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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพ่ือทราบ 
     1.2 เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่           
21 กุมภาพันธ์ 2563  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 4.2 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นกรณีพิเศษ 
 4.3 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
 4.4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏเทพสตรี 
(วาระเพิ่มเติม) 
 4.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (วาระเพิ่มเติม) 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ  
 5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมกราคม 2563  
 5.2 รับทราบหมายแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก คดีหมายเลขด าที่ บ.222/2560 
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  
 5.3 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า (ถอนวาระ) 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ  
   1.1.1 ............................................................................................................................. ......... 
......................................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 
   1.1.2........................................................................................................................ ............... 
.............................................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. ............................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................. ............................................. 
 
   1.1.3............................................................................ ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
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1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
 รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 

 
ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี  

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น  
 - -  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 

 - -  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา  

 - -  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 1. การด าเนินการเพ่ือขออนุญาตใช้

ที่ดินนิคมสร้างตนเอง เพ่ือด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัด
ลพบุรี  

วันที่ 10 มีนาคม 2563 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  และ
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัด
ลพบุ รี  ไ ด้ ล งนามบั นทึ กข้ อตกลง               
การอนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตนิคมสร้าง
ตนเองจังหวัดลพบุรี เพ่ือด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จังหวัด
ลพบุรี เนื้อที่ 170 ไร่ 1 งาน 70 วา 
จนกว่าหมดความจ าเป็นในการใช้ที่ดิน 

 

 2. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ข อ ง เ ชื้ อ โ ร ค  COVID – 19 ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ไ ด้ จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เ พ่ือตัดสินใจร่วมกันในการป้องกัน 
COVID – 19 แล้ ว ออกป ระกาศ ที่
เกี่ยวข้องจ านวน 4 ฉบับ ดังนี้ 
1.  ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ              
เทพสตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – 19 
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2563  
2.  ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ              
เทพสตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – 19 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 
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ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี  

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ (ต่อ) 
 - 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

เรื่อง การรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบแสดงผล
การเรียนของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
เดือนมีนาคม 2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 
2563 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
COVID – 19 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2563               
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่                       
21 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม และด าเนินการจัดส่งให้กรรมการ
พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 นั้น ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไข
รายงานการประชุม   

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
(หน้า 1 - 37) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
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 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผล 
การติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ ว่าควรต้องมีการรายงานผลการด าเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2563               
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือทราบ จ านวน 15 เรื่อง ดังนี้ 

  ด าเนินการแล้วเสร็จ 10 เรื่อง 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.พ.ว.) 
  2. ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง
และถอดถอนอาจารย์พิเศษ พ.ศ. .... 
  3. แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับปรับปรุง) 
  4. แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  5. ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2562 
  6. ร่าง แนวทางและนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  7. แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
(สี่ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 – 2567 
  8. การขอเปิดรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและ
การออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  9. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 
  10. การครบวาระการด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  อยู่ระหว่างด าเนินการ 5 เรื่อง 
  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
คณะครุศาสตร์ 
  2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  3. การขอเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (สี่ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 
  4. การขอแก้ไขข้อมูลรายชื่อวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (สี่ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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  5. ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 15) 
   
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอ 

รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย 
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

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

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

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

............................................................................................................................. .................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  4.1 พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
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   สรุปเร่ือง 
   1. พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

  ด้วย มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จ านวน 3 คน           
โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

  1. คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา                 
ในการประชุม เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
   2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 13 มีนาคม 2563 
  3. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึ กษา
ครบถ้วนตามเกณฑ์ และเสนอการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพ่ือให้ความเห็นชอบ
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 3 คน ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563              

  4. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 พิจารณา               
ให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 3 คน   

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์                 
จ านวน  3 คน                           
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) และในระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

 2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 ด้วย มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษา จ านวน 879 คน 

จ าแนกเป็นนักศึกษา ภาคปกติ จ านวน 853 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 26 คน โดยผ่านการ
พิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนมีนาคม
2563 ดังนี้        

  1.1 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 

  1.2 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 

  1.3 คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัตผิลการศึกษา  
ในการประชุม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 
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  1.4 คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 
2563  

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษาเพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 12 - 13 และ วันที่ 16 – 19 มีนาคม 2563  

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ ส า เ ร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรี                  
จ านวน 878 คน รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  1.1.1 สาขาวิชาเคมี 20 - 20 
  1.1.2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 53 - 53 
  1.1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 38 - 38 

รวมทั้งหลักสูตร 111 - 111 
 1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  1.2.1 สาขาวิชาเคมี 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 112 - 112 

2. คณะครุศาสตร ์    
 2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  2.1.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 46 - 46 
  2.1.2 สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา 42 - 42 
  2.1.3 สาขาวิชาพลศึกษา 36 - 36 

รวมทั้งหลักสูตร 124 - 124 
รวมทั้งสิ้น 124 - 124 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
 3.1.1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา 26 - 26 
 3.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 46 - 46 
 3.1.3 สาขาวิชาภาษาภาษาไทย 52 - 52 
 3.1.4 สาขาวิชาสังคมศึกษา 43 - 43 

รวมทั้งหลักสูตร 167 - 167 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

 3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
  3.2.1 สาขาวิชาภาษาจีน 14 - 14 
  3.2.2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 9 - 9 

รวมทั้งหลักสูตร 23 - 23 
 3.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
  3.3.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 105 7 112 

รวมทั้งหลักสูตร 105 7 112 
 3.4 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
  3.4.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ - 8 8 

รวมทั้งหลักสูตร - 8 8 
รวมทั้งสิ้น 295 15 310 

4. คณะวิทยาการจัดการ    
 4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
  4.1.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 12 - 12 

รวมทั้งหลักสูตร 12 - 12 
 4.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  4.2.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 23 - 23 
  4.2.2 สาขาวิชาการจัดการ 53 1 54 
  4.2.3 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 23 - 23 
  4.2.4 สาขาวิชาการตลาด 18 - 18 
  4.2.5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 1 1 

รวมทั้งหลักสูตร 117 2 117 
 4.3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิตต    
  4.3.1 สาขาวิชาการบัญชี 75 1 76 

รวมทั้งหลักสูตร 75 1 76 
 4.4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    
  4.4.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 14 - 14 

รวมทั้งหลักสูตร  14 - 14 
รวมทั้งสิ้น 218 3 221 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
 5.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  5.1.1 สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์) 

16 - 16 

  5.1.2 สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

3 - 3 

รวมทั้งหลักสูตร  19 - 19 
 5.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
  5.2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 17 - 17 

รวมทั้งหลักสูตร  17 - 17 
 5.3 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  5.3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

5 3 8 

  5.3.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการ
อุตสาหกรรม) 

24 - 24 

  5.3.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล) 

- 5 5 

รวมทั้งหลักสูตร  29 8 37 
รวมทั้งสิ้น 65 8 73 

6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 6.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  6.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 38 - 38 

รวมทั้งหลักสูตร 38 - 38 
 6.2 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  6.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
  รวมทั้งสิ้น 39 - 39 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 853 26 879 
 
 

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 879 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม)  และใน
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕63 

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

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

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

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 1. พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  3 คน                           
 2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 879 คน            
 
 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………………………………………………..……….. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................ ..............................................................................................  
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 4.2 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นกรณีพิเศษ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย นางสาวชุติมา  เพชรรักษ์ รหัส 57217030118 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2                      
ปีการศึกษา 2562 จึงได้แจ้งความประสงค์ขอขยายเวลาการศึกษา ต่อ 1 ภาคการศึกษา คือ ภาคฤดูร้อน                
ปีการศึกษา 2562  ได้ยื่นแบบค าร้องขอขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท ครั้งที่ 3 (กรณีพิเศษ) เมื่อวันที่ 
6 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติการขยาย
ระยะเวลาการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ข้อ 6 (1) ได้ก าหนดว่า 
    “ข้อ 6 การขยายระยะเวลาการศึกษาต่อจะกระท าได้ ครั้งละ 1 ภาคการศึกษาปกติ            
แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง กรณีที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาการศึกษาต่อเป็นกรณี
พิเศษ ต้องอยู่ในเงื่อนไข ดังนี้ 
    (1) กรณีนักศึกษาได้สอบผ่านวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระแล้ว แต่อยู่ระหว่าง
การแก้ไขวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบฯ และรอน าเสนอผลงาน
วิชาการ หรือรอตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ โดยให้แนบหลักฐานแบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ และหนังสือรับรอง/รายละเอียดการน าเสนอผลงานหรือหนังสือรอการตอบรับตีพิมพ์ผลงานวิชาการ” 
  ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติการขยายเวลาศึกษา ครั้งที่ 3 
(กรณีพิเศษ) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2563             
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 และที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 
มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาของ นางสาวชุติมา  
เพชรรักษ์ รหัส 57217030118 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและ           
การสอน ครั้งที่ 3 (กรณีพิเศษ) ต่อ 1 ภาคการศึกษา 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 7) 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  “มาตรา ๑๘ (15) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของ
มหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอหรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
   พิจารณาอนุมัติ ขยายระยะเวลาการศึกษาของ นางสาวชุติมา  เพชรรักษ์  รหั ส 
57217030118 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 3 
(กรณีพิเศษ) ต่อ 1 ภาคการศึกษา 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...………………………………………….……..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
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 4.3 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 

  สรุปเรื่อง 

  เพ่ือให้การด าเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และเป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่องการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการประชุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม โดยมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายได้อีกทางหนึ่งด้วย   

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจึงเห็นสมควรให้มีการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยมีการแก้ไข ปรับปรุง ดังนี้ 
  ๑. ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

  “ในกรณีที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมายผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยคนหนึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย” 

  ๒. ให้เพ่ิมข้อความวรรคสอง และวรรคสาม ในข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 
  “นอกจากจะด าเนินการประชุมตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย
จะก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่ก าหนด
ไว้ในข้อบังคับนี้ โดยให้น าประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”  
  “ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการอนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ตามมาตรา ๑๘ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ นายกสภามหาวิทยาลัยอาจขอมติเป็นลายลักษณ์อักษร
ภายในก าหนดเวลาเมื่อได้รับมติเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดแล้วให้ถือว่าเป็นมติ
ของสภา และให้แจ้งมตินั้นให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งต่อไป” 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....              ดัง
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบหมาย ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วน
ราชการ หรือหน่วยงานั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 

  “มาตรา ๑๙ การประชุมสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
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 ประเด็นเสนอพิจารณา 

  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕63 

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

 
 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี..) 
พ.ศ. ....   

----------------------------------------------------- 
 

 โดยที่เทคโนโลยีปัจจุบันท าให้การประชุมผ่านสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์มีความสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งเป็นการ
ประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการจัดประชุม สมควรก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยสามารถประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ประกอบกับปัจจุบันมีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ ๗๔/๒๕๕๗  
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้ว 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และ มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ../... เมื่อวันที่.. เดือน... พ.ศ. .... 
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....” 
  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความเป็นวรรคสอง ในข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 
 “นายกสภามหาวิทยาลัยหรือผู้ที่ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม จะก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ และให้น าประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมที่มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยประชุมตามข้อบังคับนี้” 
 ข้อ 4  ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ  ค าสั่ง
หรือก าหนดวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

 (..............................................) 
                         นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

 
 
 

 

-ร่าง- 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี..) 

พ.ศ. ....    
 

--------------------------------------- 
 

หลักการ 
 

 ให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....   
 

เหตุผล 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่องการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการประชุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายได้อีกทางหนึ่งด้วย จึงจ าเป็นต้องออก
ข้อบังคับนี้  
 

*************************************** 
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ตารางเปรียบเทียบ 

ข้อบังคับการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กับ 

ร่าง ข้อบังคับการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 

ข้อบังคับเดิม ร่าง ข้อบังคับฯ ที่เสนอแก้ไข / เพิ่มเติม ข้อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
ข้ อ  ๘  ก ารนั ดประชุ มสภา
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่
สภามหาวิทยาลัยก าหนดไว้ แต่
นายกสภามหาวิทยาลัยจะสั่ง
เลื่อนหรืองดการประชุม เมื่อมี
เหตุอันสมควรหรือไม่มีเรื่องที่
จะประชุมกันก็ได้ 

ข้อ ๘ เพ่ิมเติมข้อความวรรคสอง  
“นายกสภาหรือผู้ที่ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม จะก าหนดให้
จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับ
การประชุมตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ และให้น าประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2๕๕๗ เรื่อง การประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมดังกล่าวเป็นการ
ประชุมที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามข้อบังคับนี้” 
 

1.ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2๕๕๗ เรื่อง 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗  (หน้า 1-2) 
2.  คู่ มื อการปฏิบั ติ ร าชการนอกสถานที่  โ ดยส านั ก งาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (หน้า 3-14) 
3. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง 
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ พ.ศ.2557  (หน้า 15-18) 
4. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง 
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2553 (ฉบับที่1 และ 2)  (หน้า 19-26) 
5. พระราชกฤษฏีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 
(หน้า 27-47) 
6. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.5/ว55 ลงวันที่ 24 
มีนาคม 2563 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนใน
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (หน้า 48) 
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4.4  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

สรุปเรื่อง 
ตามที่ นายวิชัย ศรีขวัญ ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายก

สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ข้อ ๖ ก าหนดว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย” ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหนึ่งคน  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) อธิการบดี  เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เป็นกรรมการ 
(๔) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  เป็นกรรมการ 
(5) รองอธิการบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนสองคน  เป็นกรรมการ 
(6) คณบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนสองคน  เป็นกรรมการ 
(7) ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการที่

เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
(8) บุคลากรประเภทคณาจารย์ประจ า  จ านวนสองคน  เป็นกรรมการ   
(9) บุคลากรประเภทข้าราชการ และพนักงาน จ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ 
การได้มาซึ่งกรรมการตาม (๕) , (๖) และ (๗) ให้บุคคลประเภทนั้นๆ เลือกกันเอง 
กรรมการตาม (๘) ให้มหาวิทยาลัยจัดเลือกตั้งโดยตรงจากคณาจารย์ประจ า โดยเลือกผู้ที่ได้รับ

คะแนนสูงสุดตามล าดับ จ านวนสองคน กรณีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันมีมากกว่าสองคน ให้ใช้วิธีการจับสลาก   
ให้เหลือสองคน 

กรรมการตาม (๙) ให้มหาวิทยาลัยจัดเลือกตั้งโดยตรงจากข้าราชการ และพนักงาน โดยเลือก     
ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับ จ านวนหนึ่งคน กรณีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันมีมากกว่าหนึ่งคน ให้ใช้วิธีการ
จับสลากให้เหลือหนึ่งคน 

ในกรณีที่มีผู้สมัครเป็นกรรมการตาม (๘) และ (๙) ไม่เกินจ านวนตามที่ก าหนดไว้ ให้ถือว่า
ผู้สมัครเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง โดยไม่ต้องด าเนินการจัดการเลือกตั้ง 

ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการคณะกรรมการ” 

 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ     
เทพสตรี ตามข้อ 6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ที่กล่าวมาข้างต้น เรียบร้อยแล้ว สรุปดังนี้ 
 1. ให้บุคคลตามข้อ ๖ (๕) , (๖) และ (๗) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ได้เลือกกันเองเป็น
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สรุปผลการเลือกกันเองดังนี้ 

1.1 เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  2563 รองอธิการบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการเลือกกันเอง จ านวนสองคน เป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ผู้ที่ได้รับการเลือก คือ 
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(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา  กองสูงเนิน ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

และวิเทศสัมพันธ์ 
(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ท้องถิ่น 
1.๒ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม 2563 คณบดีที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการ

เลือกกันเอง จ านวนสองคน เป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ที่ได้รับการเลือก คือ 
 (๑) อาจารย์ ดร.ศตพล  มุ่งค้ ากลาง   ต าแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง  ต าแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 และผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการ           
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ได้ด าเนินการเลือก       
กันเอง จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ผู้ที่ได้รับการเลือก        
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศรัณย์  จันทร์ชุ่ม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๒. ด าเนินการได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ ๖ (๘) มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศให้มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากบุคลากรประเภทคณาจารย์ประจ า ลงวันที่ 
๒ มีนาคม 2563 โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จ านวน 2 คน คือ 

(1) อาจารย์ ดร.เสาวนีย์  ศรีกาญจนารักษ์ 
(2) อาจารย์พัชรี  ชีวะค านวณ 
เนื่องจากผู้สมัครมีจ านวนไม่เกินตามที่ก าหนดไว้ จึงให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้ได้รับการ

เลือกตั้ง โดยไม่ต้องด าเนินการจัดการเลือกตั้ง 
 ๓. ด าเนินการได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ ๖ (๙) มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศให้มีการเลือกตั้ง

คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากบุคลากรประเภทข้าราชากรพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน และลูกจ้างประจ า ลงวันที่ ๒ 
มีนาคม 2563 โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จ านวน 2 คน มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดการเลือกตั้งเมื่อ
วันที่ 17 มีนาคม 2563 ผู้ได้รับการเลือกตั้ง คือ นายวัชระ รักษาพล 

4. สรุปรายชื่อบุคคลที่รับการเลือกเป็นกรรมการ ดังนี้ 
ข้อบังคับ 

ข้อ 6 
องค์ประกอบคณะกรรมการ ต าแหน่ง รายช่ือบุคคลที่รับการเลือก 

เป็นกรรมการ 
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ  ........................................................ 
(๒) อธิการบดี  กรรมการ  (เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง) 
(๓) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ  (เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง) 
(๔) ประธ านกรรมการส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก า ร

มหาวิทยาลัย  
กรรมการ  (เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง) 

 (๕) รองอธิการบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จ านวนสองคน  

กรรมการ  1. รองอธิการบดี 
(ผศ. ดร.กันยา กองสูงเนิน) 
2. รองอธิการบดี 
(ผศ. ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์) 
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ข้อบังคับ 
ข้อ 6 

องค์ประกอบคณะกรรมการ ต าแหน่ง รายช่ือบุคคลที่รับการเลือก 
เป็นกรรมการ 

(๖) คณ บ ดี  ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
มหาวิทยาลัย จ านวนสองคน  

กรรมการ  1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   
และเทคโนโลยี 
(อ. ดร.ศตพล มุ่งค้ ากลาง) 
2. คณบดีคณะครุศาสตร์  
(ผศ. ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง) 

 (๗) ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการ      
ส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ และหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ที่ไม่ได้เป็นกรรมการ    
สภามหาวิทยาลัย  จ านวนหนึง่คน  

กรรมการ  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
(ผศ. ดร.พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม) 

(๘) บุคลากรประเภทคณาจารย์ประจ า  
จ านวนสองคน  

กรรมการ  1. อ. ดร.เสาวนีย์  ศรีกาญจนารักษ ์
2. อ.พัชรี  ชีวะค านวณ 

(๙) บุคลากรประเภทข้าราชการ  
และพนักงาน จ านวนหนึ่งคน  

กรรมการ  นายวัชระ  รักษาพล 

วรรคหก เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เลขานุการ  (เป็นเลขานุการโดยต าแหน่ง) 

อาศัยอ านาจตามความ ข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ สภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ 
๒. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 6) 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

               “มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายก
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๖ 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…………………………….………..……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.5  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

สรุปเรื่อง 

ตามที่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ขอถอนตัวจากการเสนอชื่อ  และสภามหาวิทยาลัยรับทราบ
เรื่องดังกล่าว ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 (การประชุมลับ) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีมติมอบ
มหาวิทยาลัยด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 255๙ และเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งในการประชุม  
ครั้งต่อไป นั้น 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 255๙ ข้อ 6 ก าหนด “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น        
คณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ” ประกอบด้วย 

(๑) อธิการบดี   เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองอธิการบดีที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนสองคน  เป็นกรรมการ 
(๓) คณบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนสองคน  เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ

อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
(๕) บุคลากรประเภทคณาจารย์ประจ า จ านวนสองคน  เป็นกรรมการ 
(๖) บุคลากรประเภทข้าราชการ และพนักงาน จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
การได้มาซึ่งกรรมการตาม (๒), (๓) และ (๔) ให้บุคคลประเภทนั้นๆ เลือกกันเอง 
การได้มาซึ่งกรรมการตาม (๕) ให้มหาวิทยาลัยจัดเลือกตั้งโดยตรงจากคณาจารย์ประจ า 

โดยเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับ จ านวนหนึ่งคน กรณีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันมีมากกว่าหนึ่งคนให้
ใช้วิธีการ จับสลากให้เหลือหนึ่งคน 

การได้มาซึ่งกรรมการตาม (๖) ให้มหาวิทยาลัยจัดเลือกตั้งโดยตรงจากข้าราชการ และพนักงาน 
โดยเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับ จ านวนหนึ่ง กรณีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันมีมากกว่าหนึ่งคนให้ใช้วิธีการ 
จับสลากให้เหลือหนึ่งคน 

ในกรณีที่มีผู้สมัครเป็นกรรมการตาม (๕) และ (๖) ไม่เกินจ านวนตามที่ก าหนดไว้ ให้ถือว่า
ผู้สมัครเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง 

ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
ให้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในเก้าสิบวันนับแต่

วันที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง” 

 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ     
เทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์         
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ. 2559 ที่กล่าวมาข้างต้น เรียบร้อยแล้ว     
สรุปดังนี้ 
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 1. ให้บุคคลตามข้อ ๖ (๒), (๓) และ (๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 255๙ ได้เลือกกันเอง
เป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปผลการเลือกกันเองดังนี้ 
 1.๑ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม 2563 คณบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการ
เลือกกันเอง จ านวนสองคน เป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่ได้รับ
การเลือก คือ 
 (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์พชรรัตน์ บริสุทธิ์  ต าแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 (๒) อาจารย์ ดร.สกุล ค านวนชัย ต าแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 และผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการ       
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการเลือกกันเอง 
จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่ได้รับการเลือก   
คือ อาจารย์ ดร.จุติรัช อนุกูล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

1.2 เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2563 รองอธิการบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ได้ด าเนินการเลือกกันเอง จ านวนสองคน เป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ที่ได้รับการเลือก คือ 

(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์ ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    
และการจัดการทรัพย์สินและรายได้ 

(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา  กองสูงเนิน ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
วิเทศสัมพันธ์ 

 ๒. ด าเนินการได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ ๖ (๕) มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศให้มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคลากรประเภท
คณาจารย์ประจ า ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จ านวน 2 คน คือ 

(1) อาจารย์ ดร.เสาวนีย์  ศรีกาญจนารักษ์ 
(2) อาจารย์พัชรี  ชีวะค านวณ 
เนื่องจากผู้สมัครมีจ านวนไม่เกินตามที่ก าหนดไว้ จึงให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้ได้รับการ

เลือกตั้ง โดยไม่ต้องด าเนินการจัดการเลือกตั้ง 
 ๓. ด าเนินการได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ ๖ (6) มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศให้มีการเลือกตั้ง

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคลากรประเภทข้าราชา
กรพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน และลูกจ้างประจ า 
ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จ านวน 2 คน มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดการ
เลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ผู้ได้รับการเลือกตั้ง คือ นายวัชระ รักษาพล 

4. สรุปรายชื่อบุคคลที่รับการเลือกเป็นกรรมการ ดังนี้ 
ข้อบังคับ 

ข้อ 6 
องค์ประกอบคณะกรรมการ ต าแหน่ง รายช่ือบุคคลที่รับการเลือก 

เป็นกรรมการ 
(๑) อธิการบดี ประธานกรรมการ  
(๒) รองอธิการบดีที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย  จ านวนสองคน   
กรรมการ ๑. รองอธิการบดี  

(ผศ. ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์) 
๒. รองอธิการบดี  
(ผศ. ดร.กันยา  กองสูงเนิน) 
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ข้อบังคับ 
ข้อ 6 

องค์ประกอบคณะกรรมการ ต าแหน่ง รายช่ือบุคคลที่รับการเลือก 
เป็นกรรมการ 

(๓) คณบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จ านวนสองคน 

กรรมการ ๑. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์)   
๒. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
(อาจารย์ ดร.สกุล ค านวณชัย) 

(๔) ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการ  
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ    
ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
จ านวนหนึ่งคน   

กรรมการ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
(อ. ดร.จุติรัช  อนุกูล) 

(๕) บุคลากรประเภทคณาจารย์ประจ า  
จ านวนสองคน 

กรรมการ 1. อาจารย์ ดร.เสาวนีย์  ศรีกาญจนารักษ ์
2. อาจารย์พัชรี  ชีวะค านวณ 

(๖) บุคลากรประเภทข้าราชการ และพนักงาน 
จ านวนหนึ่งคน 

กรรมการ นายวัชระ  รักษาพล 

วรรคหก เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
คณะกรรมการ 

 

อาศัยอ านาจตามความ ข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 255๙  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ  
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 7) 

   กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
       ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  “มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด           
เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน
อ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 255๙  ข้อ ๖ 
  “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ” 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………..…………………………….………..………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมกราคม 2563 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ ก าหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท า
รายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (1) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ –                 
จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น                
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าเดือนมกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
มกราคม 2563 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปดังนี้ 
  1. งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 
 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

สินทรัพย์  
สินทรัพย์หมุนเวียน 2,999,147.24 บาท 1,079,710,234.91 บาท 
สิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,142,133,152.58 บาท 205,728,653.16 บาท 
รวมสินทรัพย์ 1,145,132,299.82 บาท 1,285,438,888.07 บาท 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ     
หนี้สินหมุนเวียน 2,419,349.49 บาท 191,527,374.02 บาท 
รวมหนี้สิน 2,419,349.49 บาท 191,527,374.02 บาท 
ส่วนของเจ้าของ     
ทุน 191,707,495.93 บาท 801,315,386.40 บาท 
รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 951,005,454.40 บาท 292,596,127.65 บาท 
รวมส่วนของเจ้าของ 1,142,712,950.33 บาท 1,093,911,514.05 บาท 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 1,145,132,299.82 บาท 1,285,438,888.07 บาท 

 

  2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
รายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

รายได้ 134,791,206.06 บาท 76,435,773.56 บาท 
ค่าใช้จ่าย 141,529,765.50 บาท 30,506,631.50 บาท 
รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (6,738,559.44) บาท 45,929,142.06 บาท 
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  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 31) และในระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  

 หมวด ๒ ข้อ 15 “ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน (๑) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ - จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่                
๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป” 

 
ประเด็นเสนอ 

  รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมกราคม 2563 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
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 5.2 รับทราบหมายแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก คดีหมายเลขด าที่ บ.222/2560 
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 
   

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย ศาลปกครองกลาง ได้มีหมายแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก คดีหมายเลขด า
ที่ บ.222/2560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างนายอุเทน  เรืองรุ่ง ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 โดยก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ในวันที่ 1 เมษายน 2563                 
เวลา 10.00 น. ณ ศาลปกครองกลาง ชั้น 3 ห้องพิจารณาคดี 6 และศาลได้ส่งสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการ 
เจ้าของส านวนมาพร้อมหมายนี้  
  วันที่ 4 มีนาคม 2563 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้เสนอความเห็นหมายแจ้งก าหนด
วันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก คดีหมายเลขด าที่ บ.222/2560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2563 ต่อนายกสภา
มหาวิทยาลัย โดยนายกสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. มอบคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง พิจารณาสรุปข้อเท็จจริง
ของตุลาการเจ้าของส านวนคดีหมายเลขด าที่ บ.222/2560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ในกรณี                    
ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าต้องจัดท าค าแถลง ให้ด าเนินการและน าเสนอสภามหาวิทยาลัย                  
เพ่ือพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 
  2. มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าหมายแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก            
คดีหมายเลขด าที่ บ.222/2560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
  วันที่ 17 มีนาคม 2563 ประธานคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง 
ได้รับทราบการสั่งการของนายกสภามหาวิยาลัย และให้ความเห็นว่า คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 
ในศาลปกครองไม่จ าเป็นต้องไปร่วมฟังการพิจารณาคดี แต่หากฝ่ายนิติกรของมหาวิทยาลัย สะดวกก็อาจ            
ไปร่วมฟังก็ได ้
  ในการนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  1. รับทราบหมายแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก คดีหมายเลขด าที่ บ.222/2560             
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างนายอุเทน  เรืองรุ่ง ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 4 และสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการ เจ้าของส านวน  
  2. มอบนิติกรของมหาวิทยาลัย ร่วมฟังการพิจารณาคดีครั้งแรก ในวันที่ 1 เมษายน 
2563 เวลา 10.00 น. ณ ศาลปกครองกลาง ชั้น 3 ห้องพิจารณาคดี 6 ตามที่ คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการในศาลปกครองเสนอ 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 16) 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

 “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕63 

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

 

 ประเด็นเสนอ 
   1. รับทราบหมายแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก คดีหมายเลขด าที่ บ.222/2560             
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างนายอุเทน  เรืองรุ่ง ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 4 และสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการ เจ้าของส านวน  
   2. มอบนิติกรของมหาวิทยาลัย ร่วมฟังการพิจารณาคดีครั้งแรก ในวันที่ 1 เมษายน 
2563 เวลา 10.00 น. ณ ศาลปกครองกลาง ชั้น 3 ห้องพิจารณาคดี 6 ตามที่ คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการในศาลปกครองเสนอ 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕63 

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 17 เมษายน 2563 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

6.๒ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..………………… 
……………………………………………………….……………………...…………………………………………………...………………….. 

6.๓ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..………………… 
……………………………………………………….……………………...…………………………………………………...………………….. 

6.๔ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..………………… 
……………………………………………………….……………………...…………………………………………………...………………….. 

6.๕ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..………………… 
……………………………………………………….……………………...…………………………………………………...………………….. 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


