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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 2/๒๕65 

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. 

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

------------------------ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
     1.2 เรื่องท่ีประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม  
 1.3 เรื่องท่ีประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่           
21 มกราคม 2565 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2565   

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 5.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 5.2 พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 5.3 พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 5.4 พิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ-ทักท้วง 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเพื่อทราบ  
  7.1 รับทราบขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับรายงานการเงิน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 
  7.2 รับทราบขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบของส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน 
  7.3 รับทราบรายงานผลการด าเนินโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของ
นิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
 7.4 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2564  
 7.5 รับทราบการบรรจุความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังด าเนินไม่เสร็จไว้ใน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 7.6 รับทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 
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ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
   1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
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 1.2 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม  
                 1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
 

ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
๑๗ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖5 โ ค ร ง ก า ร  “อ บ ร ม เ ชิ ง

ปฏิบัติการพัฒนาโครงการ
บริการวิชาการ ประจ า ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕” 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาโครงการบริการวิชาการ ประจ า ปี พ.ศ. ๒๕๖๕” 
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีวัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือให้การด าเนินงานภายใต้โครงการบริการวิชาการ
ต าม ย ุท ธศ าส ต ร ์เ พื ่อ ก ารพ ัฒ น าท ้อ งถิ ่น ป ระจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นไปอย่างถูกต้อง ทันเวลาตาม
มาตรฐานอย่างเหมาะสม 
 ๒. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้คณาจารย์เข้าใจใน
หลักการ แนวปฏิบัติ และวิธีด าเนินโครงการบริการวิชาการ
ตามยุท ธศาสตร์ เ พ่ื อก าร พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  โดยคณ ะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
   ๑) รศ .เรือโท ดร.ทวีศักดิ์  รูปสิงห์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ       
   ๒) รศ.ดร.บุณฑวรรณ วิงวอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง 
   ๓) ผศ.ดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   ๔) นายจิรยุทธ์  เตียวสมบูรณ์กิจ  รองประธาน
หอการค้าจังหวัดลพบุรี 
 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 ๑. คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการได้น าเสนอโครงการตาม
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ใน ๔ ยุทธศาสตร์ 
จ านวนทั้งสิ้น ๓๐ โครงการ คือ 
 ๑) โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ 
University as a Market place (จ านวน ๑๙ โครงการ) 
 ๒) โครงการอาหารปลอดภัย (จ านวน ๕ โครงการ) 
 ๓) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (รวมผู้สูงอายุ ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ) (จ านวน ๒ 
โครงการ) 
 ๔) โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนสามบุรี 
(จ านวน ๔ โครงการ) 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

  

 ๒. คณาจารย์ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการ  แนวปฏิบัติ และวิธีการด าเนินการโครงการบริการ
วิชาการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓. คณาจารย์ผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาโครงการบริการวิชาการให้มีความ
ชัดเจนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ โครงการ “อบรมการบริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการ “อบรมการบริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” โดยมีวัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือให้เกิดทักษะความเชี่ยวชาญในการด าเนินงานภายใต้
โครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 ๒ . เพ่ื อแลกเปลี่ ยนความรู้ จ ากผู้ ท รงคุณ วุฒิ  ในการให้
ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป 
    โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
      ๑) รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์           
      ๒) รศ.ดร.บุณฑวรรณ วิงวอน 
      ๓) ผศ.ดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 
      ๔) นายจิรยุทธ์ เตียวสมบูรณ์กิจ 
 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๔๐ คน  
 ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความเข้าใจในกรอบคิด/หลักการ 
และตัวอย่างการปฏิบัติการที่ดีในการด าเนินการบริการวิชาการ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แนวทางการบริหารจัดการโครงการ
บริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๔. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประเมินผลความพึงพอใจในด าเนินงาน
ของการจัดโครงการ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
๔.๕๘) 

28 มกราคม 2565 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่
ความเป็นมืออาชีพ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนานักศึกษา               
สู่ความเป็นมืออาชีพ เรื่อง พลังงานแสงอาทิตย์กับการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมี ศ.ดร.เสริม จันทร์ฉาย เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 
28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ในรูปแบบ
ออนไลน์ 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. 

 

ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
28 มกราคม 2565 โครงการบริการวิชาการ  

ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก 

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมเป็น
วิทยากรในโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ 
แสนสนุก ณ โรงเรียนบ้านพรหมทิน ในวันที่ 28 มกราคม 
2565 ในหัวข้อ “การเรียนรู้เกี่ยวกับสารเคมีเบื้องต้น 
และธรณีวิทยาเบื้องต้น” 

29 - 30  มกราคม 2565 โครงการบริการวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ 

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมเป็น
วิทยากร ในโครงการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
ให้ กับ  รร.บรรจงรัตน์   ในระหว่างวันที่  29  - 30  
มกราคม 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.เทพสตรี 

30 มกราคม 2565 วิ ท ย า ก ร  เส ว น า วิ ช า ก า ร 
"การศึกษาเทคโนโลยีการผลิต
ลูกปัดหินจากแหล่งโบราณคดี
เส้นทางพรหมทินใต้ เส้นทาง
สุวรรณภูมิจากอดีต สู่อนาคต" 

อ.ดร.กรองแก้ว นิฆเนตร ร่วมเป็นวิทยากร เสวนาวิชาการ 
"การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตลูกปัดหินจากแหล่ ง
โบราณคดีเส้นทางพรหมทินใต้ เส้นทางสุวรรณภูมิจาก
อดีต สู่อนาคต" วันที่ 30 มกราคม 2565 ณ หอประชุม               
พระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพสตรี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
  - 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
มกราคม – กุมภาพันธ์ 
2565 

อบรมการเขียนภาษาอังกฤษ
เพ่ื อก ารตี พิ ม พ์ งาน วิ จั ย ใน
ว ารส ารน าน าช าติ ส าห รั บ
อาจารย์ 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดอบรมการ
เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสาร
นานาชาติส าหรับอาจารย์ ในหัวข้อ Journal Journey: A 
Key to International Publication ระหว่างวันที่ 10 - 
13 มกราคม 2565 ณ ห้อง 301 อาคาร 90 ปี โดยมี
อาจารย์เข้าร่วม จ านวน 16 คน จากคณะต่าง ๆ 

อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารส าหรับนักศึกษา 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
และปีที ่2 ทุกสาขาวิชา ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 
17 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีการอบรม
ทั้งสิ้น 40 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 
กุมภาพันธ์ 2565 ก า ร แ ส ด งค ว า ม ยิ น ดี ใน

ความส าเร็จของนักศึกษา 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ
นายวรายุทธ์ วงษ์สง่า นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล
ระดับประเทศ จ านวน 5 รางวัล ดังนี้ 
 1. รางวัลนนทลีสยาม แม่ดี เด่น ลูกกตัญญู  ประจ าปี 
2564 สาขาลูกผู้สร้างชื่อเสียงต่อประเทศชาติ จาก สภา
องค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม โดยหม่อมหลวง                
ปุณยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 8 
สิงหาคม 2564  
 2. รางวัลสุดยอดเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปี เนื่องในวัน
เยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2564 จาก ศูนย์ให้ค าปรึกษา
กิจกรรมเพ่ือสังคม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ณ จังหวัด
ตรัง 
 3. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์เพ่ือสังคมดีเด่น จาก สภา
องค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับสโมสรส่งเสริม
ศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากล แห่งประเทศไทย และสภา
องค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมและกิจกรรมพระพุทธศาสนา               
แห่งประเทศไทยโดย หม่อมราชวงศ์อ าไพพันธุ์ สุดศก จักร
พันธุ์ ปนัดดาในสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจตุรนต์รัศมี 
กรมพระจักรพรรดิพงษ์ ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 
2565 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร 
 4. รางวัลพัชรภิวัฒน์ ครั้งที่ 1 สาขาผู้อุทิศตนเพ่ือสังคม
ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาไทยสู่สากลอย่างมี
มาตรฐาน จากสมาพันธ์ผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน แห่งประเทศ
ไทย หม่อมเจ้าหญิงอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ พระราชปนัดดา 
ในสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 องค์อุปถัมภ์              
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 ณ จังหวัดเพชรบุรี 
 5 . รางวั ล เพ ช ร เท พ ส ตรี  ป ระจ าปี  2 5 6 4  จ าก
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 
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2 5  - 2 7  ม ก ร า ค ม 
2565 

กรรมการตัดสินในการแข่งขัน
กิจกรรม สเต็มศึกษา 

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในการแข่งขันกิจกรรม 
สเต็มศึกษา ระดับ ปวช. และการประกวดผลงานสเต็มศึกษา 
ระดับ ปวส. [STEM EDUCATION] ในงาน “การประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย          
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน” ระดับภาค  
ภาคกลาง ครั้งที่  29 ระหว่างวันที่  25 - 27 มกราคม 
2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  

7 มกราคม 2565 พิธีมอบทุนการศึกษา ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็น
ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ 
ประเภทผลการเรียนดี, ประเภทจิตอาสา และประเภทขาด
แคลนทุนทรัพย์  รวมจ านวน 47 ทุน เป็นจ านวนเงิน 
1 5 1 ,5 0 0  บ าท  ณ  ห้ อ งล วะปุ ร ะ  ชั้ น  8  อ าค าร                      
คณะวิทยาการจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  - 

 

  จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย  
……………......……..…………………….....……………..………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
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 1.3 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม  
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. 

 

  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ครั้ งที่  1/2565                 
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 
   
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 (การประชุม            
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) เมื่อวันที่  21 มกราคม 2565 ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย                            
ให้มหาวิทยาลัยทราบ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 และได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี โดยจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                  
ทางไปรษณีย ์เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 แล้วนั้น  
  ในการนี้ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ดังรายละเอียด 
ในเอกสารประกอบการประชุม  (หน้า 1 - 39) 

  มติสภามหาวิทยาลัย  
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…… 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     
พ.ศ. 2565 
  สรุปเรื่อง 
 ด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย พร้อมประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ส าคัญ                      
ให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องรับทราบและให้ด าเนินการรายงานผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย                      
ให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยทราบ  เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย                    
จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
  
 

1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 2  เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 2 เรื่อง  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
1/2565 – 01 – 01 1. รายงานสรุปผลการด าเนินการ

ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2565 – 05 – 02 2. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เ รื่ อ ง  ก า ร ก า ห น ด ใ ห้
สถาบั น อุ ดมศึ กษ าสั งกั ด กลุ่ ม
ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ า  ป ระจ าปี
งบประมาณ 2565 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

2. หมวดการจัดการศึกษา จ านวน 6 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 1 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 5 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
11/2564 – 02 – 01 

 
 

1. การขอปรับปรุงอาจารย์ประจ า
ห ลั ก สู ต ร  ห ลั ก สู ต ร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

12/2564 – 02 – 02 
 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
ส าข าวิ ช า เก ษ ต รศ าส ต ร์ แ ล ะ
นวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖5) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ครั้งที่ 12/2564 
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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2. หมวดการจัดการศึกษา จ านวน 6 เรื่อง  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
1/2565 – 02 – 03 3. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ครั้งที่ 1/2565 

วันที่ 21 มกราคม 2565 
ด าเนินการเสร็จแล้ว 

1/2565 – 02 – 04  4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและ
ส ารส น เท ศ  (ห ลั ก สู ต รป รั บ ป รุ ง                  
พ .ศ . ๒ ๕ ๖ 5) ค ณ ะ เท ค โน โล ยี
อุตสาหกรรม 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1/2565 – 02 – 05 5. หลั กสู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต 
ส าข าวิ ช า เท ค โน โล ยี มั ล ติ มี เดี ย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1/2565 – 02 – 06 
 

6. แผนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญา
ตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
ประจ าปีการศึกษา 2566 – 2570 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3. หมวดงบประมาณและการเงิน จ านวน 5 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 4 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
06/2564 – 03 – 01 

 
1. โครงการพัฒนาห้องเรียนสู่สากล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

01/2565 – 05 – 02 2. รายงานงบประมาณที่ขอกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2565 – 05 – 03 
 
 

3. รายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัย
ร า ช ภั ฏ เท พ ส ต รี  ป ร ะ จ า เดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2565 – 05 – 04 4 . ร า ย ง า น ก า ร เ งิ น ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2565 – 05 – 05 5. รายงานผลการบริหารเงินรายได้
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ             
เทพสตรี 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 
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4. หมวดการบริหารงานบุคคล จ านวน 6 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 4 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
12/2564 – 04 – 01 
 

1. ข้ อบั งคั บมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ              
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 12/2564 
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

01/2565 – 04 – 02 
 

2. การด าเนินการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2565 – 04 - 03 3 . ระเบี ยบมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ            
เทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ 
การก าหนดเงิน เพ่ิ ม พิ เศษส าหรั บ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร 
ข อ ง พ นั ก ง า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย                     
สายสนับสนุน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

01/2565 – 04 - 04 4. แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2565 – 04 – 05 5 . แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการสรรห า
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2565 – 04 – 06 6 . แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ย เล ข า นุ ก า ร 
คณ ะกรรมการน โยบายและแผน                  
เพ่ื อการพัฒนามหาวิทยาลั ย แทน
ต าแหน่งที่ว่าง 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

5. หมวดอ่ืน ๆ จ านวน 4 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 4 เรื่อง  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
01/2565 – 05 – 01 
 

1. รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
พ .ศ . ๒๕ ๖๔  ของคณ ะกรรมการ
ประเมิน เพ่ื อแต่ งตั้ งบุ คคลให้ ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 
 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2565 – 05 – 02 2. รายงานผลการด าเนิ นงานของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖4 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2565 – 05 – 03 3. เรื่อง วิศวกรสังคม : แนวคิดในการ
ผลิตก าลั งคนที่มีสมรรถนะเพ่ือการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ    

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 
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เทพสตรี 
 

5. หมวดอ่ืน ๆ  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
01/2565 – 05 – 04 
 

4. รับทราบการรับฟังความคิดเห็น
ป ร ะ ก อ บ ก า ร จั ด ท า ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุ จริ ตแห่ งชาติ  เรื่ อง ก าหนด
ต าแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิ
ให้ด าเนินกิจการตามความในมาตรา 
126 เพ่ิมเติม 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 

  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
 

หมายเหตุ : ด าเนินการก าหนดรหัสดังนี้ 
รูปแบบ XX/XXXX  – XX – XX  
  - ตัวเลข หมายถึง ครั้งที่ประชุม เช่น 01/2565 

 
  - 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. 2565 การประชุม ครั้งที่ 1/2565 

 

มติสภามหาวิทยาลัย ................................................................................................ ............... 
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................ ..............................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
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ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย  
  - ไม่มี -   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
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 5.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 
  สรุปเร่ือง 
   1. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 
    ด้วย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส าเร็จการศึกษา               
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่                
พ.ศ. 2562) ภาคพิเศษ จ านวน 5 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง  
เพ่ือเสนอให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้  

  1) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม, 17 พฤศจิกายน และ 15 ธันวาคม 2564 
  2) กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 
  3) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตาม
เกณฑ์แต่ละหลักสูตร และเสนอการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพื่อให้ความ
เห็นชอบการให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ภาคพิเศษ จ านวน 5 คน ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 
4 กุมภาพันธ์ 2565 

  4) สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณา
ให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ภาคพิเศษ จ านวน 5 คน 

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  แก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จ านวน 5 คน ดังรายละเอียดแนบท้ายระเบียบวาระนี้  และในระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ 

  
   2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
   ด้วย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
ระดับปริญญาตรี ได้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 140 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 80 คน และ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 60 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการ  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่าง ๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนมกราคม 
2564 ดังนี้        

 1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการ
ประชุม เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 

 2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 
2565 
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 3) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ

ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 
2565 

 4) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ             
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565  ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 
2565 

 5) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา  
ในการประชุม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา            
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 26 – 28, 31 มกราคม 2565 และ 1 กุมภาพันธ์ 2565 

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 140 คน 
รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะครุศาสตร ์    
 1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  1.1.1 สาขาวิชาพลศึกศึกษา 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 1 - 1 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  2.1.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 - 1 
  2.1.2 สาขาวิชาสังคมศึกษา 12 - 12 

รวมทั้งหลักสูตร 13 - 13 
 2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 2.2.1 สาขาวิชาภาษาจีน 3 - 3 

รวมทั้งหลักสูตร 3 - 3 
 2.3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 2.3.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 13 1 14 

รวมทั้งหลักสูตร 13 1 14 
 2.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 2.4.1 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น - 1 1 

รวมทั้งหลักสูตร - 1 1 
รวมทั้งสิ้น 29 2 31 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  2 - 2 
  3.1.2 สาขาวิชาเคมี 1 - 1 
  3.1.3 สาขาวิชาชีววิทยา  3 - 3 

รวมทั้งหลักสูตร 6 - 6 
รวมทั้งสิ้น 6 - 6 

4. คณะวิทยาการจัดการ  
 4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
  4.1.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 2 - 2 
 4.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  4.2.1 สาขาวิชาการเงนิและการธนาคาร 1 - 1 
  4.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 - 9 
  4.2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 4 - 4 
  4.2.4 สาขาวิชาการจัดการ 3 32 35 
  4.2.5 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 - 1 
  4.2.6 สาขาวิชาการตลาด 14 - 14 

รวมทั้งหลักสูตร 32 32 64 
 4.3 หลักสตูรบัญชีบัณฑิต    
 4.3.1 สาขาวิชาการบัญชี 2 19 21 

รวมทั้งหลักสูตร 2 19 21 
รวมทั้งสิ้น 36 51 87 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 5.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  5.1.1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา  
          (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

1 - 1 

  5.1.2 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
   (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 2 - 2 
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  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี  จ านวน 140 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 5 คน 
 2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 140 คน 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………....…………………………………………………..…..……….. 
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................ ...... 
 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

 5.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต     
  5.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

5 1 6 

  5.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   (เทคโนโลยีเครื่องกล) 

1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 6 1 7 
 5.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
  5.3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร - 6 6 

รวมทั้งหลักสูตร - 6 6 
รวมทั้งสิ้น 8 7 15 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 80 60 140 
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 5.2 พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (๑ ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
  สรุปเรื่อง 

ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
(1 ตุลาคม ๒๕๖3 – 30 กันยายน ๒๕64) ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับส านัก สถาบัน ประกอบด้วย 

๑. มหาวิทยาลัย  
๒. ระดับคณะ 6 คณะ ประกอบด้วย  

๒.๑  คณะครุศาสตร์  
๒.๒  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒.๓  คณะวิทยาการจัดการ 
๒.๔  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒.๕  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.๖  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๓. ระดับส านัก/สถาบัน ประกอบด้วย 
๓.๑  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓.๒  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
๓.๓  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.4  ส านักงานอธิการบดี 

ตามกรอบแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  
ที่ผ่านสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีประเด็นการติดตามฯ ๔ ส่วน ดังนี้ 

ประเด็นการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผล มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก สถาบัน 
ส่วนที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร     

1.1 การด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย  X X X 
1.2 การพัฒนามหาวิทยาลัยจากผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงานการสอบ
ทานกรณีพิเศษในปีที่ ผ่านมา (ประเมินระดับมหาวิทยาลัย) และผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

    
    
    

    
1.3  การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารของอธิการบดี 

คณบดี และผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน  
    

1.4  การสอบทานเป็นกรณีพิเศษ เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตร ี

 X X X 

ส่วนที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย คณะ และส านัก/สถาบัน   
2.1 ผลสัมฤทธิ์การด าเนนิงานตามกิจกรรมหลักตามยทุธศาสตรข์อง

มหาวทิยาลยั คณะ และส านัก/สถาบนั 
    

2.2 การบรรลุเป้าหมายตัวชีว้ัดตามยุทธศาสตร ์     
2.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์     

ส่วนที่ 3 ด้านประสทิธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และคณะ /พันธกิจเฉพาะของส านัก และสถาบัน 
3.1 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และคณะ     
3.2 ดา้นประสิทธิภาพการปฏิบัตติามพนัธกิจเฉพาะของส านัก และสถาบนั     

ส่วนที่ 4 ดา้นความคดิเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของ
อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 

    

หมายเหตุ :  ด าเนินการตดิตาม,  x  ไม่ด าเนินการติดตาม 
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การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔              
(1 ตุลาคม ๒๕6๓ – 30 กันยายน 256๔) ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และ ระดับส านัก/สถาบัน ก าหนด
สัดส่วนคะแนนแต่ละด้านสรุป ดังนี้ 
ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก สถาบัน 
ส่วนที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร 20 20 20 20 
ส่วนที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย คณะ  และส านัก/สถาบัน   

30 30 30 30 

ส่วนที่ 3 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลยั 
และคณะ /พันธกิจเฉพาะของส านัก และสถาบัน  

30 30 30 30 

รวมคะแนนประเมิน ส่วนที่ ๑, ส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ 80 80 80 80 
     

ส่วนที่ 4 ด้านความคิดเห็นเกีย่วกับการบริหารงานและคุณลักษณะ
ของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

การแปลความหมายระดับคุณภาพของผลการประเมินแต่ละด้าน มี ๕ ระดับ ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย ความหมายระดับคุณภาพ 

๔.๕๑ – ๕.๐๐ ดีมาก 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ ดี 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ ปานกลาง 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ ควรปรับปรุง 
๑.๐๐ – ๑.๕๐ ต้องปรับปรุง 

คณะกรรมการได้การด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔) สรุปดังนี้ 

 

วัน เดือน ปี  การด าเนินการของคณะกรรมการ 
กรกฎาคม 2564 แจ้งแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย     

ราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (1 ตุลาคม 256๓ – 30 
กันยายน 256๔)  

23 กันยายน 2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จ านวน ๕ ชุด เพ่ือท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูล 
พร้อมเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยครอบคลุมการติดตามฯ ทั้ง 4 ส่วน 
ประกอบด้วย  

1. คณะอนุกรรมการติดตามฯ ด้านการพัฒนาองค์กร  โดยมี รองอธิการบดี        
ฝ่ายประกันคุณภาพองค์การฯ เป็นประธาน 
   2. คณะอนุกรรมการติดตามฯ ด้านผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ  
โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ เป็นประธาน 
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วัน เดือน ปี  การด าเนินการของคณะกรรมการ 
 3. คณะอนุกรรมการติดตามฯ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจหลัก

ของมหาวิทยาลัยฯ และคณะ  โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน 
๔. คณะอนุกรรมการติดตามฯ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจ

เฉพาะของส านัก /สถาบัน โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ เป็นประธาน 
   ๕. คณะอนุกรรมการติดตามฯ ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานฯ         
โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพองค์การฯ เป็นประธาน 

6 ตุลาคม 2564 แจ้งให้มหาวิทยาลัย คณะ ส านักและสถาบัน รับทราบแนวทางการจัดท ารายงาน
ข้อมูลและผลการด าเนินงาน ตามกรอบการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมิน  
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และ
น าส่งข้อมูลรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการ ภายในวันที่ 20 
ตุลาคม ๒๕๖4 

19 ตุลาคม 2564   ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย
แลกเปลี่ยนความเห็นกับคณบดี ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน และ  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  รับฟังผลการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จในรอบปี 
สภาพปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

๓ พฤศจิกายน 2564   ด าเนินการสอบทานกรณีพิเศษ การพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
เทพสตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย  

1. รับฟังข้อมูลผลการด าเนินการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
เทพสตรี ในภาพรวม 

2. แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหารโรงเรียน และผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ (ครู  
บุคลากร คณะกรรมการ สมาคมผู้ปกครอง ชมรมศิษย์ และนักเรียน)  

ธันวาคม 256๔ คณะอนุกรรมการฯ ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ก าหนด 
รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ด าเนินการจัดท าร่าง
รายงานและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินการ ต่อคณะกรรมการฯ  

ธันวาคม ๒๕๖๔ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (1 ตุลาคม 256๓ – 
30 กันยายน 256๔) ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับส านัก/
สถาบัน จากการพิจารณากลั่นกรองของคณะอนุกรรมการติดตามฯ ทั้ง 4  ชุด 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน            
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (๑ ตุลาคม ๒๕6๓ 
– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ ระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับคณะ และระดับส านัก/สถาบัน  

๗ กุมภาพันธ์ 256๕ ส่ง (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (๑ ตุลาคม ๒๕6๓ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔)  ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับส านัก/สถาบัน ให้อธิการบดี 
คณบดี ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการสถาบัน ทราบ โดยเปิดโอกาส       
ให้หน่วยงานข้อทักท้วงหรือเสนอข้อคิดเห็น พร้อมส่งเอกสารหลักฐานต่อ      
คณะกรรมการฯ ภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 2565   
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วัน เดือน ปี  การด าเนินการของคณะกรรมการ 
๙ กุมภาพันธ์ 256๕ ๑. คณะกรรมการฯ แจ้งผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕6๓ – 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ต่ออธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการ
สถาบัน และผู้เกี่ยวข้อง 

 ๒. คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔      
(๑  ตุลาคม ๒๕6๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) พร้อมความเห็นต่อสภา
มหาวิทยาลัย โดยมอบเลขานุการด าเนินการ     

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔    
(๑ ตุลาคม ๒๕6๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  ปรากฏตามตารางในหน้าถัดไป 
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ตารางสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (๑ ตุลาคม ๒๕6๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  
หน่วยงาน ระดับผลการประเมิน รวมคะแนน 

ประเมิน 
ทั้ง ๓ ส่วน 

ผลการประเมิน 
ส่วนที่ ๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การบริหารงาน และ
คุณลักษณะของอธิการบดี 
คณบดี ผู้อ านวยการส านัก 
และผู้อ านวยการสถาบัน 

ส่วนที่ ๑ 
ด้านการพัฒนาองค์กร 

ส่วนที่ 2 
ด้านผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัย/คณะ/ส านัก/สถาบัน 

ส่วนที่  ๓ 
ประสิทธิภาพการปฏิบัต ิ
ตามพันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย คณะ/ พันธกิจ
เฉพาะของส านัก สถาบัน 

มหาวิทยาลยั 4.88 
(ดีมาก) 

3.93 
(ด)ี 

4.19 
(ดี) 

4.27 
(ด)ี 

4.10 
(ดี) 

คณะครุศาสตร ์ 3.86 
(ดี) 

4.64 
(ดีมาก) 

4.30 
(ดี) 

4.31 
(ดี) 

4.50 
(ดี) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.77 
(ดีมาก) 

4.99 
(ดีมาก) 

4.42 
(ดี) 

4.72 
(ดีมาก) 

4.42 
(ดี) 

คณะวิทยาการจัดการ 4.56 
(ดีมาก) 

4.35 
(ดี) 

3.74 
(ดี) 

4.17 
(ดี) 

4.53 
(ดีมาก) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.78 
(ดี) 

4.26 
(ดี) 

3.79 
(ดี) 

3.96 
(ดี) 

4.66 
(ดีมาก) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.25 
(ปานกลาง) 

4.30 
(ดี) 

3.59 
(ดี) 

3.77 
(ดี) 

3.70 
(ดี) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.20 
(ดี) 

3.75 
(ดี) 

3.72 
(ดี) 

3.85 
(ดี) 

4.43 
(ดี) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.84 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

4.92 
(ดีมาก) 

4.93 
(ดีมาก) 

4.81 
(ดีมาก) 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 3.50 
(ปานกลาง) 

5.00 
(ดีมาก) 

4.24 
(ดี) 

4.34 
(ดี) 

4.82 
(ดีมาก) 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา 4.19 
(ดี) 

5.00 
(ดีมาก) 

4.33 
(ดี) 

4.54 
(ดีมาก) 

4.57 
(ดีมาก) 

ส านักงานอธิการบด ี 4.03 
(ดี) 

3.96 
(ดี) 

3.87 
(ดี) 

3.95 
(ดี) 

4.33 
(ดี) 
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จากผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ในภาพรวม ดังนี้ 

 ส่วนที่ ๑ ด้านการพัฒนาองค์กร 
๑. มหาวิทยาลัยได้น ามติ ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตของกรรมการที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา

ด าเนินการ ทุกเรื่อง มีการด าเนินงานแล้วเสร็จถึงร้อยละ 94.98  ส าหรับเรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นเรื่องที่
มีความส าคัญ มหาวิทยาลัยต้องก ากับสนับสนุนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  

๒. ในช่วงวาระการบริหารงาน ได้สร้างความม่ันคงในวิชาชีพให้กับบุคลากร   
๓. ไม่พบความขัดแย้งภายในองค์กร บุคลากรมีต าแหน่งสูงขึ้นท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน   

โดยเฉพาะสายสนับสนุนได้มีการให้ความรู้และมีผลลัพธ์ในการด าเนินการดีมาก เมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา อย่างไร
ก็ตามในการประเมินปีต่อไปควรระบุข้อมูลในเชิงปริมาณด้วย จะท าให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

ส่วนที่ ๒ ด้านผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 
๑. มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก การบริหารงบประมาณอยู่ในระดับดี 

แต่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดได้เพียง ร้อยละ 53.73 มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ หาสาเหตุที่ การด าเนินงานไม่บรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงาน  

๒. ควรศึกษา วิเคราะห์แต่ละยุทธศาสตร์ให้รอบคอบและให้ความส าคัญของการก าหนดตัวชี้วัด 
โครงการและกิจกรรมให้มีความสอดคล้องส่งผลต่อกันให้มากขึ้น เพ่ือให้การบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. มหาวิทยาลัยควรมีคณะกรรมการก ากับ ดูแลและพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือติดตามผล
การด าเนินงานและสามารถปรับเปลี่ยน แก้ปัญหาได้ตามความจ าเป็นและในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว  

ส่วนที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย  
๑. ด้านการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
     ควรพัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการ

วิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น อีกท้ังการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้เป็นประโยชน์และเอ้ือต่อการวิจัย  

๒. ด้านการบริการวิชาการ 
     ๒.๑ ควรจัดท าโครงการการบริการทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้นและให้

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยการบูรณาการการวิจัย การบริการทางวิชาการ โดยร่วมมือกับเครือข่าย
ในท้องถิ่นอย่างจริงจัง 

     ๒.๒ ควรหาช่องทางการได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งด้านการวิจัย และการบริการทาง
วิชาการจากหน่วยงานภายนอกให้มากข้ึน เพื่อเป็นการหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีงบประมาณ
ลดลงตามจ านวนนักศึกษา  

๓. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
   ๓.๑ มหาวิทยาลัยมีผลการน าโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเพียงร้อยละ 53.85  ควรทบทวนการวางระบบการด าเนินโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นให้มากยิ่งข้ึน 

   ๓.๒ หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ควรเร่งหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จากหน่วยงานภายนอก ซึ่งปัจจุบันได้เพียงร้อยละ 6.46       
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    ๓.๓ ควรวางระบบและกลไกเพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัย ได้ใช้เป็นแนวทาง         
ในการขับเคลื่อนงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการหางบประมาณจากภายนอกเพ่ือสนับสนุน
กลไกดังกล่าวทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  

๔. ด้านผลิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  
๔.๑ จากผลการด าเนินงาน จ านวนนักศึกษาสายครูที่ส าเร็จการศึกษาต่อจ านวนที่รับเข้า       

คิดเป็นร้อยละ 79.75 ได้คะแนน 3.00 อยู่ในระดับปานกลาง มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับการหาทางท า
ให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาให้มากขึ้น ทั้งนี้ต้องเป็นไป ตามคุณภาพมาตรฐานของการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  

๔.๒ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา โดยเฉพาะโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีสังกัดหน่วยงานภายนอกทุกสังกัด 

๕. ด้านผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
โอกาสการเรียนรู้  

๕.๑ ด้านนักศึกษา  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับปีที่รับเข้า ประมาณ  
ร้อยละ 64 ถือว่ายังเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ า จึงควรหาสาเหตุที่นักศึกษาออกกลางคัน โดยเฉพาะนักศึกษาที่มี
สถานภาพอยู่ปีสุดท้ายของหลักสูตร แต่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ และทุกหลักสูตรควรจัดท า
ข้อมูลจ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกับจ านวนนักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตรประกอบด้วย 

    ๕.๒ ด้านอาจารย์  ควรน าผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมมาต่อยอดพัฒนาและด าเนินการ    
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  และควรใช้กลไกในการท าข้อตกลงแต่ละระดับ เป็น
เครื่องมือในการด าเนินงานด้วย 

     ๕.๓ ด้านหลักสูตร  ควรมีการพัฒนาหลักสูตรในเชิงบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น หรือใช้ทรัพยากร ในท้องถิ่นเป็นฐาน ในการพัฒนาหลักสูตร เช่น วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง แพทย์แผน
ไทย เภสัชกรรมไทย เป็นต้น  

๖. ด้านสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจ  
    ด้านการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาครู ซึ่งมีผลงาน 26 โครงการ จาก 122 โครงการ คิดเป็น

ร้อยละ 21.31 หากเพ่ิมผลการด าเนินการด้านนี้ให้มากขึ้นจะเป็นผลดีในระยะยาวต่อมหาวิทยาลัย ทั้งเพ่ือให้ได้
ผลงานที่เป็นไปตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 8 (5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู 
รวมถึง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ดังนั้น มหาวิทยาลัย ควรวางแผน
การพัฒนาผลงานด้านการพัฒนาครู ที่สืบเนื่องจากเครือข่ายความร่วมมือภายนอกเพ่ิมข้ึน ต่อไป  

๗. ด้านบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  
     มหาวิทยาลัยควรเร่งปรับปรุงโดยด่วน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

คือ  
     (1) การก าหนดกลยุทธ์ในการก ากับสนับสนุนให้บุคลากรที่ ได้รับงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยไปพัฒนาตนเอง สามารถน าความรู้ที่ได้ มาสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยให้มากข้ึน  
     (2) การก ากับติดตามให้การด าเนินงาน สามารถบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ได้อย่าง

สอดคล้องสัมพันธ์กับผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยอาจทบทวนตั้งแต่การก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์
ให้เหมาะสม จัดสรรงบประมาณแก่โครงการที่ตรงกับเป้าหมายตัวชี้วัดจริง และก าหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือเร่งรัดการด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  
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การสอบทานเป็นกรณีพิเศษ การพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

๑. ปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนได้รับงบประมาณ 11 ล้าน เพ่ือไปด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีจ านวน 50 โครงการ โดยได้ด าเนินงานเสร็จสิ้นไป 38 โครงการคิดเป็นร้อยละ 73.07 ทั้งนี้      
ที่ด าเนินได้ไม่ทั้งหมดอาจเป็นเพราะสถานการณ์ไวรัสระบาด โรงเรียนควรเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์
เช่นนี้ โดยให้ความส าคัญและวิเคราะห์โครงการกิจกรรมก่อนจะบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ 

๒. สิ่งที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตได้แก่บุคลากรในโรงเรียน โรงเรียนจึง
ควรหาทางที่จะดึงดูดให้บุคลากรอยู่โรงเรียนได้นาน ๆ ด้วยการพิจารณาความก้าวหน้าในอาชีพ ความมั่นคงและ
ขวัญสวัสดิการให้กับครู  

๓. โรงเรียนควรร่วมมือกับคณะต่าง ๆ และหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้นโดยเฉพาะคณะครุ
ศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ การสร้างสื่อออนไลน์ 

๔. ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง    
ที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล  

๕. มหาวิทยาลัยควรให้อ านาจในการบริหารจัดการให้กับผู้บริหารโรงเรียนสาธิตให้มากขึ้น 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความรวดเร็วและลดขั้นในการด าเนินงาน  

๖. ควรก าหนดโครงสร้างการบริหารองค์กรให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหาร
บุคคล  

๗. เนื่องจากโรงเรียนสาธิตเป็นหน่วยงานระดับภาควิชา สังกัดคณะครุศาสตร์ และมีบทบาท
หน้าที่เป็นแหล่งสาธิตนวัตกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเป็นสถานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ดังนั้น จึงควรพิจารณาทบทวนรูปแบบการ
บริหารและบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนสาธิตให้ถูกต้องและเหมาะสม  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขอ
เสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕64   (1 ตุลาคม ๒๕๖3 – 30 กันยายน ๒๕64) พร้อมความเห็น ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดัง
รายละเอียด       ตามเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม แจกในวันประชุม) 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
  “มาตรา 50 (2) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ
อธิการบดี พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี” 

 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๒  

“ข้อ ๘ (๖) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี 
คณบดี และผู้อ านวยการ พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
  เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (1 ตุลาคม ๒๕๖3 – 30 กันยายน ๒๕64) 

 มติสภามหาวิทยาลัย  ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 ๕.3 พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะครบวาระ  การ
ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณ ฑ์ วิธีการได้มา และ
คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2551 แล้วนั้น  
  คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินการสรรหาผู้ที่มีความ
เหมาะสมสมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรียบร้อยแล้ว โดยเสนอรายชื่อต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาคัดเลือก จ านวน ๒ คน เรียงตามล าดับตัวอักษร ดังนี้  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา  บาร์นท์   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า 
รายละเอียดการด าเนินการของคณะกรรมการสรรหาฯ  และคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ แนวทาง

ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ของบุคคลทั้งสองราย ตามเอกสารประกอบการประชุม (แยกเล่ม) 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการโดยล าดับดังนี้ 
 1. รับฟังการน าเสนอแนวทางยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยฯ ตามล าดับดังนี้ 

ล าดับที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา  บาร์นท์   
ล าดับที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า 

      โดยใช้เวลาคนละ ไม่เกิน ๓๐ นาที ไม่มีการซักถาม  
 2. คัดเลือกบุคคลจากรายชื่อที่เสนอจ านวนหนึ่งคน เพ่ือด าเนินการให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี โดย
ลงคะแนนลับและนับเปิดเผย ตามแนวทางของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  (1)  การลงคะแนนด าเนินการหลังจากเสร็จสิ้นการน าเสนอแนวทางยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ของบุคคลทั้งสองราย 
 (2)  ด าเนินการลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับและนับเปิดเผย โดยใช้ระบบการส ารวจความเห็นทาง
ออนไลน์ ด้วยการใช้ Google form ตามข้อ 13(2) ของประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    เรื่อง 
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอสิกส์ พ.ศ. 2563  
 (3)  ก าหนดบุคคล จ านวน 2 คน ท าหน้าที่ควบคุมระบบการประชุม  
 (4) มอบหมายผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 1 คน ท าหน้าที่ส่ง Link ลงคะแนนเสียงคัดเลือก
อธิการบดี ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 (5) มอบหมายกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 3 คน ท าหน้าที่ผู้ควบคุมการลงคะแนนของ
กรรมการ รายงานจ านวนผู้ลงคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนน 
 (6) ก าหนดจ านวนคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม 
 
 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (แยกเล่ม) 
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 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
  “  มาตรา 18(8) พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ  
 มาตรา 28 อธิการบดีนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยค าแนะน าของสภา
มหาวิทยาลัย จากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 29 
 หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย....” 
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของ              
ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2551  
  “ข้อ 10 บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 8(4) ต้องเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์    ใน
การบริหารมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
    ข้อ 11 ให้สภามหาวิทยาลัย พิจารณาคัดเลือกบุคคล ตามข้อ 10 จ านวนหนึ่งคน เพ่ือ
ด าเนินการให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี โดยลงคะแนนลับและนับเปิดเผย และจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่ง ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมและด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น
อธิการบดี  
  ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมให้
ด าเนินการลงคะแนนลับและนับเปิดเผยใหม่ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนในครั้งก่อน ในล าดับที่หนึ่งและล าดับที่สอง 
จนกว่าจะได้ผู้ที่คะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม” 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลจากรายชื่อที่เสนอจ านวนหนึ่งคน เพ่ือด าเนินการให้ด ารงต าแหน่ง

อธิการบดี โดยลงคะแนนลับและนับเปิดเผย และจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่มาประชุม  

2. พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับเลือก เป็นอธิการบดีต่อไป 
 
มติสภามหาวิทยาลัย …………………………..…………………………………………………………………….. 

............................................................................................................................. .................................................  

............................................................................................................................. .................................................  

............................................................................................................................................................................ ..  

............................................................................................................................. .................................................  

............................................................................................................................. .................................................  

............................................................................................................................................................ ..................  
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 5.4 พิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
   สรุปเร่ือง   
   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 
2564 ก าหนดให้วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ให้มีการด าเนินการพิจารณาแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป  กรณีที่ยังไม่ทรงพระกรุณา               
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น  
   ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่  2/2565 วันที่  18 
กุมภาพันธ์ 2565 ได้ด าเนินการคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีต่อไป   
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 33 วรรคสอง  
  “ในกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 29 คนหนึ่ง เป็นผู้รักษา
ราชการแทนอธิการบดีแต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน” 
  มาตรา 29  
  “อธิการบดีต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่
น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์  รวมทั้ งมีคุณสมบัติ อ่ืนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย”  
  แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ข้อ 20 วรรคสาม 
  “ทั้งนี้ หากการสรรหาเสร็จสิ้นแล้ว ควรให้ผู้ได้รับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีเป็น             
ผู้รักษาการในต าแหน่งอธิการบดี และจะต้องเป็นการรักษาการในต าแหน่งเพ่ือรอการโปรดเกล้าฯ เท่านั้น ในกรณี
ที่มีเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับกระบวนการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการสรรหาควรพิจารณาเฉพาะเรื่อง
เรื่องร้องที่ได้ยื่นเขา้มาก่อนที่การสรรหาจะเสร็จสิ้น” 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 33 วรรคสอง  และแนวปฏิบัติตามหลัก                   
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ข้อ 20 วรรคสอง จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการ
แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗           

  “มาตรา 33 วรรคสอง ในกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือ            
มีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 
29 คนหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีแต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน” 
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  “มาตรา 29 อธิการบดีต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือด ารงต าแหน่งหรือเคย
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย” 
  2. แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ข้อ 20 
 “ให้ก าหนดระยะเวลารักษาการอธิการบดีได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และสามารถขยาย            
ได้หนึ่งครั้งไม่เกินเก้าสิบวัน 
 เมื่อครบก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว หากยังไม่สามารถสรรหาและแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีคนใหม่ได้ ให้เสนอเรื่องต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาก าหนดผู้รักษาการคนใหม่หรือคนเดิมได้
อีกไม่เกินระยะเวลาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดตามเหตุผลและความจ าเป็น 
 ทั้งนี้ หากการสรรหาเสร็จสิ้นแล้ว ควรให้ผู้ได้รับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีเป็น             
ผู้รักษาการในต าแหน่งอธิการบดี และจะต้องเป็นการรักษาการในต าแหน่งเพ่ือรอการโปรดเกล้าฯ เท่านั้น ในกรณี
ที่มีเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับกระบวนการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการสรรหาควรพิจารณาเฉพาะเรื่อง
เรื่องร้องที่ได้ยื่นเข้ามาก่อนที่การสรรหาจะเสร็จสิ้น” 
 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
พิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ – ทักท้วง 
  - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองเพื่อทราบ 
 7.1 รับทราบขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับรายงานการเงิน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ข้อ 15 “ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน ดังนี้  

          (1) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ -จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือน 
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป   

         (2) จัดท ารายงานการเงินประจ าปีเสนออธิการบดีภายในหกสิบวัน นับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ”   

 และข้อ 16 “ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการเงิน                  
ตามระบบการตรวจสอบภายใน และท ารายงานการตรวจสอบพร้อมกับรายงานเงินประจ าปีเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวัน นับถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณ” 
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี จึงก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549                      
โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับรายงานการเงิน ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2549 ต่อ             
สภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  

 
ประเด็นเสนอ 

  รับทราบขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับรายงานการเงิน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
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 7.2 รับทราบขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบของส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน 
   
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 (การประชุมลับ)              
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) มีมติรับทราบผลการด าเนินของมหาวิทยาลัยตาม
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 และการรายงานผล 
ครั้งต่อไป ให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนท าหนังสือแจ้งไปยังส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี  และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และมอบ
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบ และกลั่นกรองรายงานผลด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน ของมหาวิทยาลัยก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย  
  และการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 (การประชุมลับ) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 
2564 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ได้มีมติรับทราบความก้าวหน้ารายงานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของมหาวิทยาลัย และมอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ด าเนินการสอบทานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัย  ตามข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และหากไม่พบประเด็นปัญหาใดส าคัญ ให้
มหาวิทยาลัยแจ้งผลการด าเนินการให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี และกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ทราบต่อไป นั้น 
   มหาวิทยาลัย จึงก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการน าเสนอ
รายละเอียดผ่านคณะกรรมการที่ เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย ดังกล่าว โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2565                
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

ประเด็นเสนอ 
  รับทราบขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
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 7.3 รับทราบรายงานผลการด าเนินโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ของนิสิต นักศกึษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ได้อนุมัติโครงการ
มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  นั้น 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รายงานความคืบหน้าโครงการฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564  และขณะนี้มหาวิทยาลัย ได้จัดท ารายงานการเบิก
จ่ายเงินโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและ
เอกชนของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อมท าหนังสือ
รายงานผลการด าเนินโครงการฯ และหนังสือขอโอนกลับเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ส่งไปยังปลัดกระทรวง                   
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 โดยมีนักศึกษา                  
ที่ได้รับเงินสนับสนุนตามโครงการฯ จ านวน 6 ,031 คน และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานผลการด าเนินโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาของนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ              
การประชุม 
   
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

ประเด็นเสนอ 
  รับทราบรายงานผลการด าเนินโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต 
นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สป.อว.) 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
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  7.4 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2564  
 

  สรุปเรื่อง 
  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 าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปดังนี้ 
  1. งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 

รวม 
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) 

สินทรัพย์    
 สินทรัพย์หมุนเวียน 1,824,556.00  669,004,250.03  670,828,806.03  
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,073,081,200.77  680,431,386.87  1,753,512,587.64  
 รวมสินทรัพย์ 1,074,905,756.77  1,349,435,636.90  2,424,341,393.67  
หนี้สินและส่วนทุน    
   หนี้สินหมุนเวียน 3,661,224.00  84,752,785.27  88,414,009.27  
   หนี้สินไม่หมุนเวียน                    -    1,697,100.39  1,697,100.39  

รวมหนี้สิน 3,661,224.00  86,449,885.66  90,111,109.66  
ส่วนทุน    
   ทุน 191,707,495.93  801,315,386.40  993,022,882.33  
   รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 879,537,036.84  461,670,364.84  1,341,207,401.68  

รวมส่วนทุน 1,071,244,532.77  1,262,985,751.24  2,334,230,284.01  
รวมหนี้สินและส่วนทุน 1,074,905,756.77  1,349,435,636.90  2,424,341,393.67  
 
  2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

รายการ งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) รวม 
รายได้ 142,235,340.52  51,305,299.39  193,540,639.91  
ค่าใช้จ่าย 154,640,201.28  25,902,429.61  180,542,630.89  
รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  (12,404,860.76) 25,402,869.78 12,998,009.02 

 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
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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 าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
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 7.5 รับทราบการบรรจุความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังด าเนินไม่เสร็จ
ไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่  11/2564 เมื่อวันที่  19 
พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติ เห็นชอบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  
ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564) ประเด็นที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ มอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ด าเนินการต่อไป นั้น ซึ่งผลการด าเนินงานด้านกลยุทธ์ ที่ยังด าเนินการไม่เสร็จ 1 รายการ คือ 
  ความเสี่ยง  หลักสูตรบางหลักสูตรอาจถูกปิด 
  ปัจจัยเสี่ยง  ผู้สมัครเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์จ านวนขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  การจัดการเสี่ยง  เปิดหลักสูตรใหม่เชิงบูรณาการเป็นหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรออนไลน์ 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยและได้ด าเนินการน าความเสี่ยงที่ยังด าเนินการ              
ไม่เสร็จ 1 รายการ บรรจุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว  
  ในการนี้  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบการบรรจุความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2564 ที่ยังด าเนินไม่เสร็จไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
 2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
 
  ประเด็นเสนอ 
  รับทราบการบรรจุความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังด าเนินไม่เสร็จไว้ในแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..………………………….…………………….……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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 7.6 รับทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 
 
  สรุปเร่ือง 
  ด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือที่              
อว 0209.5/ว 1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ถึงอธิการบดี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่ง โดยแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ได้ให้ความเห็นชอบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ลงนามในประกาศ ก.พ.อ. เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
2564 และได้ส่งประกาศ ก.พ.อ. ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไป  
  บัดนี้ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ด าเนินการประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 4 ง วันที่ 7 มกราคม 2565 แล้ว โดยประกาศ ก.พ.อ. ฉบับดังกล่าวนี้ ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบั งคับ ทั้งนี้ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจ
ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพันธกิจและนโยบายการพัฒนาอาจารย์ของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษาได้แต่ต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานกลางที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
  อย่างไรก็ดี คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจน าประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาใช้บังคับแก่การยื่นเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการได้โดยอนุโลม ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ยื่นเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์               
พ.ศ. 2564 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา 18(13) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. 

 
 
  ประเด็นเสนอ 
  รับทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. 

 
ระเบียบวาระที่ 8  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

8.1 ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..………………… 
……………………………………………………….……………………...…………………………………………………...………………….. 

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

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

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

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

 
  
 
 
 

 
 

 
 


