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ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

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

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพ่ือทราบ 
     1.2 เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่           
25 มีนาคม 2563  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 3.2 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ ...) 
พ.ศ. .... 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต  
 4.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  
 4.3 พิจารณาขยายเวลาการด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.4 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ 
 4.5 พิจารณาอนุมัติแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจ าปีการศึกษา 2563 – 2567 
 4.6 พิจารณาทบทวนแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4.7 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
คณะวิทยาการจัดการ 
 4.8 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
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 4.9 พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับและจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... 
 4.10 พิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การรับ – จ่ายเงิน             
ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนรายวิชา และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากนักศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์                
(e-payment) 
 4.11 พิจารณาการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เป็นค่าปรับกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า
กว่าก าหนด 
   
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ  
 5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  
 5.2 รับทราบนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ และเกณฑ์                
การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ 
 5.3 รับทราบปฏิทินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  
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 เดือนเมษายน ๒๕๖๓ 

 
ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี  

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น  
 1. กิจกรรมการป้องกันและลดความ

เสี่ ย งจ าก  COVID - 19  ส าหรั บ
นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เทพสตรี  และบุคลากร
ทางการแพทย์จังหวัดลพบุรี สระบุรี 
และสิงห์บุรี 

 

1. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมท า Face 
Shield เพ่ือช่วยเหลือบุคลากรทางการ
แพทย์และหน่วยงานต่างๆ แบ่ ง เป็น                  
3 ระยะ ได้แก่ 
 ระยะที่ 1 จัดท า Face Shields จ านวน 
500 ชิ้น บริจาคให้แก่สาธารณสุขจังหวัด
ลพบุรี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 
 ระยะที่ 2 จัดท า Face Shields จ านวน 
5,000 ชิ้น บริจาคแก่สาธารณสุขจังหวัด
ลพบุรี   สระบุรี  และสิงห์บุรี  ระหว่าง            
7 - 15 เมษายน 2563 
 ระยะที่ 3 จัดท า Face Shields จ านวน 
15,000 ชิ้ น  บริ จ าคแก่ ส าธ ารณสุ ข
จั งหวัดลพบุ รี   สระบุ รี  และสิ งห์บุ รี  
ระหว่างเมษายน – มิถุนายน  2563 
2. กิจกรรม “ด้วยรักและห่วงใยสู้ภัย 
COVID - 19 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี”   
 มหาวิทยาลัยด าเนินการโดยออกแบบ
ส ารวจปัญหาและความต้องการของ
นักศึกษาทุกคน โดยใช้  Google form 
เช่น ความเสี่ยง ความต้องการเจลป้องกัน
เชื้อโรค การผ่อนผันการจ่ายค่าเทอม            
การให้ค าปรึกษา ฯลฯ ในเบื้องต้นจะจัดส่ง
ความช่วยเหลือไปยังนักศึกษาทุกคนตามที่
แจ้งความประสงค์มา โดยจะเริ่มจากการ
จัดส่งหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือให้
นักศึกษาทางไปรษณีย์  ตั้งแต่วันที่  13 
เมษายน 2563 เป็นต้นไป 

 

 2. ประชุมศูนย์เทคโนโลยีเกษตร
แล ะน วั ต ก ร รม  ( Agritech and 
Innovation Center: AIC)  

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ เชิญ
อธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
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ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี  

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมออนไลน์  
ในนามประธานศูนย์ AIC (Agritech And 
Innovation Center) ของจังหวัดลพบุรี
และจังหวัดสิงห์บุรี  ตามล าดับ โดยมี
หัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในแต่ละจังหวัดร่วมรับฟัง 
โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา
รั ฐ มนตรี  เ ป็ นป ระธ านกา รประชุ ม                
ศูนย์ AIC มีหน้าที ่
 1. เป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยี
ทางการ เกษตร  และภูมิ ปัญญาทาง
ก า ร เ ก ษ ต ร ร ว ม ถึ ง น วั ต ก ร ร ม ด้ า น
การเกษตรของจังหวัด 
 2. เป็นแหล่งบริการองค์ความรู้และ
แหล่ ง เ รี ยนรู้  รูปแบบใหม่ที่ ทันสมัย                 
ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
การเกษตร 
 3. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิด
วิ เ ค ร า ะห์ แ ล ะกา รส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม
เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
 4. ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร 
ก า ร ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ น วั ต ก ร ร ม  ร ว ม ทั้ ง
เครื่องจักรกลเกษตร 
 5. จัดอบรมบ่มเพราะเกษตรกร 
แหล่ ง เ รี ยนรู้  และสนับสนุน  Smart 
Farmer รวมถึง Young Smart Farmer  
 6. ผลักดันเทคโนโลยีทางการเกษตร 
และนวัตกรรมทางการเกษตร ผ่านการ
วิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป 
และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ 
 7. ออกแบบ และจัดท าแผนส่งเสริม 
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี  และ
นวัตกรรม เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันของภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร และเกษตรกร รวมถึง
ประสานอ านวยการขับเคลื่อน ก ากับ และ
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ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี  

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนงานที่ก าหนด 
 8. พัฒนา เสริมสร้างการเชื่อมโยง
ความร่วมมือ จากภาครัฐ ภาคเอกชน 
ระดับประเทศและระดับโลกในความ
ร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม             
ทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัด และภูมิภาค 
 9. เชื่ อมโยงการท างาน  กับศูนย์
เครือข่าย AIC จังหวัด 
 การประชุมในครั้งนี้  ได้แจ้งบทบาท
หน้าที่และให้แต่ละจังหวัดได้ไปยกร่าง
ค าสั่งกรรมการแต่ละจังหวัด ซึ่งมาจาก
ภาคี 6 ฝ่าย คือ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
พาณิชย์  ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ           
ภาคเกษตรกร   

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
 - -  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 3 .  โ ค ร ง ก า ร พ ลิ ก โ ฉ ม ร ะ บ บ

อุดมศึกษาของประเทศไทย  
(Reinventing University 
System) 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เห็นชอบ
กรอบวงเงินงบประมาณ 90,000,000 บาท 
(เก้าสิบล้านบาท) ภายใต้โครงการพลิกโฉม
ระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing  
University System) ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย             
ราชภัฏเทพสตรีเสนอ และ ให้บูรณาการ
โครงการที่มีลักษณะเดียวกันเข้าด้วยกัน 
โ ดย เ น้ น กิ จ ก ร รม ที่ เ ป็ น จุ ด แข็ ง  ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการส่งไปแล้วเมื่อ 
วันที่ 20  มีนาคม 2563 คือ โครงการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน
ท้องถิ่น (Developing Personnel’s Potential 
in Local Community) เน้นการพัฒนา
ความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอน 
วิชาชีพครู และทักษะความเป็นมนุษย์ของ
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ครูประจ าการ
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ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี  

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

และผู้ บริหารสถานศึกษา ขณะนี้ อยู่
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2563               
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 
 
  สรุปเร่ือง 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. 

  ตามที่  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่                       
25 มีนาคม 2563 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว                    
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี              
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 24) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผล 
การติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. 

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ ว่าควรต้องมีการรายงานผลการด าเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2563               
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ซ่ึงด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
  1. อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
  2. การขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เป็นกรณีพิเศษ 
  3. ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 2) 
   
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอ 

รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย 
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 

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

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

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

............................................................................................................................. .................................................  
 
 
 
 
 
 
 3.2 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
  สรุปเรื่อง 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. 

  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติ มอบมหาวิทยาลัยทบทวนร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่
มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่..)  พ.ศ. .... เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการ                    
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
  มหาวิทยาลัย โดยส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ด าเนินการเสนอประเด็นความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี เพ่ือพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 รายละเอียด ดังนี้ 

   1. ข้อบังคับควรก าหนดวาระและการพ้นจากต าแหน่งของผู้อ านวยการ ในกรณีผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการ เป็นอาจารย์ ซึ่งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและมีสัญญาจ้าง มหาวิทยาลัยควรให้
ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว เพ่ือป้องกันปัญหาในภายหลัง เช่น อาจารย์ จะครบสัญญาจ้าง 2 เดือน แล้ว               
ลงสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการ หากได้รับการคัดเลือกเป็นผู้อ านวยการ มหาวิทยาลัยจะต้องท า
สัญญาจ้างต่อไปหรือไม่  
  2. มหาวิทยาลัยขอน าร่าง ข้อบังคับฯ ไปทบทวนคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาเป็น
ผู้อ านวยการเพ่ิมเติม ในประเด็นการก าหนดอายุสัญญาจ้าง และอายุ 60 ปี และประเด็นการเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา เมื่อด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการในวาระที่สอง จะสามารถด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการต่อไปได้
หรือไม่ เนื่องจากสัญญาจ้างมีระยะเวลา 5 ปี และเห็นว่าอาจมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้ 
  ประกอบกับคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ได้พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  และมีมติเห็นชอบ ร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ าน วยการสถาบัน ส านัก ศูนย์                  
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยมอบให้กลุ่มงาน
วินัยและนิติการ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายกฎหมายฯ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์                    
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 8) 
 
 
 
 
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้ 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. 

  มาตรา ๔๓ ใหมีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี ผูอ านวยการ หัวหนาสวน
ราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก าหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย” 
  
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
   
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. ............................ 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 
 

   สรุปเร่ือง 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. 

   ด้วย มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษา จ านวน 94 คน 
โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิต                 
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนมีนาคม
2563 ดังนี้        

  1.1 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 

  1.2 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษาเพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 26 – 27, 30 – 31 มีนาคม และวันที่ 1 – 2 เมษายน 2563   

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ ส า เ ร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรี                  
จ านวน 94 คน รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  1.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 8 - 8 
  1.1.2 สาขาวิชาเคมี 4 - 4 
  1.1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8 - 8 
  1.1.4 สาขาวิชาชีววิทยา 14 - 14 
  1.1.5 สาขาวิชาฟิสิกส์ 8 - 8 

รวมทั้งหลักสูตร 42 - 42 
รวมทั้งสิ้น 42 - 42 

2. คณะวิทยาการจัดการ    
 2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  2.1.1 สาขาวิชาการจัดการ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 1 - 1 

 
 
 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
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 3.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

1 - 1 

  3.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการ
อุตสาหกรรม) 

4 - 4 

  3.1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล) 

1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร  6 - 6 
รวมทั้งสิ้น 6 - 6 

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  4.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 21 - 21 
  4.1.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 - 2 
  4.1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 - 22 

รวมทั้งหลักสูตร 45 - 45 
  รวมทั้งสิ้น 45 - 45 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 94 - 94 
 

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 94 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) และใน
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
  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 
 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 94 คน            
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕63 
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 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………..……………………………………………..……….. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 4.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตร ี
  สรุปเร่ือง 
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  ด้วย คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชุดปัจจุบัน 
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 3/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 23/2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย 
  1. นางดวงสมร  วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 
  2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    รองประธาน 
  3. นายโอภาส  เขียววิชัย      กรรมการ 
  4. นายวิชิต  พิพัทธกุศลกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
  5. รองศาสตราจารย์ประเทือง  ภูมิภัทราคม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดี กรรมการ 
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา  ภู่แดง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา  กองสูงเนิน  รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ  
ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2554 ข้อ 5 “ให้มีคณะกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง                  
เป็นประธาน 
 2) อธิการบดี เป็นรองประธาน 
 3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและทรัพย์สิน ที่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง จ านวน 3 คน เป็นกรรมการ 
 4) บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี หรือ คณบดี             
หรือผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก จากการเสนอโดยอธิการบดี จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ 
 5) รองอธิการบดี ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ให้อธิการบดีแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย ที่ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า จ านวน            
ไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ใหม่ให้คณะกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการใหม่” 
 
 
 
 
 

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
  1. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธาน 
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   2. พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและทรัพย์สิน ที่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  
จ านวน 3 คน เป็นกรรมการ ตามรายชื่อที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
  3. พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรในมหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ รองอธิการบดี 
จ านวน 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า จ านวน 1 คน เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ ตามรายชื่อที่อธิการบดีเสนอ 

องค์ประกอบคณะกรรมการ ข้อ ๕ 

คณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ชุดปัจจุบัน  
วาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี 

(วันที่ 28 ก.พ. 61 – 27 ก.พ. 63) 

บุคคลที่เสนอแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการ ในครั้งนี้ 

1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ              
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง          เป็น
ประธาน 

นางดวงสมร  วรฤทธิ์  

๒) อธิการบดี เป็นรองประธาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  เวชมี) 

 

๓) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและทรัพย์สิน ที่
เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง จ านวน 3 คน
เป็นกรรมการ 

1. นายโอภาส  เขียววิชัย  
 

2. นายวิชิต  พิพัทธกุศลกุล  
 

3. รศ.ประเทือง  ภูมิภัทราคม  
 

๔) บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น   
ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี หรือคณบดี 
หรือผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก จากการ
เสนอโดยอธิการบดี จ านวน  ๒ คน          
เป็นกรรมการ 

1. ผศ. ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์  
(รองอธิการบดี) 
 

 

2. ผศ.ธนิดา ภู่แดง 
(คณบดีคณะวิทยาการจัดการ) 

 

๕) รองอธิการบดี ที่อธิการบดีมอบหมาย         
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

รองอธิการบดี 
(ผศ. ดร. กันยา กองสูงเนิน) 

 

 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
  “มาตรา 18(14) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 
          2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๕  
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
            พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
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  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.3 พิจารณาขยายเวลาการด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒5 
มีนาคม ๒๕๖๓ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒5 มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น 

  คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จะต้องด าเนินการให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕9 ก าหนดให้ “มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง ”                           
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากต าแหน่ง เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และจะครบ
ก าหนด 90 วัน ในวันที่ ๒ พฤษภาคม 256๓ 

  ตามปฏิทินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ของมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการได้ก าหนดการด าเนินการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อนายกสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 
16(1) (2) (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พิจารณาคัดเลือกเพียง 1 คน 
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 และเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรง              
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามล าดับ โดยสภามหาวิทยาลัย
ก าหนดจัดประชุมครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จึงท าให้ล่วงเลยก าหนดระยะเวลาการ            
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นจ านวน ๑๑ วัน  
 ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยขยายเวลาการด าเนินการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ครบก าหนด วันที่ 2 พฤษภาคม 
2563 เป็นวันที่  2 มิถุนายน 2563 ดังปฏิทินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                      
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

  “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕59 
   “ข้อ 10 ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 
   ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ตีความวินิจฉัย
ชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  1. พิจารณาให้ความเห็นชอบขยายเวลาการด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิออกไปอีก 30 วัน จากเดิมวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 2 มิถุนายน 2563 
  2. รับทราบปฏิทินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. 
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 4.4 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์   

  สรุปเร่ือง 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. 

  ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะทักษะทางปัญญาในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้
สอดคล้องกับสภาพบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ของสังคม มีทักษะเชิ งตัวเลข การสื่อสาร และ           
การใช้เทคโนโลยี ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคัดเลือกองค์ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตร 
โดยใช้กระบวนการทางการศึกษา สามารถพัฒนาหลักสูตรและการสอน การบริหารงานวิชาการ และการคิด
เชิงนวัตกรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีการพัฒนาขึ้นตามบริบท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ก าหนดการเปิดการเรียนการสอน ในเดือนมิถุนายน 2563  
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ทั้งนี้                    
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  12/2562 เมื่อวันที่ 
18 ธันวาคม 2562 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ที่ประชุม 
มีมติ เห็นชอบการเสนอหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่               
พ.ศ. 2563)  โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามประเด็นข้อเสนอแนะ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป                        
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 25) และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
 

   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
           “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
        ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
  3. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
  “มาตรา 31 หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพ่ือให้เปิดสอนได้              
ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดขั้นต่ าด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด และ
ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะอาชีวะขั้นสูง หรือการค้นคว้าวิจัย                    
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ือพัฒนาสังคม 
  ...” 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
            พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ 
 

 

   มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………...……………………………………….……..… 
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 4.5 พิจารณาอนุมัติแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจ าปีการศึกษา 2563 – 2567 
  

  สรุปเร่ือง 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. 

  ตามที่ คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร                   
และการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) โดยเสนอขออนุมัติหลักสูตร ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                
ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 17 เมษายน 2563 นั้น  
  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการรับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจ าปีการศึกษา 
2563 – 2567 ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ที่สนใจเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัย                
โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2563              
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 
เมษายน 2563 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแผนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร                 
และการสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 – 2567 และมอบให้คณะครุศาสตร์ ด าเนินการปรับแก้แผน                
การรับเข้าศึกษาโดยให้เป็นไปตาม มคอ.2 ของหลักสูตร 
  บัดนี้ คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับแก้แผนการรับเข้าศึกษาเป็นไปตาม มคอ.2 ของ
หลักสูตร เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนการรับนักศึกษาหลักสูตร                 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจ าปีการศึกษา 2563 – 
2567 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 3) 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
           “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
  “มาตรา 31 หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพ่ือให้เปิดสอนได้              
ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดขั้นต่ าด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด และ
ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะอาชีวะขั้นสูง หรือการค้นคว้าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้และเพ่ือพัฒนาสังคม 
  ...” 
 3. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
           พิจารณาอนุมัติแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจ าปีการศึกษา 2563 – 2567 
   

  มติสภามหาวิทยาลัย………………………………………..…...….……………………………………….……..… 
……………………………………………………………………………...……..…………………………………………………………………… 
 4.6 พิจารณาทบทวนแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. 

 
  สรุปเร่ือง  
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม 2562 ได้มีมติ อนุมัติการขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 
จากเดิมจ านวน 30 คน เป็นจ านวน 60 คน โดยแยกเป็น 2 หมู่เรียน ดังนี้ 
  1. แขนงวิชาดนตรีไทย   1 หมู่เรียน จ านวน 30 คน 
  2. แขนงวิชาดนตรีตะวันตก 1 หมู่เรียน จ านวน 30 คน 
  เนื่องจาก พบว่า หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562)  เป็นหลักสูตรที่มีการให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ สาขาวิชาดนตรีศึกษา ตาม  มคอ. ๒  
หน้า  ๑  ข้อ 3  และ ข้อ  ๕.๕  โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในวิชาเอกท่ีบังคับเรียนเหมือนกัน             
และในกลุ่มวิชาเอกเลือก  ๒๔  หน่วยกิต  แบ่งเป็นวิชาเอกเลือก  กลุ่มดนตรีตะวันตก และกลุ่มดนตรีไทย              
ตามความถนัดของนักศึกษา   
  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร และตามมาตรฐานที่             
คุรุสภาก าหนด คือ จ านวนนักศึกษาต่อ ๑ ห้องเรียน ไม่เกิน ๓๐ คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์               
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาทบทวนแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปีการศึกษา 2563 จากเดิม จ านวน 30 คน เป็นจ านวน          
60 คน โดยไม่จ าแนกหมู่เรียนตามแขนงวิชา 
 ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 
3/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 โดยที่ประชุมมีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการปรับ
แผนการรับนักศึกษา จากเดิม 30 คน เป็นจ านวน 60 คน โดยจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ของคุรุสภา 
 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาทบทวนแผนการรับนักศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปีการศึกษา 2563 
ตามท่ีเสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 6) 
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 “มาตรา 18(1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา 

การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 

 “มาตรา 18(3) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. 

  พิจารณาทบทวนแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา             
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                
จากเดิมจ านวน 30 คน เป็นจ านวน 60 คน โดยไม่แยกแขนงวิชา 
   
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………….……….……....………...……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. 

 4.7 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม 2559 ไดม้ีมติอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) รับทราบหลักสูตรดังกล่าว เมื่อวันที่ 
22 มกราคม 2561 แล้วนั้น  
  เนื่องด้วย อาจารย์ณิชชา  อ่อนอุดม ได้ขอลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) ก าหนด คณะวิทยาการจัดการ       
จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. ผศ.ดร.ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์ 1. ผศ.ดร.ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์ คงเดิม 
2. อาจารย์ชวลิต  ศุภศักดิ์ธ ารง 2. อาจารย์ชวลิต  ศุภศักดิ์ธ ารง คงเดิม 
3. ผศ.สุรยุทธ  ทองค า 3. ผศ.สุรยุทธ  ทองค า คงเดิม 
4. อาจารย์เขมิกา  สงวนพวก 4. อาจารย์เขมิกา  สงวนพวก คงเดิม 
5. อาจารย์ณิชชา  อ่อนอุดม 5. อาจารย์รุ่งลักษณ์  นาคสังข์ เปลี่ยนแปลง 

 

  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุม 
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่  20 
มีนาคม 2563 ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ โดยให้คณะวิทยาการจัดการ จัดท า สมอ.08 เพ่ือเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป  
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม  (หน้า 1 - 9) 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕63 
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 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
  
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                    
คณะวิทยาการจัดการ 

 
    

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕63 
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 ๔.๘ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย            

ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 

  ด้วย มหาวิทยาลัย ได้ตรวจสอบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ในด้านการประชุม พบว่ามีคณะกรรมการเพียง ๕ ชุด ที่ได้ก าหนดไว้ว่า “ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
ได้แก่  
  ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘  
  ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือก
กรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙ 
  ๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ 
  ๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๐ 
  ๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ข้อ ๑๓ 
        ดังนั้น คณะกรรมการที่มิได้มีข้อก าหนดให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาบังคับใช้โดยอนุโลม ส าหรับใช้ในการประชุม
ทั้งในรูปแบบปกติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ๑) คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ๒) คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ๓) คณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จะท าให้การประชุมถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรีว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... โดยคณะอนุกรรมการ                    
ฝ่ายกฎหมายฯ มีมติเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....โดยได้ปรับแก้ไขข้อความในร่าง ข้อบังคับ ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความเป็นวรรคสาม
ในข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                
พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 
  “ให้น าความในวรรคสองมาใช้บั งคับกับการประชุมของคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เม่ือประธานคณะกรรมการหรือประธาน
คณะอนุกรรมการนั้นเห็นสมควรก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”   
และมอบกลุ่มงานวินัยและนิติการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้วส่งให้นายโอภาส เขียววิชัย 
และรองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และมอบ
เลขานุการแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. 

  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....            
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 13) 
 
  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” 

 

 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 

  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. 

 ๔.๙ พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับและจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... 
  

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่  มหาวิทยาลัย ได้มีค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ทบทวนระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ  และระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับ – จ่ายเงินในการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน โครงการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคลากรประจ าการ นั้น 
  คณะกรรมการได้เสนอร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับและจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ และมีมติ เห็นชอบร่าง ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....             
และมอบเลขานุการเสนอต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพิจารณา
ต่อไป นั้น 
  คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 
๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ได้พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับ
และจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... มีมติ เห็นชอบและมอบกลุ่มงานวินัยและนิติการ
ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะและส่งให้นายโอภาส เขียววิชัย และรองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และมอบเลขานุการ แจ้งมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....              
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 51) 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
  “มาตรา 18 (12) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหา
รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง” 
   

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. 

 ๔.๑๐ พิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเรียกเก็บเงิน
ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนรายวิชา และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากนักศึกษา  ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment) 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การรับ-จ่ายเงินค่าบ ารุง
การศึกษา ค่าลงทะเบียนรายวิชา และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากนักศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์                             
(e-Payment) และมีมติ มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและการ
จัดการทรัพย์สินและรายได้ กองบริการการศึกษา กองคลัง และกลุ่มงานวินัยและนิติการ ประชุมเพ่ือให้
สอดคล้องกับระเบียบการรับ – จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน 
และให้ใช้ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น 
  ที่ประชุมผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ประชุมพิจารณาแล้ว  
เห็นควรเสนอร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การรับ -จ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียนรายวิชา และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากนักศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)                   
ให้คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  และคณะอนุกรรมการ            
ฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัยเสนอร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การรับ – จ่ายเงิน             
ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนรายวิชา และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากนักศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์                              
(e-Payment) ต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ 
เมษายน ๒๕๖๓ และมีมติ เห็นชอบร่าง ประกาศฯ ดังกล่าว และให้เสนอคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ 
พิจารณาร่าง ประกาศ ต่อไป 
  คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน 
๒๕๖๓ ได้พิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การรับ-จ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียนรายวิชา และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากนักศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และมีมติ 
เห็นชอบร่าง ประกาศฯ ดังกล่าว โดยมอบกลุ่มงานวินัยและนิติการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้ อสังเกต
ของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ แล้วส่งให้นายโอภาส เขียววิชัย และรองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง 
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบร่าง ประกาศฯ และมอบเลขานุการแจ้งมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ด าเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนรายวิชา และค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ จากนักศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment) ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
(หน้า 1 - 28) 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบ
ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
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 “มาตรา 18 (12) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหา
รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง” 
  ๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าบ ารุง
การศึกษา ค่าลงทะเบียนรายวิชา และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากนักศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์                             
(e-Payment) 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………….…….……..……………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
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 4.11  พิจารณาการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เป็นค่าปรับกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียน
ล่าช้ากว่าก าหนด  
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้มหาวิทยาลัย
ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนเป็นแบบการสอนออนไลน์ ประกอบกับการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ นักศึกษาบางส่วนไม่สามารถท างานในช่วงเวลาปิดภาคการศึกษาเพ่ือหารายได้เตรียม
ไว้ส าหรับการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ จึงอาจไม่สามารถช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บได้ตามเวลาที่ก าหนด ประกอบกับมีนักศึกษาที่ไม่สามารถช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่เรียกเก็บได้ตามเวลา รวมถึงนักศึกษาบางคนที่ ไม่ได้ด าเนินการผ่อนช าระการจ่ายค่าธรรมเนียม
การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ ซึ่งการที่นักศึกษาไม่สามารถช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตาม
เงื่อนไขวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะส่งผลให้นักศึกษาต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียม ประเภทค่าปรับในกรณี
ลงทะเบียนช้ากว่าก าหนดในอัตราวันละ 20 บาท ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
  ๑. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา การจัดการศึกษา
ภาคปกติ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2562 ข้อ ๖ (6) ค่าปรับกรณีลงทะเบียนช้ากว่า
ก าหนด วันละ 20 บาท 
  ๒. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา การจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. 2553 ข้อ ๕ (6) ค่าปรับกรณีลงทะเบียนช้ากว่าก าหนด วันละ 20 บาท 
  ดังนั้น จากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นผลกระทบต่อนักศึกษา และ
เห็นควรช่วยเหลือนักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ โดยการยกเว้นค่าปรับกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนช้า
กว่าก าหนด วันละ 20 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 แต่เนื่องด้วย
ระเบียบของมหาวิทยาลัยทั้งสองฉบับ คือ ๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุง
การศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2562 และ ๒) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี       
ภาคพิเศษ พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดเรื่องข้อยกเว้นเกี่ยวกับการช าระค่าธรรมเนียมไว้ มหาวิทยาลัยจึงไม่
สามารถด าเนินการต่อไปได ้
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการยกเว้นค่าปรับกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียน
ล่าช้ากว่าก าหนด ในอัตราวันละ 20 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(๑๕) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย
ตามที่อธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฎิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้” 
  ๒. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา การจัดการศึกษา
ภาคปกติ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2562 ข้อ ๑๔ วรรคสอง  “ในกรณีที่มีปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด” 
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  ๓. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา การจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. 2553 ข้อ ๑๓ วรรคสอง  “ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ตีความ วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด” 
  
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เป็นค่าปรับกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด 

ในอัตราวันละ 20 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
 

   

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 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 าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปดังนี้ 
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  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 30) 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 ของเดือนถดัไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป” 

 
ประเด็นเสนอ 

  รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
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 5.2 รับทราบนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ และเกณฑ์     
การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ 
 

   สรุปเร่ือง 
   ตามที่ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 ในข้อ 1                    
ที่ก าหนดให้ “สถาบันอุดมศึกษาก าหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา ในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา...” นั้น 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ก าหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และประกาศเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ความสามารถ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) พ.ศ.2563 ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 
และระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และ            
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ               
การประชุม (หน้า 1 - 7)    
 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
 “มาตรา ๑๘ (15) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย
ตามที่อธิการบดีเสนอหรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการ             
อย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้” 
 

ประเด็นเสนอ 
  รับทราบนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ และเกณฑ์การสอบผ่าน
ความรู้ภาษาอังกฤษ 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
 
  
 
 
 
 5.3 รับทราบปฏิทินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. 

   

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 25  
มีนาคม 2563  มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือด าเนินการ  
ให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุม   
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบปฏิทินการด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี โดยก าหนดรับการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ระหว่างวันที่ 13 – 17 และ 20 - 24 เมษายน 2563  เวลา 09.00 – 16.00 น. และคณะกรรมการสรรหาฯ จะ
น าเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อสภามหาวิทยาลัย ในเดือน
พฤษภาคม 2563  
 ดังรายละเอียดปฏิทินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

 

 ประเด็นเสนอ 
   รับทราบปฏิทินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ........................................................…….………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 
2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

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

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

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

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


