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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 4/๒๕64 

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
------------------------ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพ่ือทราบ 
     1.2 เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ  
   1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
เดือนเมษายน 2564 
   1.2.2 การแต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   
   1.2.3 การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่           
19 มีนาคม 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564  
 3.2 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและ
นวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.3 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 4.2 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์                   
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)                       
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4.3 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ 
 4.4 พิจารณาข้อหารือหน้าที่การด าเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย                 
ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
 4.5 พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 4.6 พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 4.7  พิจารณาก าหนดอัตราเงิน เดือนเริ่มต้นของผู้บริหารที่มิ ได้ เป็นข้าราชการ             
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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 4.8 พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวง การจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ  
 5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
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ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ  
   1.1.1 ......................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
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   1.1.2................................................................................................................. ...................... 
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............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .... 
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   1.1.3........................................................................................................................ ............... 
............................................................... ...............................................................................................................  
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การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 

1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
 1.2.1 รายงานผลการด าเนนิงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนเมษายน 2564 
 
ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
- - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
- - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ระหว่างวันที่ 22 และ  
23 มีนาคม 2564  

ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการเป็นเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  ลงนามบันทึก
ข้ อ ต ก ล งค ว าม ร่ ว ม มื อ ก า ร เป็ น เค รื อ ข่ า ย                   
ด้านศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
MOU Signing Ceremony ในงานประชุมวิชาการ
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ น า น า ช า ติ ด้ า น ศิ ล ป ะ                
แ ล ะวัฒ น ธ รรม  ป ระจ าปี 2564 เค รื อ ข่ า ย
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย            
ครั้งที่ 11 "วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย" ณ ห้อง
ประชุ มสมเด็ จพระมหาวีรวงศ์  1 ชั้ น 2 อาคาร               
พุ ทธวิ ชชาลั ย มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

 

วั น ที่  2 3  มี น า ค ม 
2564 

ลงนามต่ออายุสัญญาความ
ร่ ว ม มื อ กั บ ท า ง  Mara 
University of Technology 
(UiTM) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เข้าร่วมพิธีลงนาม
ต่ อ อ ายุ สั ญ ญ าค วาม ร่ ว ม มื อ กั บ ท า ง  Mara 
University of Technology (UiTM) ป ร ะ เท ศ
มาเลเซีย ซึ่งเป็นการต่ออายุสัญญาความร่วมมือ
ครั้งที่ 3 โดยสัญญาฉบับนี้ มีระยะเวลา 3 ปี  

 

วั น ที่  3 1  มี น า ค ม 
2564 

จัดบริการวิชาการ  
ค่ายภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ภาษา ได้จัดบริการวิชาการ 
ค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ของโรงเรียนอนุบาล เขาพระงาม จังหวัดลพบุรี            
ณ  ศู น ย์ อบ รมภ าษ า  ชั้ น  4  อาค าร  9 0  ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

5 เมษายน 2564 ปฐมนิเทศออนไลน์  
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 

ศูนย์ภาษา จัดการปฐมนิเทศออนไลน์ นักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 - 4 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการอบรม
ออนไลน์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่จะจัดขึ้น
ระหว่างวันที่  19 เมษายน ถึง 17 พฤษภาคม 
2564 โดยได้แบ่งระดับการอบรมเป็นดังนี้ 
     - นักศึกษาชั้นปีที่ 1 อบรมภาษาอังกฤษระดับ A 1  
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ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

  

 - นักศึกษาชั้นปีที่ 2 อบรมภาษาอังกฤษระดับ A 2 
    - นักศึกษาชั้นปีที่ 3 อบรมภาษาอังกฤษระดับ 
B1.1 
     - นั ก ศึ ก ษ าชั้ น ปี ที่  4  ส าข าที่ ไม่ ใช่ เอ ก
ภาษาอังกฤษ อบรมภาษาอังกฤษระดับ B1.2 
     - นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
อบรมภาษาอังกฤษระดับ B2 

 

วันที่ 7 - 9 เมษายน 
2564 

การอบรมภาษาอังกฤษ
ส าหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ภาษา น าโดย ผศ.ดร.กันยา 
กองสูงเนิน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศ
สัมพันธ์ ร่วมด้วยคณะวิทยากรจากศูนย์ภาษา 
จัดการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ ณ โรงแรมเคนซิงตัน เขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีหัวข้อในการอบรม ดังต่อไปนี้  
    - ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในส านักงาน 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
    - ภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนบทคัดย่อและการ
น าเสนองานทางวิชาการ ส าหรับอาจารย์ 
    โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่กว่า 40 คนให้
ความสนใจในการเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ 

 

ระหว่างวันที่ 26 
เมษายน - 7 พฤษภาคม
2564 

โค ร งก ารอบ รม ค รู ผู้ ส อ น 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
(ป.4 - ป.6) และระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 
(สสวท .) จั ด โครงการอบรมครูผู้ ส อนระดั บ
ประถมศึ กษาตอนปลาย  (ป .4  - ป .6 ) และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) แก่ครูใน
โรงเรียนจังหวัดลพบุรี ใน “โครงการเพ่ิมศักยภาพ
ครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21” โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน
จาก สสวท. เป็นจ านวนเงิน 800,000 บาท โดย
การอบรมครูผู้สอนในครั้งนี้ เป็นการด าเนินการ
ภายใต้หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐาน
สมรรถนะ  มีสาระการเรียนรู้ 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และสาระการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
โดยมีเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 300 คน ปัจจุบันมี
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมในโครงการเป็นจ านวน
รวม 387 คน ประกอบด้วย 1) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 รุ่น รวมจ านวน 147 คน  
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ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

  

2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 รุ่น รวมจ านวน 
143 คน และ 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณ 1 รุ่น รวมจ านวน 97 คน ซึ่งในการอบรมครั้ง
นี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับวุฒิบัตรพัฒนาตนเอง จ านวน 20 
ชั่วโมง และการอบรมจะเป็นการอบรมแบบออนไลน์ 
ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. 64 – 7 พ.ค. 64 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
- - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 1.2.2 การแต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

   สรุปเรื่อง 
  ตามที่ อาจารย์ ดร.ภัสยกร  เลาสวัสดิกุล ซึ่งได้รับการเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่งและอยู่ในต าแหน่งที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน และเป็นกรรมการ             
สภามหาวิทยาลัย โดยต าแหน่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 16 (2) นั้น
เนื่องจาก อาจารย์ ดร.ภัสยกร  เลาสวัสดิกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ จึงท าให้พ้นจาก
ต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

มหาวิทยาลั ย  ได้ด า เนิ นการให้ ได้ มาซึ่ งประธานสภาคณ าจารย์และข้ าราชการ               
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕61 เรียบร้อยแล้ว  
ผู้ที่ได้รบัการเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คือ นายวัชระ รักษาพล 

ทั้งนี้  วาระการด ารงต าแหน่งให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน      
(นับวาระท่ีเหลืออยู่วันที่ 23 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ได้ 4 เดือน 17 วัน) 

จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 1.2.3 การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
 
 
 

 
(เอกสารประกอบการพิจารณาแจกในวันประชุม และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ครั้ งที่  3/2564                  
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2564 (การประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี และจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ               
เทพสตรี ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 และทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 
แล้วนั้น  

  ในการนี้ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เทพสตรี  ครั้งที่  3/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ ) เมื่อวันที่  19 มีนาคม 2564                             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  (หน้า 1 - 57) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     
พ.ศ. 2564 
  สรุปเรื่อง 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดรหัสมติสภามหาวิทยาลัย และให้เริ่มด าเนินการรายงานผลการ
ด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป นั้น 
 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่ครั้งที่ 1/2564 –  ครั้งที่ 3/2564 
ที่ผ่านมา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย พร้อมประเด็นข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ส าคัญให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องรับทราบ และด าเนินการรายงานผลการด าเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยทราบเพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 
1/2564 –  ครั้งที่ 3/2564 โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 

1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 6 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 4 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

01/2564 – 01 – 01 1. รายงานการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ ย ง  ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ            
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 
รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 
2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563) 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 1  

01/2564 – 01 – 02 2 . แ ผ น บ ริ ห า รค ว าม เสี่ ย ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
1 - 3 

01/2564 – 01 – 03 3. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
3 - 4 

02/2564 – 01 – 04 4. รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
4 - 5 

02/2564 – 01 – 05 5. น โยบ ายเร่ งด่ วนด้ านการ
พัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตร 
และการจัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 6  

03/2564 – 01 - 06 6. รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564  

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
6 - 7 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา จ านวน 14 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 9 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 5 เรื่อง  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภา
มหาวิทยาลัย 

เอกสาร
หน้า 

01/2564 – 02 - 01 1. พิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญา
บัณฑิต 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 8 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
9 - 11  

01/2564 – 02 - 03 3. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ป ระ จ าห ลั ก สู ต ร  ห ลั ก สู ต ร                 
รั ฐป ระศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
12 - 13 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
14 - 15 
 
 
  

01/2564 – 02 - 05 5. พระราชกฤษฎี กา ว่ าด้ วย
ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ า
ต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ... 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
15 - 16 

02/2564 – 02 - 06 6. พิจารณาอนุมัติหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
16 - 17 

 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

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

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
18 - 19 

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

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 19  

03/2564 – 02 – 09  9. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ 
ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร  ห ลั ก สู ต ร                    
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต 
สาขาวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒)  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 20 

03/2564 – 03 – 10  10. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร  ห ลั ก สู ต ร               
ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณ ฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
20 - 21 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
22 - 23 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
23 - 25 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
26 - 27 

03/2564 – 03 - 14 14. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
ตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 28 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 

3. หมวดงบประมาณและการเงิน จ านวน 5 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 5 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

12/2563 – 03 - 01 1. การขอใช้ เงินที่มีผู้ อุทิศให้แก่
มหาวิทยาลั ยโดยไม่ ได้ ก าหนด
เงื่อนไขหรือก าหนดไว้ไม่ชัดแจ้ง  
เพ่ือใช้ด าเนินโครงการจัดซื้อรถยนต์
เพ่ือให้บริการ 

ครั้งที่ 12/2563 
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 29 

01/2564 – 03 - 01 1. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน 
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี 
ประจ าเดื อนพฤศจิกายน พ .ศ . 
2563 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 29 

02/2564 – 03 - 02 2 . พิ จ ารณ าอนุ มั ติ ค าข อ ตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
จากการเปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 

ครั้งที่ 2/2564  
วันที่ 19 กุมภาพันธ ์2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 30 

02/2564 – 03 - 03 3. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน 
มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 2/2564  
วันที่ 19 กุมภาพันธ ์2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 30 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 31 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล จ านวน 18 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 8 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 10 เรื่อง   

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

10/2563 – 04 - 01 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เท พ ส ต รี  เรื่ อ ง  ก า รแ บ่ งส่ ว น
ราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 10/2563 
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
32 - 34 

12/2563 – 04 - 02 2 . การก าหนดอั ตราเงิ น เดื อน                    
แ ร ก บ ร ร จุ ข อ ง พ นั ก ง า น ใน
สถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการที่
ก าหนด 1.5 เท่าของข้าราชการแรก
บรรจุและสายสนับสนุนที่ก าหนด 1.3 
เท่าของข้าราชการแรกบรรจุ 

ครั้งที่ 12/2563 
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
34 - 36 

 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

12/2563 – 04 - 03 3. หลักการขั้นตอนการเสนอและ
พิจารณาเรื่องอุทธรณ์ และเรื่องร้อง
ทุกข์ ที่เสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 12/2563 
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
37 - 38 

01/2564 – 04 - 01 1 . แ ต่ ง ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และกรรมการสรรหาผู้ อ านวยการ
ส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 38   

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
39 - 40 

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

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 40 

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

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
41 – 42 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
42 – 43  

03/2564 – 04 – 06  6. ข้อหารือการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา              
สายสนับสนุน 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 43 

03/2564 – 04 – 07  7. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

ครั้งที ่3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
43 – 44  

 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

03/2564 – 04 - 08 8. แ ต่ ง ตั้ ง อ นุ ก ร ร ม ก า ร  ใ น
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 44  

03/2564 – 04 – 09  9. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
แ ล ะ แ ผ น เ พ่ื อ ก า ร พั ฒ น า
มหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
44 – 45  

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
45 - 46  

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที ่19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 46  

03/2564 – 04 – 12  12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยเครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
46 – 47 

03/2564 – 04 – 13  13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  ว่ าด้ วยธรรมาภิ บ าล           
พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 47 

03/2564 – 04 – 14  14. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  ว่ าด้ วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลั ย            
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
48 – 50 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 50 

 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 

5. หมวดอ่ืนๆ จ านวน 7  เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 7 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

01/2564 – 05 - 01 1 . แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการติ ดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 51 
 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 52 

01/2564 – 05 - 03 3. รับทราบค าพิพากษา และการจัดท า
อุทธรณ์ ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง
คดีหมายเลขด าที่ บ.321/2559 คดี
หมาย เลขแดงที่  บ .2 30 /255 9 
ระหว่างนางสาวปัทมา ศรีไพร ผู้ฟ้องคดี 
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 1 
กับพวกรวม 3 คน  ผู้ถูกฟ้องคดี และ
คดีหมายเลขด าที่  บ .327/2559            
คดีหมายเลขแดงที่  บ.231/2559 
ระหว่างนายสยามรัฐ เหียสุรีย์ ผู้ฟ้องคดี 
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 1 
กับพวกรวม 3 คน ผู้ถูกฟ้องคดี 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 52 

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

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
53 - 54 

02/2564 – 05 - 05 5. รับทราบหมายแจ้งก าหนดวันนั่ ง
พิจารณาคดีครั้ งแรกและนั ดฟั งค า
พิ พ า ก ษ า  ค ดี ห ม า ย เล ข ด า ที่                       
บ.310/2559 คดีหมายเลขแดงที่              
บ.227/2559 คดีหมายเลขด าที่                
บ.134/2560 ระหว่างนายพุ่มพันธ์ 
หรือ พลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี 
กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
54- 55 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 
5. หมวดอ่ืนๆ  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

03/2564 – 05 - 06 6. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ร าช ภั ฏ เท พ ส ต รี  ปี งบ ป ระม าณ            
พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕62 – 30 
กันยายน 2563) 
 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 55 

03/2564 – 05 - 07 7 . รั บ ท ราบ ผ ลการ พิ จ ารณ าค ดี            
ค รั้ ง แ รก  แ ล ะค า พิ พ าก ษ า  ศ าล
ปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่              
บ.310/2559 คดีหมายเลขแดงที่  
บ.227/2559 คดีหมายเลขด าที่    
บ.134/2560 คดีหมายเลขแดงที่  
บ.51/2564 ระหว่างนายพุ่มพันธ์ 
หรือพลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี 
กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 5 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 56 

 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 56) และในระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
หมายเหตุ : ด าเนินการก าหนดรหัสดังนี้ 
รูปแบบ XX/XXXX  – XX – XX  
  - ตัวเลข หมายถึง ครั้งที่ประชุม เช่น 01/2564 

 
  - ตัวเลข 2 หลัก หมายถึง หมวดหมู่ของเรื่องที่ประชุมโดย  

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

  - ตัวเลข 2 หลัก หมายถึง ล าดับของมติสภามหาวิทยาลัย  
(นับต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจ าแนกตามหมวดหมู่) 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 

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

รบัทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     
พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 3/2564 

 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 3.2 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและ
นวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    

  สรุปเร่ือง 
 ตามที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องด้วยครบก าหนดเวลา
ในการปรับปรุงรอบ 5 ปี เพ่ือใช้เปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สอดคล้องกับ
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 19 มีนาคม 2564 และสภามหาวิทยาลัยมีมติมอบมหาวิทยาลัยทบทวนการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
   1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง                
พ.ศ. 2564)  
   2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง                  
พ.ศ. 2564)  
  มหาวิทยาลัย จึงได้ด าเนินการปรับหลักสูตรดังกล่าวตามมติและความเห็นของสภา
มหาวิทยาลัย โดยควบรวมทั้ง 2 หลักสูตรข้างต้น เป็น 1 หลักสูตร ใช้ชื่อว่า “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)” โดยแยกเป็น 2 วิชาเอก 
ได้แก่ ๑) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์  และ ๒) วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  โดยกรอบแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตรนี้ เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ           
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ             
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ. 2564) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม (หน้า 1 – 6) 

 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน             
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
  2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
      “มาตรา 31 หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพ่ือให้เปิดการเรียน
การสอนได้ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดขั้นต่ าด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ก าหนด และต้องมุ่งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะอาชีวะขั้นสูง หรือการค้นคว้าวิจัย
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ือพัฒนาสังคม...” 
 “มาตรา 5 4  หลั กสู ต รการศึ กษ าที่ สภ าสถาบั น อุดมศึ กษ าจะอนุ มั ติ เ พ่ื อ ให้
สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนได้ จะต้องเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่ามาตรฐานการอุดมศึกษาที่
รัฐมนตรีก าหนดโดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการการมาตรฐานการอุดมศึกษา” 
 “มาตรา 55 เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรการศึกษาตามมาตรา 54 และ          
ได้แจ้งหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวต่อส านักงานปลัดกระทรวงแล้ว จึงจะเปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษา
ดังกล่าวได”้ 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและนวัตกรรม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 3.3  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องด้วยครบก าหนดเวลาใน
การปรับปรุงรอบ 5 ปี เพ่ือใช้เปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สอดคล้องกับ
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 19 มีนาคม 2564 และสภามหาวิทยาลัยมีมติมอบมหาวิทยาลัยทบทวน              
การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)   
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
  มหาวิทยาลัย จึงได้ด าเนินการปรับหลักสูตรดังกล่าวตามมติและความเห็นของสภา
มหาวิทยาลัย โดยควบรวมทั้ง 4 หลักสูตรข้างต้น เป็น 1 หลักสูตร ใช้ชื่อว่า “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ” โดยแยกเป็น 4 วิชาเอก ได้แก่  
    ๑) วิชาเอกการจัดการ   
    ๒) วิชาเอกการตลาด  
    3) วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  
    4) วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล 

โดยกรอบแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตรนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘       
และผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ ต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน             
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
  2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
      “มาตรา 31 หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพ่ือให้เปิดการเรียน
การสอนได้ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดขั้นต่ าด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ก าหนด และต้องมุ่งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะอาชีวะขั้นสูง หรือการค้นคว้าวิจัย
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ือพัฒนาสังคม...” 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
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 “มาตรา 5 4  หลั กสู ต รการศึ กษ าที่ สภ าสถาบั น อุดมศึ กษ าจะอนุ มั ติ เ พ่ื อ ให้
สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนได้ จะต้องเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่ามาตรฐานการอุดมศึกษาที่
รัฐมนตรีก าหนดโดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการการมาตรฐานการอุดมศึกษา” 
 “มาตรา 55 เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรการศึกษาตามมาตรา 54 และ          
ได้แจ้งหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวต่อส านักงานปลัดกระทรวงแล้ว จึงจะเปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษา
ดังกล่าวได”้ 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564) คณะวิทยาการจัดการ 
  
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 

 

   สรุปเร่ือง 
   ด้วย การจัดการศึกษา ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาภาคปกติและ           
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษา จ านวน 564 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 
551 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 13 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงาน
และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนมีนาคม
2564 ดังนี้        

 (1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา              
ในการประชุม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 

 (2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 16 
มีนาคม 2564 

 (3) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา            
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 24 – 26 และวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2564 

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่  4/2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 564 คน 
รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะครุศาสตร์ 
 1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
 1.1.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 54 - 54 
 1.1.2 สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา 51 - 51 
 1.1.3 สาขาวิชาพลศึกษา 53 - 53 

รวมทั้งหลักสูตร 158 - 158 
รวมทั้งสิ้น 158 - 158 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา 22 - 22 
 2.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 52 - 52 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

  2.1.3 สาขาวิชาภาษาไทย 45 - 45 
 2.1.4 สาขาวิชาสังคมศึกษา 42 - 42 

รวมทั้งหลักสูตร 161 - 161 
 2.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 2.2.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 7 - 7 

รวมทั้งหลักสูตร 7 - 7 
 2.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 2.3.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 49 7 56 

รวมทั้งหลักสูตร 49 7 56 
รวมทั้งสิ้น 217 7 224 

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาเคมี 18 - 18 
  3.1.2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 42 - 42 
  3.1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 49 - 49 

รวมทั้งหลักสูตร 109 - 109 
 3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 3.2.1 สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 110 - 110 

4. คณะวิทยาการจัดการ 
 4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  4.1.1 สาขาวิชาการจัดการ - 4 4 

รวมทั้งหลักสูตร - 4 4 
 4.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
  4.2.1 สาขาวิชาการบัญชี - 1 1 

รวมทั้งหลักสูตร - 1 1 
รวมทั้งสิ้น - 5 5 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  5.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 30 - 30 

รวมทั้งหลักสูตร 30 - 30 
 5.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  5.2.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - 1 1 

รวมทั้งหลักสูตร - 1 1 
รวมทั้งสิ้น 30 1 31 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 6.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  6.1.1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์) 

16 - 16 

  6.1.2 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (วิศวกรรมไฟฟ้า) 11 - 11 
รวมทั้งหลักสูตร 27 - 27 

 6.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต    
  6.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
 6.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
  6.3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 4 - 4 

รวมทั้งหลักสูตร 4 - 4 
 6.4 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  6.4.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล) 

4 - 4 

รวมทั้งหลักสูตร 4 - 4 
รวมทั้งสิ้น 36 - 36 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 551 13 564 
 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี  จ านวน 564 คน (เอกสารแยกเล่ม             
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
 
  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” 
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 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 564 คน 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………....…………………………………………………..……….. 
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................... ................... 
..............................................................................................................................................................................  
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 4.2 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่  3/2562 เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี )  (หลักสูตรปรับปรุง                    
พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับทราบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 แล้วนั้น 
  เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง                    
พ.ศ. ๒๕๖๒) ได้หมดสัญญาจ้างในปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน            
การพัฒนาหลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์ เป็น 
อาจารย์ปริญญา เงินพลอย และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ 
กระต่ายอินทร์  เป็น อาจารย์กัลยา ภูผา ซึ่ งอาจารย์ปริญญา เงินพลอย และอาจารย์กัลยา ภูผา                   
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ กระต่ายอินทร ์ 1. อาจารย์ปริญญา เงินพลอย เปลี่ยนแปลง 
2. อาจารย์นิธิชญา ใจเย็น 2. อาจารย์นิธิชญา ใจเย็น คงเดิม 
3. อาจารย์ชนิตตา โชติช่วง 3. อาจารย์ชนิตตา โชติช่วง คงเดิม 

4. อาจารย์สนธยา สุขอ่ิม 4. อาจารย์สนธยา สุขอ่ิม คงเดิม 

5. อาจารย์สุภาสิณี คุ้มไพรี 5. อาจารย์สุภาสิณี คุ้มไพรี คงเดิม 

 
  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดเดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์ 1. อาจารย์กัลยา ภูผา เปลี่ยนแปลง 
2. อาจารย์นิธิชญา ใจเย็น 2. อาจารย์นิธิชญา ใจเย็น คงเดมิ 
3. อาจารย์ชนิตตา โชติช่วง 3. อาจารย์ชนิตตา โชติช่วง คงเดิม 

4. อาจารย์สนธยา สุขอ่ิม 4. อาจารย์สนธยา สุขอ่ิม คงเดิม 

5. อาจารย์สุภาสิณี คุ้มไพรี 5. อาจารย์สุภาสิณี คุ้มไพรี คงเดิม 

6. อาจารย์ปริญญา เงินพลอย 6. อาจารย์ปริญญา เงินพลอย คงเดิม 
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ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 และสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 
2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 4 และข้อ 10 และให้คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ด าเนินการเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตามที่ เสนอ ดังรายละเอียด               
ในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 12) 
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน             
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า

หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)                     
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่เสนอ  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.3 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและ                 
การธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบงดรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่      
ปีการศึกษา 2562 นั้น บัดนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ยังไม่สามารถรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ครบถ้วน
ตามเกณฑ์ได้ ปัจจุบันหลักสูตรดังกล่าวมีนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบจ านวน 1 หมู่เรียน และนักศึกษา
ตกค้าง จ านวน 3 คน ดังนี้ 
  1. นักศึกษาหมู่เรียน 611749301 จ านวน 16 คน คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาใน                 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
  2. นักศึกษาตกค้าง จ านวน 3 คน ได้แก่ หมู่เรียน 601749301 จ านวน 1 คน หมู่เรียน 
591749301 จ านวน 1 คน และหมูเ่รยีน 581749301 จ านวน 1 คน  
  เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จึงขอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและ                 
การธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และของดเว้นการประเมินคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 
2563 โดยสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จะดูแลนักศึกษาจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา
ทั้งนี้เรื่องดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 และสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่  5 
กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ การปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและ                
การธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และการของดเว้นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน               
ปีการศึกษา 2563 โดยคณะกรรมการได้มีข้อสังเกตในเรื่องดังกล่าวว่า ควรตรวจสอบข้อมูลกับส านักงาน
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการว่าจะเป็นการยกเว้นการประเมินคุณภาพ
การศึกษา หรือจะเป็นการยกเว้นบางตัวบ่งชี้ในรอบของการประเมินคุณภาพการศึกษา และให้เสนอเรื่องดังกล่าว
ต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ  และของด
เว้นการประเมินคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 โดยให้สาขาวิชาดูแลนักศึกษาจนกว่านักศึกษา                         
คนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 14)  
   

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
   “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
  2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  
   “มาตรา 62 ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
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   การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน 
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนด” 
   “มาตรา 63 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรา 62             
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาน าผลการ
ประเมินดังกล่าวไปพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและให้แจ้งให้
ส านักงานปลัดกระทรวงทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก” 
  3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  
   “ข้อ 5.3 สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก ากับ
การจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด” 
  4. กฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
   “ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้จัดให้มี
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  
   เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และ 
แนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” 
 
 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ และของดเว้นการประเมินคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 
โดยให้สาขาวิชาดูแลนักศึกษาจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา 
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 4.4  พิจารณาข้อหารือหน้าที่การด าเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย                 
ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
 สรุปเรื่อง  
 ด้วยปัจจุบัน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เพ่ือท าหน้าที่
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นกรอง แก้ไข ปรับปรุง การออกกฎ ระเบียบ ประกาศ 
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การวินิจฉัยตีความในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้กฎหมาย รวมถึงการพิจารณา
ด าเนินการ คดีในศาลปกครอง ดังนี้  
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 

ในศาลปกครอง 
(แต่งต้ังเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐) 

คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย 
ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
(แต่งต้ังเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558) 

คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ  
ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(แต่งต้ังเมือ่วันที่ 19 มีนาคม 2564) 
หน้าที่ หน้าที่ หน้าที่ 

๑.  จัดท าค าแก้ฟ้องและด าเนินคดี ในศาล
ปกครอง จนกว่าคดีถึงท่ีสุด  
๒.  แจ้งให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดส่ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจ าเป็นในการด าเนินงาน
ตามข้อ ๑ 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย 
มอบหมาย 
 

๑. พิจารณากลั่นกรองการออกระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
๒. พิจารณาตรวจสอบ และด าเนินการ
ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ ประกาศ และ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อกฎหมายและระเบียบราชการ 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัย 
มอบหมาย 
 

1. พิจารณากลั่นกรองร่างกฎ ระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
2. พิจารณาจัดระเบียบ รวมทั้งตรวจสอบ 
กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย เพื่อการปรับปรุง แก้ไขให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และครบถ้วน        
อยู่เสมอ 
3. ให้ความเห็นเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
วินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้
กฎหมาย 
๔. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย 

รายนามคณะกรรมการชุดปัจจุบัน รายนามคณะอนุกรรมการชุดปัจจุบัน รายนามคณะกรรมการชุดปัจจุบัน 
๑. นายปราโมทย์  โชติมงคล ประธานกรรมการ 
    (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๒. รศ.สุรชัย ขวัญเมือง รองประธานกรรมการ 
    (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๓. นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล กรรมการ 
    (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๔. นายโอภาส  เขียววิชัย กรรมการ 
    (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๕. รศ.วรวุฒิ  เทพทอง กรรมการ 
   (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๖. ผศ. ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ กรรมการ 
   (รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย) 
๗. นายศุภธ ี โตสกุล นิติกร กรรมการ 
๘.  นางสาวปรารถนา อนุวงศ์ นิติกร ผู้ช่วยเลขานุการ 
๙.  นายวัชระ  รักษาพล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 

1. นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล ประธานอนุกรรมการ 
   (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
2. นายปราโมทย์  โชติมงคล อนุกรรมการ 
    (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
3. นายโอภาส  เขียววิชัย อนุกรรมการ 
    (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
4. รศ.วรวุฒิ  เทพทอง อนุกรรมการ 
    (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
5. ผศ. ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ อนุกรรมการ 
    (ผู้บริหารท่ีด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี) 
6. อ. ดร.สกุล ค านวนชัย  อนุกรรมการ 
    (ผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งคณบดี) 
7. อาจารย์พิธพร  ไทยภูมิ อนุกรรมการ 
   (คณาจารย์ประจ า ด้านกฎหมาย) 
8. อาจารย์อภิชาติ  อาวจ าปา อนุกรรมการ 
   (คณาจารย์ประจ า ด้านกฎหมาย) 
9. นายศุภธี โตสกุล อนุกรรมการ 
   (นิติกรมหาวิทยาลัย) 
10. ผศ. ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ เลขานุการ 
   (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ) 
11. นายวัชระ  รักษาพล ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวปรารถนา อนุวงศ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

1. นายขจร จิตสุขุมมงคล ประธานกรรมการ  
   (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
2. รศ.วรวุฒิ เทพทอง รองประธานกรรมการ 
   (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
3. นายสุชัย งามจิตต์เอื้อ กรรมการ 
   (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
4. นายสมควร วงษ์มา  กรรมการ 
   (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
5. นายฉัตรชัย จรูญพงศ ์กรรมการ 
   (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
กรรมการ 
7. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหาร หน่ึงคน กรรมการ 
8. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เลขานุการ 
9. นายวัชระ รักษาพล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นายภัทร โตส าราญ  ผู้ช่วยเลขานุการ 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
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จากหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ข้างต้นเห็นว่า มีความคล้ายคลึงกัน เช่น การพิจารณา
ตรวจสอบ และด าเนินการปรับปรุง แก้ไข การกลั่นกรองการออกระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย  ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนการพิจารณากลั่นกรองเรื่องกฎหมายก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขอหารือหน้าที่การด าเนินงานดังกล่าว ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๑๔) “แต่งตั้งคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมาย
ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
พิจารณาข้อหารือหน้าที่การด าเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ที่สภา

มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………...……………….……….……....………...............……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
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 4.5 พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย มหาวิทยาลัย เสนอขอปรับแก้ไขความใน ข้อ 5 4) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2554 
เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย พิจารณา ดังนี้ 
  จากเดิมข้อ ๕ 4) ความว่า “บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่ งเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง          
รองอธิการบดี หรือคณบดีหรือผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก จากการเสนอโดยอธิการบดี จ านวน 2 คน        
เป็นกรรมการ” 
  ปรับเป็น “๔) บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน / ส านัก หรือบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถ                        
ที่เก่ียวข้องกับข้อบังคับนี้จากการเสนอโดยอธิการบดี จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ” 

  คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ได้พิจารณาการเสนอปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี              
ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2554 โดย                  
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้ 
  ให้ยกเลิกความใน 4) ของข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2554 และให้ใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน 
  “4) บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน โดยค าแนะน าของ
อธิการบดี จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ” 
  และที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบการปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี              
ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2554 และเห็นควร
มอบให้คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน พิจารณาตรวจสอบร่างข้อบังคับที่ผ่านการพิจารณา
ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัยก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  

  คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม 
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ได้พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  และที่ประชุม 
มีมติ รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะว่า ไม่ควรยกเลิกข้อความในข้อบังคับเดิม แต่เปลี่ ยนเป็นเพ่ิมข้อความแทน 
ดังนี้ “4) บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือคณบดี 
หรือผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถด้านการเงินและ
ทรัพย์สิน” 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 4) 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาเห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย

การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

 
 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 4.6 พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เสนอเรื่องต่อนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เพ่ือขอหารือเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์           
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 ข้อ 15 เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 นั้น 

 นายกสภามหาวิทยาลัย ได้มอบให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และ
ระเบียบของมหาวิทยาลัย พิจารณาข้อหารือดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖4 ที่ประชุมมีมติ เห็นสมควรให้ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                       
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 256๐ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ในประเด็นการก าหนดบทบาทหน้าที่ในการก าหนดขั้นตอน วิธีการขอก าหนดต าแหน่งและ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ควรเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ              
แต่ในข้อบังคับดังกล่าว ข้อ 15 นั้น ได้ก าหนดให้ “ขั้นตอน วิธีการขอก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม.” จึงมอบงานวินัยและนิติการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 มหาวิทยาลัย โดยงานวินัยและนิติการ ได้แก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ แล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาการปรับแก้ไขข้อบังคับฉบับดังกล่าว ให้เป็นไป
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 

ข้อความเดิมตามข้อบังคับ ข้อความที่ปรับแก้ไข หมายเหตุ 
ข้อ 15 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ส านักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ได้ รับเรื่อง หากมีการ
ปรับปรุงแก้ไขผลงานทางวิชาการ ผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งต้องปรับปรุงแก้ไขผลงาน
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้
รับทราบผลการแจ้งการแก้ไขผลงาน หาก
พ้ นก าหนด 90 วันให้ ส านั กบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ส่งเรื่องคืนผู้ขอก าหนด
ต าแหน่ง 
“ขั้นตอน วิธีการขอก าหนดต าแหน่งและ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
โดยให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย โดย
ความเห็นชอบของ ก.บ.ม.” 

ข้อ 15 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์
ได้รับเรื่อง หากมีการปรับปรุงแก้ไขผลงานทาง
วิชาการ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งต้องปรับปรุงแก้ไข
ผลงานให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้
รับทราบผลการแจ้งการแก้ไขผลงาน หากพ้น
ก าหนด 90 วันให้ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์
ส่งเรื่องคืนผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 
“ขั้นตอน วิธีการขอก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้ออกเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ” 

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ ด ารงต าแห น่ งผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 256๐ 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 2) 
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
      “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบ
ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
      “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการ            
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
  2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา ๑๗ และมาตรา ๖๕/๑ 
  3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 256๐ 
  
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาเห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์              
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามฉบับร่างที่เสนอ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย ……………………...……………………….…….……..……………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….…         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 4.7 พิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ             
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา  ธรรมประมวล ข้าราชการเกษียณอายุราชการ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตตรี ในปีงบประมาณ 2563 ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ 
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการส านักใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นั้น 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ  
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ก าหนดให้ 
  “ข้อ ๙ อัตราเงินเดือนของผู้บริหาร ให้จ่ายได้ในอัตรา ดังต่อไปนี้ 
    (๒) รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เดือนละ ๕๕,๐๐๐ บาท ถึง ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
  ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการท าหน้าที่พิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหาร แล้ว
เสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเป็นคราว ๆ ไป” 
  การพิจารณาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องค านึงถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ 
และความสามารถของผู้ที่จะด ารงต าแหน่งผู้บริหารในรายละเอียดต่อไปนี้ 
  (๑)  วุฒิการศึกษา สูงสุด และวุฒิการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ 
  (๒) ต าแหน่งทางวิชาการ 
  (๓)  ผลงานและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอน การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ และการบริหารองค์กร 
  (๔) การได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จากความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  
  (๕) อัตราเงินเดือนสูงสุด ที่เคยได้รับจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือองค์กร
ของรัฐหรือเอกชน  
  (๖) คุณสมบัติและประสบการณ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง” 
  ทั้งนี ้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว โดยที่ผ่านมา การก าหนดเงินเดือนของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณบดีคณะ
ครุศาสตร์ ที่มิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ก าหนดในอัตราเงินเดือน  เดือนละ 
๕๕,๐๐๐ บาท และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็น
ข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และ (ฉบับที่ ๓)            
พ.ศ. ๒๕๕๕ และทีป่ระชุมมีมติ  
  ๑. เห็นชอบ ก าหนดอัตราเงินเดือนของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา ของรองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา  ธรรมประมวล ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เดือนละ 
๕๕,๐๐๐ บาท  
  ๒. มอบเลขานุการ เสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่อง อัตราการจ่าย
เงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในต าแหน่งผู้อ านวยการ พ.ศ. ....  
ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดอัตราเงินเดือน

เริ่มต้นของผู้บริหารที่มิได้ เป็นข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่ งผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ราย รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา  ธรรมประมวล เดือนละ 55,000 บาท                    
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 17) 

 
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบ
ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้”  
 “มาตรา 18(11) อนุมัติงบประมาณราย จ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” 
 “มาตรา 18(13) พิจารณาด าเนินการ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
ตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการ           
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  “ข้อ ๒๓  ในกรณีที่แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มิได้เป็นพนักงานตามข้อบังคับนี้มาก่อน              
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารตามข้อ ๑๔ การจ้าง เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง หรือค่าตอบแทนอ่ืนของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด” 
  3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕  
  “ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัย เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และสามารถออก
ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ได้” 
  “ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการท าหน้าที่พิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหาร 
แล้วเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเป็นคราว ๆ ไป” 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ             

หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รายรองศาสตราจารย์ ดร.
พนิตสุภา  ธรรมประมวล เดือนละ 55,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เสนอ 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
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 4.8  พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวง การจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  สรุปเรื่อง  
  ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ได้ออก
กฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา   พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้การจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม และการก าหนดมาตรการส่งเสริม 
สนับสนุน ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแล และจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มดังกล่าว เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง เพ่ือให้การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
และการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง ตามความต้องการของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง นั้น 
  กฎกระทรวงดังกล่าว ได้ก าหนดให้มีการจัดสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดหรือบางส่วนออกเป็น
กลุ่มให้รัฐมนตรี ค านึงถึงจุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการด าเนินการที่ผ่านมาของ
สถาบันอุดมศึกษา ตามข้อ 3 ดังนี้  

 ข้อ ๓ ให้จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม ดังต่อไปนี้  
 (๑) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  
 (๒) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  
 (๓) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น  
 (๔) กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา  
 (๕) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ  
 (๖) กลุ่มอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  โดยข้อ 13 และข้อ 14 ของกฎกระทรวง ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยด าเนินการ ดังนี้  
ข้อ ๑๓ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจเลือกสังกัดกลุ่มตามข้อ ๓ ได้ โดยต้องประเมินตนเอง    

ตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่ม ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด  

ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้แทนของ ส านักงาน 
ปลัดกระทรวงอยู่ด้วย เพ่ือประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและ ท าการ
ประเมินตนเองตามวรรคหนึ่ง   

เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับผลการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษา และได้เลือก
สังกัดกลุ่มตามข้อ  ๓ แล้ว ให้คณะกรรมการตามวรรคสองจัดท าแผนการพัฒนาความเป็นเลิศ  ของ
สถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือ แผนพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน เพ่ือการจัดสรรงบประมาณตามมาตรา ๔๕ เพ่ือน าเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาต่อไป  

ข้อ ๑๔ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการตามข้อ ๑๓ แล้ว ให้เสนอผลการประเมิน 
ตนเองและแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง ตามความ
ต้องการของประเทศหรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน ต่อส านักงานปลัดกระทรวง เพ่ือกลั่นกรองให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน และน าเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาต่อไป 
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ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตาม             
ข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการดังกล่าวอย่างน้อยต้องมี
ผู้แทนของส านักงานปลัดกระทรวงอยู่ด้วย เพ่ือด าเนินการดังนี้ 

๑. ประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา และท าการประเมินตนเอง  
ตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่ม ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด  

๒. จัดท าแผนการพัฒนาความเป็นเลิศ ของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคนระดับสูง
เฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือ แผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน เพ่ือการจัดสรร
งบประมาณตามมาตรา ๔๕ เพ่ือน าเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 

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

๒. กฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔  
 ข้อ 13 วรรคสอง “ให้สภาสถาบัน อุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งอย่างน้อยต้องมี

ผู้ แทนของส านั กงานปลัดกระทรวงอยู่ด้ วย เพ่ือประมวลข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการด า เนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาและ ท าการประเมินตนเองตามวรรคหนึ่ง….” 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………….……….……....………...……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 

5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2564 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ ก าหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท า
รายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (1) จัดท างบเดื อนแสดงฐานะการเงินและการรับ –                 
จ่ายเงิน เสนออธิการบดีทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น                
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปดังนี้ 
  1. งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

รวม งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ 
(บาท) 

สินทรัพย์    
 สินทรัพย์หมุนเวียน 4,475,758.89  1,093,429,075.29  1,097,904,834.18  
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   1,088,418,361.11  218,749,638.99  1,307,168,000.10  
 รวมสินทรัพย์  1,092,894,120.00  1,312,178,714.28  2,405,072,834.28  
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ    
   หนี้สินหมุนเวียน 7,633,074.28  170,310,209.99    177,943,284.27  

รวมหนี้สิน          7,633,074.28  170,310,209.99   177,943,284.27  
ส่วนของเจ้าของ    
    ทุน 191,707,495.93  801,315,386.40  993,022,882.33  
    รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 893,553,549.79  340,553,117.89  1,234,106,667.68  

รวมส่วนของเจ้าของ 1,085,261,045.72  1,141,868,504.29  2,227,129,550.01  
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 1,092,894,120.00  1,312,178,714.28  2,405,072,834.28  

 
  2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

รายการ งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) รวม 
รายได้ 177,273,823.31  73,188,086.49  250,461,909.80  
ค่าใช้จ่าย 198,310,705.30  42,690,003.40   241,000,708.70  
รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (21,036,881.99) 30,498,083.09  9,461,201.10 

 
 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
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  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

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 – จ่ายเงิน เสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่                
๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป” 

 
ประเด็นเสนอ 

  รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

6.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564   
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

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

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

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

 
  
 
 
 

 
 

 


