี 

ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

11/2564 – 04 - 37 37. เตรียมองค์ประกอบในการแต่งตั้ง
ค ณ ะก ร รม ก ารส ร รห าอ ธิ ก า รบ ดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

5. หมวดอ่ืนๆ จ านวน 12  เรือ่ง ด าเนินการเสร็จแล้ว 12 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

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

ตรวจสอบและประเมิ นผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 

5. หมวดอ่ืนๆ  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
01/2564 – 05 – 03 3. รับทราบค าพิพากษา และการจัดท า

อุทธรณ์ ค าพิพากษาศาลปกครองกลางคดี
หมาย เลขด าที่  บ .32 1 /2 55 9  คดี
หมายเลขแดงที่  บ.230/2559 ระหว่าง
นางสาวปั ทมา ศรี ไพร ผู้ ฟ้ องคดี  กั บ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 1 กับพวก
รวม 3 คน  ผู้ถูกฟ้องคดี และคดีหมายเลข
ด าที่ บ.327/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.
231/2559 ระหว่างนายสยามรัฐ เหีย
สุรีย์ ผู้ ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ผู้ถูกฟ้อง
คด ี

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

02/2564 – 05 – 05 5. รับทราบหมายแจ้ งก าหนดวันนั่ ง
พิจารณาคดีครั้งแรกและนัดฟังค าพิพากษา 
คดีหมายเลขด าที่ บ .310/2559 คดี
หมายเลขแดงที่ บ .227 /2559  คดี
หมายเลขด าที่ บ.134/2560 ระหว่าง
นายพุ่มพันธ์ หรือ พลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม               
ผู้ ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี  ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
5. หมวดอ่ืนๆ  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
04/2564 – 05 – 08 8 . ข้ อ บั งคั บ ม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ             

เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์ สิ น  มหาวิทยาลั ย         
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

5/2564 – 05 – 09 
 

9. การขอเปลี่ยนแปลงการสอบทานเป็น
กรณีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 05 – 10 
 

10 . รายงานประจ าปี  พ .ศ . 256 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 9/2564  
วันที่ 17 กันยายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 

  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
 

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

 
  - ตัวเลข 2 หลัก หมายถึง หมวดหมู่ของเรื่องที่ประชุมโดย  

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

  - ตัวเลข 2 หลัก หมายถึง ล าดับของมติสภามหาวิทยาลัย  
(นับต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจ าแนกตามหมวดหมู่) 

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

รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     
พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 11/2564 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 3.2 รายงานการปรับแก้ไขร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เร่ือง นโยบาย
และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติ เห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนว
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 และมอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือ
การพัฒนามหาวิทยาลัย ปรับแก้ไขตามสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป นั้น 
  คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมครั้งที่ 
8/2564 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เพ่ือพิจารณาปรับแก้ไขร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 ตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานการปรับแก้ไขร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง 
นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 ดังนี้ 
  1. ปรับแก้ไขถ้อยค าร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนว
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570  
  2. วิเคราะห์นโยบายเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ จ านวน 1 ข้อ ด้านการบริหาร
จัดการ ดังนี้ “ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสถานการณ์ COVID - 19 และ
ยุทธศาสตร์” และให้น านโยบายเร่งด่วน (เดิม) มาก าหนดไว้ในนโยบายทั่วไปในแต่ละด้าน เนื่องจากเกี่ ยวข้องกับ
การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัยเสนอมา 
  3. มอบเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย เวียนแจ้งร่าง 
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2566 – 2570 พร้อมกับตารางเปรียบเทียบการปรับแก้ไข ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
พิจารณาตรวจสอบก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและ
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 และมอบเลขานุการฯ เวียนแจ้งร่าง 
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2566 – 2570 พร้อมกับตารางเปรียบเทียบการปรับแก้ไข ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
พิจารณาตรวจสอบก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

  วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดส่งร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 พร้อมกับเอกสารประกอบการพิจารณา ให้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาตรวจสอบ 
ทีก่ าหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งแก้ไขภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ หากผล
การพิจารณาตรวจสอบร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทาง การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 เป็นประการใดจะแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบในวัน
ประชุม (เอกสารประกอบการพิจารณาแจกในวันประชุม และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting) 
   
   



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

   
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา             
การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนว
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย  
  - ไม่มี -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  5.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 

 

   สรุปเร่ือง 
   1. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 

  ด้วย การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                 
ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2562) ภาคพิเศษ จ านวน 3 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือเสนอให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้  

   (1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา                 
ในการประชุม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม, วันที่ 15 กันยายน และ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 
   (2) กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา  เพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 
   (3) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตาม
เกณฑ์แต่ละหลักสูตร และเสนอการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 3 คน ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564              

   (4) สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 พิจารณา
ให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จ านวน 3 คน  

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2562) จ านวน 3 คน ดังรายละเอียดแนบท้ายระเบียบวาระนี้ และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
  
   2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
   ด้วย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
ระดับปริญญาตรี ได้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 123 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 115 คน และ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 8 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการ  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 
ดังนี้        

 (1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการ
ประชุม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 

 (2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2564 

 (3) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
2564 
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 (4) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา  
ในการประชุม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 

 (5) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2564 

 (6) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ             
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564  ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา            
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอต่อ
สภาวิชาการ เมื่อวันที่ 24 – 26, 29 – 30 พฤศจิกายน และวันที่ 1 ธันวาคม 2564   

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 พิจารณา
ให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 123 คน รายละเอียด
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 
 

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    
 1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 1.1.1 สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 1 - 1 
 1.1.2 สาขาวิชาภาษาจีน 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 3 - 3 
 1.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 1.2.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 4 1 5 

รวมทั้งหลักสูตร 4 1 5 
 1.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 1.3.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 4 6 10 

รวมทั้งหลักสูตร 4 6 10 
รวมทั้งสิ้น 11 7 18 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 5 - 5 
 2.1.2 สาขาวิชาเคมี 6 - 6 
 2.1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10 - 10 
 2.1.4 สาขาวิชาชีววิทยา 1 - 1 
 2.1.5 สาขาวิชาฟิสิกส์ 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 24 - 24 
รวมทั้งสิ้น 24 - 24 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

3. คณะวิทยาการจัดการ  
 3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 - 4 

รวมทั้งหลักสูตร 4 - 4 
 3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  3.2.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 3 - 3 
  3.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 23 - 23 
  3.2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 3 - 3 
  3.2.4 สาขาวิชาการจัดการ 9 - 9 
  3.2.5 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2 - 2 
  3.2.6 สาขาวิชาการตลาด 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 42 - 42 
 3.3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
 3.3.1 สาขาวิชาการบัญชี 4 - 4 

รวมทั้งหลักสูตร 4 - 4 
 3.4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    
 3.4.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 5 - 5 

รวมทั้งหลักสูตร 5 - 5 
รวมทั้งสิ้น 55 - 55 

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 4.1.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8 - 8 
 4.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 - 5 

รวมทั้งหลักสูตร 13 - 13 
รวมทั้งสิ้น 13 - 13 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
 5.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
  5.1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
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  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี  จ านวน 123 คน (เอกสารแยกเล่ม             
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

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

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 1. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 3 คน 
 2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 123 คน 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………....…………………………………………………..…..……….. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. ................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

 5.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  5.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

8 - 8 

  5.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล) 

3 - 3 

  5.2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

- 1 1 

รวมทั้งหลักสูตร 11 1 12 
รวมทั้งสิ้น 12 1 13 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 115 8 123 
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5.2 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
นวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   สรุปเรื่อง 
ด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   

ได้ครบก าหนดเวลาในการปรับปรุงรอบ 5 ปี สมควรแก่การปรับปรุงแก้ไข 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยผลิตบัณฑิตด้านเกษตรศาตร์และนวัตกรรมที่มีความรู้ 
ทักษะ วิชาชีพด้านการเกษตร คุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกต์ใช้และสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
หลักสูตรสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของประเทศ จัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) จัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และการยกระดับคุณภาพการศึกษา  

หลักสูตรฯ มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต ประเภทหลักสูตรปริญญาตรีทาง
วิชาการ โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา และมีจ านวนหน่วยกิต ดังนี้ 

 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต 
๑) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   12 หน่วยกิต 
๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9 หน่วยกิต 
๓) กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต 

  (2) หมวดวิชาเฉพาะ   85 หน่วยกิต 
 ๑) กลุ่มวิชาแกน   15 หน่วยกิต 
 2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ  55 หน่วยกิต 
 ๓) กลุ่มวิชาเอกเลือก   15 หน่วยกิต 
 (3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 ๑) ปัญหาพิเศษการเกษตรและนวัตกรรม 3 หน่วยกิต 
 2) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   4 หน่วยกิต 
     หรือ 
 ๓) เตรียมสหกิจศึกษา  1 หน่วยกิต 
 4) สหกิจศึกษา   6 หน่วยกิต 
 (4) หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 โดยได้แสดงตารางการปรับหลักสูตร จากหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 เป็นหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมภาคผนวก จ หน้า 100 - 123 
 หลักสูตรฯ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2564  
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  

ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการ
ประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยมีข้อแนะน า  
ซึ่งคณะฯ ได้ด าเนินการทบทวนและปรับตามข้อแนะน าเรียบร้อยแล้ว  
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม และ เอกสารแยกเล่ม 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 

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

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 5.3 พิจารณาร่าง ปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

   สรุปเร่ือง 
   ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจะครบวาระการด ารง
ต าแหน่งในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติรับทราบการครบวาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี และขั้นตอนการด าเนินการสรรหาอธิการบดี ที่เริ่มด าเนินการได้ตั้งแต่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  
ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และ
คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2551 นั้น  
   มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาร่าง ปฏิทินการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และ
คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2551 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้     

ล าดับ กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ ข้อบังคับฯ 
1. การเตรียมองค์ประกอบของคณ ะกรรมการ 

สรรหาอธิการบดี  
19 พฤศจิกายน 2564 

(การประชุมสภาฯ 
ครั้งที่ 11/2564) 

ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

 

2.  จัดให้มีการเลือกตั้ งโดยตรง เพ่ือเลือกผู้แทน
ข้าราชการ และพนักงาน จ านวน 4 คน  

15 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัย ข้อ 7 
วรรคสาม 

3. เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 1 คน เพ่ือเสนอแต่งตั้ งเป็นประธาน
กรรมการสรรหาอธิการบดี  

17 ธันวาคม 2564 
(การประชุมสภาฯ 
ครั้งที่ 12/2564) 

สภามหาวิทยาลัย ข้อ 7(1) 

4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 
คน  (คั ด เลื อกกัน เอง) เพ่ื อ เสนอ แต่ งตั้ ง เป็ น
กรรมการสรรหาอธิการบดี  

17 ธันวาคม 2564 
(การประชุมสภาฯ 
ครั้งที่ 12/2564) 

ก ร ร ม ก า รส ภ า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อ 7(2) 

5. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  17 ธันวาคม 2564 
(การประชุมสภาฯ 
ครั้งที่ 12/2564) 

สภามหาวิทยาลัย ข้อ 7 

6.  คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่  
(ต้องเสนอสภาฯ ภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับการแต่งตั้ง) 

17 ธันวาคม 2564 ถึง 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 

คณ ะกรรม การ
สรรหาอธิการบดี 

ข้อ 8 

7. 1) พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่ ง
อธิการบดี จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา 
สรรหาอธิการบดีเสนอ  
2) พิจารณาแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 
(กรณีที่ยังไม่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง  
ในวันที่ 27 ก.พ. 65) 

18 กุมภาพันธ์ 2565 สภามหาวิทยาลัย ข้อ 11 
 

8. ด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
อธิการบดี 

19 กุมภาพันธ์ 2565 ส านั ก งาน ส ภ า
มหาวิทยาลัย 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
 “มาตรา 28 “อธิการบดีนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยค าแนะน าของสภา
มหาวิทยาลัย จากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 29 
 หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย....” 
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของ              
ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2551  
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
   พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………....…………………………………………………..…..……….. 
........................................................................................................................... ................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... .......................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 5.4  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
    

  สรุปเร่ือง 
 ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕61 และจะครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 ประกอบสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 (ประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 มีมติมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการเตรียมองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามข้อ ๗ (3) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
ได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งร่วมกับ
องค์ประกอบอื่น ๆ ต่อไป นั้น  

มหาวิทยาลัย ไดด้ าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จากผู้แทนข้าราชการ และ
พนักงาน จ านวนสี่คน ตามข้อ 7 (3) ของข้อบังคับฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
  ๑.  พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการสรรหา
อธิการบดี  ตามข้อ 7 (1) 
  ๒.  ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกกันเอง เพ่ือเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี  
จ านวน ๔ คน ตามข้อ 7 (2) 
  ๓.  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี 

รายช่ือผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ข้อกฎหมาย 

(๑ ) กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ที่ ได้ รับการคั ดเลื อก      
จากสภามหาวิ ทยาลั ยค น ห นึ่ ง        
เป็นประธาน 

1. ................................................................................  
 

ข้อ  ๗  ข้อบั งคั บ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย     
ราชภั ฏ เทพสตรี    
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการได้มา และ
คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง      
ผู้ ด ารงต าแหน่ ง
อธิ การบดี  พ .ศ. 
๒๕๕๑ 

(๒ ) ผู้ แ ท น จ าก ก รรม ก ารส ภ า
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคัดเลือก
กันเอง จ านวนสี่คนเป็นกรรมการ 

1. ................................................................................ 

2. ................................................................................  

3. ................................................................................  

4. ......................................... ....................................... 
(๓)  ผู้แทนข้าราชการ และพนักงาน 
จ านวนสี่คน เป็นกรรมการ 
 

๑. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ พยอม 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจ าปา 
๓. อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง  
๔. นางสาวขนิษฐา สุกใส 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
    “มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                       “ข้อ ๗  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการ 
สรรหาอธิการบดี” ประกอบด้วย 
  (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัย            
คนหนึ่งเป็นประธาน 
  (๒) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนสี่คน           
เป็นกรรมการ 
  (๓) ผู้แทนข้าราชการ และพนักงาน จ านวนสี่คน เป็นกรรมการ 
  ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการในข้อ ๗(๓) คนหนึ่งเป็นเลขานุการ .... 
                          การแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการภายในเก้าสิบวันก่อนที่อธิการบดี
จะครบวาระ ....” 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา
อธิการบดี   
  ๒. ด าเนินการให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกกันเอง เพ่ือเป็นกรรมการสรรหา
อธิการบดี  จ านวน ๔ คน 
  ๓. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
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 5.๕ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจ า เป็น
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่พ้นจาก
ต าแหน่ง 
   สรุปเร่ือง  
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 
2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองงานนโยบาย
และแผนก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 8/2564 ลงวันที่ 19 
มีนาคม 2564 นั้น 
   เนื่องด้วย อาจารย์พิพัฒศรัณย์  โพธิ์บุญ ต าแหน่งกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายและแผน
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ได้ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ประจ า  
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จึงส่งผลให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายและแผน 
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ด้วย  
   ดังนั้น เพ่ือให้ เป็นไปตามองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนา 
มหาวิทยาลัย ที่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจ า  จ านวน 1 คน  เป็นกรรมการ 
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์
ประจ า เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่พ้นจาก
ต าแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

องค์ประกอบคณะกรรมการ 
(ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ที่ 8/2564 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2564) 
รายช่ือผู้ด ารงต าแหน่งปัจจุบัน 

รายช่ือ 
ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอแต่งตั้ง 

1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
(ประธานกรรมการ) 

นายนายขจร จิตสุขุมมงคล  

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 1 คน 
(รองประธานกรรมการ) 

นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์ 
 

 

3. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
(กรรมการ) 

นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ์ 
 

 

4. อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
จ านวน 1 คน 
(กรรมการ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี 
 

 

5. กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จ านวน 1 คน 
(กรรมการ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันตพัฒน์  
กิตติอัชวาลย์ 
 

 

6. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทน
คณาจารย์ประจ า จ านวน 1 คน 
(กรรมการ) 

อาจารย์พิพัฒศรัณย์  โพธิ์บุญ 
 

............................................. 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู้แทนคณาจารย์ประจ า) 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
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องค์ประกอบคณะกรรมการ 
(ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ที่ 8/2564 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2564) 
รายช่ือผู้ด ารงต าแหน่งปัจจุบัน 

รายช่ือ 
ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอแต่งตั้ง 

7. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์  
ลาวัณย์วิสุทธิ ์

 

8. รองอธิการบดี ที่รับผิดชอบด้านงาน
นโยบายและแผน 
(เลขานุการ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์   
 

 

9. ผู้ชว่ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
จ านวน 1 คน 
(ผู้ช่วยเลขานุการ) 

นางสาววาสนา วงษ์สังข์ 
 
 

 

10. เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน  
จ านวน 1 คน 
(ผู้ช่วยเลขานุการ) 

อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้ง  

 

 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๑๔) “แต่งตั้งคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมาย  
ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่พ้นจาก
ต าแหน่ง   

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………….……….……....………...……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
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 ๕.6 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
  สรุปเรื่อง 
  จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖ ก าหนดไว้ว่า “คณะกรรมการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกจ านวนสิบคนจากผู้ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและ
การเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอ่ืน ๆ ใน
จ านวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพ้ืนที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง...” ซึ่ งมิ ได้ ก าหนด
จ านวนรองประธานกรรมการไว้ คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้เสนอให้มีรอง
ประธานกรรมการ จ านวน ๒ คน ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยให้เหตุผลว่า “ข้อบังคับมิได้ก าหนดจ านวนไว้ ซึ่งอาจมีได้มากกว่าหนึ่งคน จึงใช้ดุลพินิจ
พิจารณาจากหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับแนวปฏิบัติเดิมที่มีรองประธานกรรมการจ านวนสองคน” 
  ในการประชุมครั้งนั้น กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ต าแหน่งรองประธานกรรมการ ไว้ว่า “ข้อบังคับฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ก าหนดให้แต่งตั้งรองประธานกรรมการ 
จ านวน 2 คน แต่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นข้อบังคับฯ ฉบับใหม่ มิได้ก าหนดจ านวนรองประธานกรรมการไว้ การแต่งตั้งรองประธาน
กรรมการ สามารถแต่งตั้ง 1 หรือ 2 คน ก็ได้ โดยใช้ดุลยพินิจ” และสภามหาวิทยาลัยจึงมีมติ เห็นชอบแต่งตั้ง
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยไปพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับต าแหน่งรอง
ประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในโอกาส
ต่อไป 
  มหาวิทยาลัยจึงน าเรื่องดังกล่าวหารือคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ กรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ และขอให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑     
  กลุ่มงานวินัยและนิติการ ได้ด าเนินการยกร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว                
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการประชุม   
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะ
และข้อสังเกตในการปรับแก้ไข เพ่ิมเติม ร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว ดังต่อไปนี้   
ล าดับ ข้อบังคับฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับแก้ไข เพ่ิมเติม หมายเหตุ 

๑      ข้อ ๖  คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกจ านวนสิบคน
จากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา  

     ข้อ ๖ คณะกรรมการ ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การ
นักศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกจ านวนสิบ
คนจากผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการศึกษา 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ 

- ตัดข้อความ 
“รองประธาน
กรรมการ” ออก 
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ล าดับ ข้อบังคับฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับแก้ไข เพ่ิมเติม หมายเหตุ 

๑ 
(ต่อ) 

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและ
การเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
และด้านอื่น ๆ ในจ านวนนี้ ให้แต่งตั้ งจาก
บุคคลในเขตพื้ นที่ บริการการศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
     ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดี
คนหนึ่งตามค าแนะน าของอธิการบดี เป็น
เลขานุการ 

เทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน 
การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การ
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอื่น ๆ ใน
จ านวนนี้ ให้แต่ งตั้ งจากบุคคลในพื้นที่  บริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
     ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหนึ่ งคนเพื่อท าหน้าที่ รอง
ประธานกรรมการ และให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน
กรรมการ ในกรณีที่ต าแหน่งประธานกรรมการ                
ว่างลง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
     ให้อธิการบดีมอบหมายรองอธิการบดีคนหนึ่ง
เพื่อท าหน้าที่เลขานุการ 

 
 
 
 
 
- ก าหนดที่มารอง
ประธานกรรมการ 
 
 
 
- ให้อธิการบดี
แต่งตั้งเลขานุการ 

๒      ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่
ด าเนินการสรรหาประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการซึ่งมีจ านวนและคุณสมบัติที่
ก าหนดไว้ในข้อ ๖ และข้อ ๗ โดยมีอ านาจ
ออกประกาศ รายละเอียด หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรได้รับการเสนอแต่งตั้ง
เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

     ข้อ ๑๒  ให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่
ด า เนิ นการสรรหาประธานกรรมการ และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการซึ่ งมี
จ านวนและคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖ และข้อ 
๗  โดยมีอ านาจออกประกาศ รายล ะเอี ยด 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรได้รับการ
เสนอแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ตัดข้อความ 
“รองประธาน
กรรมการ” ออก
ซึ่งการไดม้าของ
รองประธาน
กรรมการได้
ก าหนดไว้ในร่าง 
ข้อบังคับฯ ข้อ ๖ 
วรรคสองแล้ว 

๓      ข้อ ๑๓  เมื่อคณะกรรมการสรรหาได้
รายช่ือผู้สมควรได้รับการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้ว ให้เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหา ทาบทามและขอความ
ยินยอมจากบุคคลดังกล่าว 

     ข้อ ๑๓ เมื่อคณะกรรมการสรรหาได้รายช่ือผู้
สมควรได้ รับการ เสนอแต่ งตั้ งเป็ นประธาน
กรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วให้
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ทาบทาม และขอ
ความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว 
     ให้คณะกรรมการสรรหาจัดท าบัญชีรายช่ือ
พร้อมข้อมูลประวัติ รายละเอียดของผู้ที่ได้รบัเลือก  
เป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป” 

- ตัดข้อความ 
“รองประธาน
กรรมการ” ออก 
 
 
- เมื่อได้
องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ
ครบแล้วจึงเสนอ
สภามหาวิทยาลยั
แต่งตั้งในคราว
เดียวกัน 

 
  และที่ประชุมมีมติ เห็นควรเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมอบเลขานุการและกลุ่มงานวินัยและนิติการปรับแก้ไขตาม
ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  ในการนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยแก้ไขจากข้อบังคับเดิมดังตารางที่กล่าวมา
ข้างต้นนี้ รายละเอียดแนบท้ายวาระนี้ 
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  กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๒) 
  ๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๕  
  ๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ................................................................................................ ................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ ..................................... 
................................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ – ทักท้วง 
  - ไม่มี - 
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วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองเพื่อทราบ 
 7.1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

  สรุปเรื่อง 
ด้วย ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานจัดหารายได้

ตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการ
จัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ 6(2) ก าหนดว่า 
“จัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย” โดยสรุปผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

 

รายรับ รายจ่าย 
ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 
ประมาณการ ยอดจริง 

1. รายรับจากการด าเนินโครงการที่ได้รับ
อนุมัติให้ด าเนินการระหว่างปีงบประมาณ
  

20,330,350 บาท 10,998,491.91 บาท ต่ ากว่าประมาณการที่ตั้งไว้ 
9,331,858.09 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 45.90 

2. รายจ่ายจากโครงการที่ได้รับอนุมัติให้
ด าเนินการระหว่างปีงบประมาณ 

10,617,504 บาท 6,141,003.82 บาท ต่ ากว่าประมาณการที่ตั้งไว้ 
4,476,500.18 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 42.16 

ภาพรวมรายรับมากกว่ารายจ่าย 
จากการด าเนินงาน 

9,712,846 บาท 4,857,488.09 บาท  

3. รายจ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการจัดหา 
จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547               
ข้อ 11 

2,500,000 บาท 1,324,590.98 บาท ต่ ากว่าประมาณการที่ตั้งไว้ 
1,175,409.02 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 47.02 

ภาพรวมรายรับมากกว่ารายจ่าย  
ตามระเบียบฯ ข้อ 11 

7,212,846 บาท 3,532,897.11 บาท 
ต่ ากว่าประมาณการที่ตั้งไว้ 
3,679,948.89 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 51.02 

 
 รายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดสรร จัดหา รายได้
และผลประโยชน์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  3/2564 เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน 2564  และ
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 7 
ธันวาคม 2564         
   มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 32) 
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 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    

๒. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการจัดหา จัดสรร รายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ 6(2) 

 “จัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย” 
 
ประเด็นเสนอ 

  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………...…........………… 
………………………………….........…………………………………………………………………………………………………...……..…… 
........…………………………........………………………………………………………………………………………..………………..…...… 
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 7.2 รับทราบรายงานรบั - จ่ายเงนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดอืนตลุาคม 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 าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปดังนี้ 
  1. งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 

รวม 
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) 

สินทรัพย์    
 สินทรัพย์หมุนเวียน  1,575,964.00  1,123,718,479.11  1,125,294,443.11  
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,127,930,466.65  208,058,617.72  1,335,989,084.37  
 รวมสินทรัพย์ 1,129,506,430.65  1,331,777,096.83  2,461,283,527.48  
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ    
   หนี้สินหมุนเวียน 7,682,953.78  89,160,057.13  96,843,010.91  
   หนี้สินไม่หมุนเวียน    -    1,620,024.92  1,620,024.92  

รวมหนี้สิน 7,682,953.78  90,780,082.05  98,463,035.83  
ส่วนทุน    
   ทุน 191,707,495.93  801,315,386.40  993,022,882.33  
   รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 930,115,980.94  439,681,628.38  1,369,797,609.32  

รวมส่วนทุน 1,121,823,476.87  1,240,997,014.78  2,362,820,491.65  
รวมหนี้สินและส่วนทุน 1,129,506,430.65  1,331,777,096.83  2,461,283,527.48  
 
  2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

รายการ งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) รวม 
รายได้ 32,031,886.12  5,140,478.67  37,172,364.79  
ค่าใช้จ่าย 32,285,975.77  6,100,641.35  38,386,617.12  
รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (254,089.65) (960,162.68) (1,214,252.33) 

 
 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 าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
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 7.3 รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ของนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
 
  สรุปเรื่อง 
   ตามที่  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่  11/2564 เมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เงินบ ารุงการศึกษา จ านวน 8,194,314 
บาท (แปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสิบสี่บาทถ้วน) เพ่ือจัดสรรคืนนักศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล นั้น 
  มหาวิทยาลัยแจ้งข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ของนักศึกษาไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จ านวน 6,731 คน โดยมีนักศึกษาที่อยู่ในเงื่อนไขการคืนเงิน จ านวน 
6,163 คน และไม่อยู่ในเงื่อนไขคืนเงินจ านวน  568 คน ดังนี้ 
  1. นักศึกษาที่อยู่ในเงื่อนไขการคืนเงิน จ านวน 6,163 คน (5,886 คน + 277 คน) 
        - โอนเงินคืนรอบที่ 1 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบ KTB Online 
จ านวน 5,886 คน (จ านวนเงิน 17 ,849,760 บาท) พบว่า มีนักศึกษาที่ท ารายการโอนเงินส าเร็จจ านวน 
5,354 คน (จ านวนเงิน 16,272,245 บาท) และนักศึกษาที่ท ารายการโอนเงินไม่ส าเร็จ จ านวน 532 คน (จ านวน
เงิน 1,577,515 บาท) และมหาวิทยาลัยได้แจ้งและประกาศให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับเงินด าเนินการตามแนว
ทางแก้ไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ จากนั้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2564  มหาวิทยาลัยได้โอนเงินผ่านระบบ KTB 
online ส าหรับนักศึกษาที่ท ารายการโอนเงินไม่ส าเร็จ จ านวน 532 คน มีผลการโอนเงินผ่านระบบ KTB Online 
พบว่า มีนักศึกษาที่ท ารายการโอนเงินส าเร็จจ านวน 366 คน  และนักศึกษาที่ท ารายการโอนเงินไม่ส าเร็จ จ านวน 
166 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับนักศึกษาและธนาคารเพ่ือหาสาเหตุต่อไป 
        - โอนเงินคืนรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564  ผ่านระบบ KTB Online จ านวน 
277 คน ตามก าหนดที่แจ้งให้นักศึกษาไปด าเนินการตามแนวทางแก้ไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างรอผลการโอนเงินผ่านระบบ KTB Online จากธนาคาร คาดว่าจะทราบผลภายในวันที่ 17 ธันวาคม 
2564 นี้ 
 2. นักศึกษาไม่อยู่ในเงื่อนไขคืนเงินจ านวน  568 คน (6,731 คน – 6,163 คน)  

 มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาภายหลังจากที่นักศึกษายืนยันสิทธิ์แล้วพบว่า  
มีนักศึกษาที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการคืนเงินใน 5 กรณี ดังนี้ 
    1. นักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนฟรีในภาคการศึกษาที่ 1/2564 
     2. นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 
   3. นักศึกษาช าระเป็นค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ เช่น ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ค่าคืนสภาพ
นักศึกษา ค่าขอส าเร็จการศึกษา เป็นต้น  
   4. นักศึกษาที่ผู้ปกครองน าใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน ไปเบิกตามสิทธิ์ที่ต้นสังกัดของ
ผู้ปกครอง 
   5. นักศึกษาไม่มีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 5 ราย (นักศึกษาไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข) มหาวิทยาลัยจะช่วยเหลือนักศึกษาจ านวนเงิน 20% ของ
ค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564 
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  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังคงต้องประสานโดยตรงกับนักศึกษาและธนาคาร เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุที่
โอนเงินเข้าบัญชีนักศึกษาไม่ส าเร็จ หากด าเนินการแล้วเสร็จและมีเงินคงเหลือจากการจ่ายให้กับนักศึกษาจะ
รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 

  มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานความคืบหน้าโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของ
นิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ” 

 
ประเด็นเสนอ 

  รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
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ระเบียบวาระที่ 8  เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

8.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 21 มกราคม 2565              
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

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

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

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

 
  
 
 
 

 
 

 
 


