
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 4/๒๕65 

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. 

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

------------------------ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
     1.2 เรื่องท่ีประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม  
 1.3 เรื่องท่ีประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 18 
มีนาคม 2565           
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 3.2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) วิชาเอก              
การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
 3.3 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3.4 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3                     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3.5 ขอถอนเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)                  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 5.1 พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 5.2 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 
 5.3 พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 - 2570 
 5.4 พิจารณา (ร่าง) กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ-ทักท้วง 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเพื่อทราบ  
  7.1 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า 
  7.2 รับทราบรายงานการศึกษาระบบอุดมศึกษาไทยในบริบทของประเทศพัฒนาแล้ว  
ฉบับที่ 1 : การผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ 
  7.3 รับทราบรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนธันวาคม            
พ.ศ. 2564 และรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
  7.4 รับทราบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
  7.5 รับทราบการประชุม Retreat คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
  7.6 รับทราบการปรับปรุงความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังด าเนินการไม่
เสร็จไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
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๑.๒ เรื่องท่ีประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี  ครั้ งที่  3/2565                 
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 
   
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  3/2565 (การประชุม            
ผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิกส์ ) เมื่ อวันที่  18  มีนาคม 2565 ฝ่ ายเลขานุการ ได้แจ้ งมติสภามหาวิทยาลัย                            
ให้มหาวิทยาลัยทราบ เมื่อวันที่  24 มีนาคม 2565 และได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี โดยจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                  
ทางไปรษณีย ์เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 แล้วนั้น  
  ในการนี้ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ดังรายละเอียด            
ในเอกสารประกอบการประชุม  (หน้า 1 - 50) 

  มติสภามหาวิทยาลัย  ................................................................................................................... 
………………………………………………….………………………………………...……..………………………..………………………………… 
…………………………………………………………………………………………...……..………………………..…………………..…..…………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………..……………………. 
…………………………………………………………………………………………...……..………………………..…………………..…..…………
…………………………………………………………………………………………..……………………….……………………..…………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     
พ.ศ. 2565 
  สรุปเรื่อง 
 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 
2565 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย พร้อมประเด็นข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ส าคัญให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้องรับทราบแล้วนั้น 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                   
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2565 – 
ครั้งที่ 3/2565 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้     
  
 

1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 6 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 5 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

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

ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

02/2565 – 01 – 03 3. รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ต า ม ม ติ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 2/2565 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2565 – 01 - 04 4. รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ต า ม ม ติ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2565 – 01 - 05 5. คณะกรรมการที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

03/2565 – 01 - 06 6. การบรรจุความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ ยั ง
ด าเนินการไม่เสร็จไว้ในแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เทพสตรี ปี งบประมาณ                   
พ.ศ. 2565  

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 
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วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา จ านวน 16 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 4 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 12  เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
11/2564 – 02 – 01 

 
 

1. การขอปรับปรุงอาจารย์ประจ า
ห ลั ก สู ต ร  ห ลั ก สู ต ร 
ครุ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต  สาขาวิ ช า
หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

12/2564 – 02 – 02 
 

2 . หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 12/2564 
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

1/2565 – 02 – 03 3. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1/2565 – 02 – 05 5 . หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  (หลั กสู ตร
ป รั บ ป รุ ง  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ 5 ) ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1/2565 – 02 – 06 6. หลั กสู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต 
ส าข าวิ ช า เท ค โน โล ยี มั ล ติ มี เดี ย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1/2565 – 02 – 07 
 

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

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2/2565 – 02 - 08 8. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และ
ปริญญาบัณฑิต 

ครั้งที่ 2/2565 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 

2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
03/2565 – 02 - 09 9. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และ

ปริญญาบัณฑิต 
ครั้งที่ 3/2565 

วันที่ 18 มีนาคม 2565 
 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2565 – 02 - 10 1 0 . ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล งอ าจ าร ย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) คณะ
วิทยาการจัดการ 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

03/2565 – 02 - 11 11. การแก้ไขเงื่อนไขของรายวิชา บช 
3005211 การบัญชีส่วนราชการ 
หลั กสู ตรบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต  (หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕59) คณะวิทยาการ
จัดการ 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

03/2565 – 02 - 12 12. การขอเพ่ิมค าอธิบายรายวิชา ทท 
3013105 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ก ารท่ อ ง เที่ ย ว แล ะธุ รกิ จ บ ริ ก าร 
(หลั กสู ตรปรับปรุ ง  พ .ศ . ๒๕64 )             
คณะวิทยาการจัดการ 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

03/2565 – 02 - 13 13. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

03/2565 – 02 - 14 14. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
03/2565 – 02 - 15 15. ก ารขอ เป ลี่ ย น แ ป ล งอ าจ ารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
ห ลั ก สู ต ร  ห ลั ก สู ต รวิ ท ย าศ าส ต ร
มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์              
ศึ กษ า หลั กสู ตรใหม่  พ .ศ . ๒๕ ๖ 3               
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

03/2565 – 02 - 16 16. ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลั ย            
ร า ช ภั ฏ เท พ ส ต รี  เรื่ อ ง  น โย บ า ย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3. หมวดงบประมาณและการเงิน จ านวน 9 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 4 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
01/2565 – 03 – 01 1. รายงานงบประมาณที่ขอกันเงินไว้

เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2565 – 03 – 02 
 
 

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

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2565 – 03 – 03 3. รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2565 – 03 – 04 4. รายงานผลการบริหารเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2565 – 03 - 05 5. ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาค
พิเศษ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2564 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2565 – 03 - 06 6. ขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ ยวกับ
ร า ย ง า น ก า ร เงิ น  ต า ม ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. 

3. หมวดงบประมาณและการเงิน  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
03/2565 – 03 - 07 7. รายงานผลการด าเนิน โครงการ

มาตรการลดภ าระค่ า ใช้ จ่ าย  ด้ าน
ก ารศึ กษ าขอ งนิ สิ ต  นั ก ศึ กษ า  ใน
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิ ท ย าศ าสต ร์  วิ จั ย แล ะน วั ต ก รรม 
(สป.อว.) 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2565 – 03 - 08 8 . รับท ราบรายงาน รับ  - จ่ าย เงิน 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เท พ ส ต รี 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

04/2565 – 04 - 09 9. รายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล จ านวน 16 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 15 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 เรื่อง  
12/2564 – 04 – 01 
 

1. ข้ อบั งคั บ มห าวิ ท ย าลั ย ราชภั ฏ              
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 12/2564 
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2565 – 04 – 02 
 

2. การด าเนิ นการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2565 – 04 - 03 3 . ระ เบี ยบ ม ห าวิ ท ย าลั ย ราชภั ฏ            
เทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ 
การก าห น ด เงิ น เพ่ิ ม พิ เศษ ส าห รั บ  
ต าแหน่งที่มี เหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร 
ข อ ง พ นั ก ง า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย                     
สายสนับสนุน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2565 – 04 - 04 4. แต่งตั้ งคณะกรรมการอุทธรณ์และ           
ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

01/2565 – 04 – 05 5 . แ ต่ งตั้ งค ณ ะก รรม ก ารส รรห า
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2565 – 04 – 06 6 .  แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ย เ ล ข า นุ ก า ร 
ค ณ ะก รรม ก ารน โย บ าย แ ละแ ผ น                  
เพ่ื อการพั ฒ นามหาวิทยาลั ย  แทน
ต าแหน่งที่ว่าง 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
03/2565 – 04 - 07 7. แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 3/2565 

วันที่ 18 มีนาคม 2565 
ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2565 – 04 - 08 8. คั ด เลื อกบุ คคลเพ่ื อแต่ งตั้ งเป็ น
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2565 – 04 - 09 9. ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วย การด าเนินการด้าน
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2565 – 04 - 10 10. ตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายก
สภามหาวิทยาลั ย  กรรมการสภา
มห าวิ ท ยาลั ยผู้ ท ร งคุ ณ วุฒิ  แล ะ
อธิการบดี 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2565 – 04 - 11 11. แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2565 – 04 - 12 12. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์            
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2565 – 04 - 13 1 3 . ราย งาน ผล การด า เนิ น งาน
คณ ะกรรมการพิ จารณ าต าแหน่ ง           
ทางวิชาการ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ             
เทพสตรี ประจ าปี 2564 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2565 – 04 - 14 14. การลาออกจากต าแหน่งคณบดี
คณ ะวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2565 – 04 – 15  1 5 . ก า รแ ต่ งตั้ ง ก ร รม ก ารส ภ า
มหาวิทยาลั ย จากผู้ ด ารงต าแหน่ ง
บริหาร 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2565 – 04 – 16 1 6 . ก า ร ล า อ อ ก จ า ก ก า ร เป็ น
ก ร รม ก า รบ ริ ห า ร ง าน บุ ค ค ล ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที ่3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 
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5. หมวดอ่ืน ๆ จ านวน 7 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 5 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
01/2565 – 05 – 01 
 

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

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 
 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2565 – 05 – 04 
 

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

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2565 – 05 - 05 5. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราช ภั ฏ เท พ ส ต รี  ปี งบ ป ระม าณ                 
พ.ศ. ๒๕๖4 (๑ ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564) 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2565 – 05 - 06 6. ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริม
กิ จ ก ารมห าวิท ย าลั ย  (ฉบั บ ที่ . . .)              
พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

03/2565 – 05 - 07 7. การขอทราบรายชื่อกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่ถูกฟ้อง ในค าพิพากษา
คดี อ าญ าข อ งศ าล จั งห วั ด ล พ บุ รี              
คดีหมายเลขด าที่  อ.367/2559              
คดีหมายเลขแดงท่ี อ.1731/2560 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 

  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. 

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

 
  - ตัวเลข 2 หลัก หมายถึง หมวดหมู่ของเรื่องที่ประชุมโดย  

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

  - ตัวเลข 2 หลัก หมายถึง ล าดับของมติสภามหาวิทยาลัย  
(นับต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจ าแนกตามหมวดหมู่) 

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

  ประเด็นเสนอ 
รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     

พ.ศ. 2565 ตั้งแตก่ารประชุม ครั้งที่ 1/2565 – ครั้งที ่3/2565 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย  

 - ไม่มี -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 5.1 พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 16 วรรคสอง “ให้สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม (3) เป็นเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี” ประกอบกับ การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                     
ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เสนอ
แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นต้นไปนั้น 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจ าปา              
ซึ่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
  มาตรา 16 วรรคสอง “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดี คนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ตาม (3) เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
   
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 5.2 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  
 

   สรุปเร่ือง 
   ด้วย ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส าเร็จการศึกษา               
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)               
แผน ข ภาคพิเศษ จ านวน 1 คน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการ                  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้  

  1. คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการประชุม 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 
 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา และ
ด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 
 3. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามเกณฑ์
ของหลักสูตร และเสนอการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพ่ือให้ความเห็นชอบการให้
ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2562) จ านวน 1 คน ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 

 4. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเสนอการให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จ านวน 1 คน 

 มหาวิทยาลัย จึ งเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญามหาบัณฑิต                  
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2562) จ านวน 1 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร”   
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
  
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จ านวน 1 คน 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………....…………………………………………………..…..…………….. 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ................................................. 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. 

 5.3 พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 - 2570 
  
   สรุปเร่ือง 
   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์            
พ.ศ. 2566 – 2570 จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 โดยใช้ผล
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2561 – 2563 เป็นฐานและมีความสอดคล้องกับพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 – 2570 
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 พระราชบัญญัติ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี                       
(พ.ศ. 2560 – 2579) นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 
กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. 2566 แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 
และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้ก าหนด
เป็น 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์             
ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   การด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 
มหาวิทยาลัยได้ให้โอกาสทุกส่วนราชการร่วมด าเนินการโดยแต่งตั้งเป็นคณะท างานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 ตามสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 932/2565 ลงวันที่ 
10 มีนาคม 2565 และได้ผ่านความเห็นชอบตามกลไกและระบบการท างานของมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยตามล าดับ ดังนี้ 
   1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 
2565 
   2. คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 
   3. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 
   มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติและ
การพัฒนามหาวิทยาลัยให้กับผู้บริหาร บุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการแปลงยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบผลส าเร็จตามเจตนารมณ์               
ที่ก าหนดไว้ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา             
การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. 

   ประเด็นเสนอพิจารณา 
    พิจารณาอนุมัต ิ(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 - 2570 
 
   มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. 

 5.4 พิจารณา (ร่าง) กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ กระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในส่วนของหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 13 ก าหนด  “ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้ (1) จัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
ในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมีการสอบทานความ
เหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง”  
  ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 ข้อ 7 คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ (1) จัดท ากฎบัตรของ
คณะกรรมการให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง” นั้น 
  กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือ ที่  กค 0409.4/ว47 ลงวันที่  28 มกราคม 2564 เรื่อง              
การจัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แจ้งให้ทราบว่า               
การจัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นการระบุบทบาท 
อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรภายใต้ความ
เห็นชอบของผู้มีอ านาจ เพ่ือให้การจัดท ากฎบัตรเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ จึงได้ก าหนดกรอบการ
จัดท ากฎบัตรเพื่อน าไปปรับใช้ในการจัดท ากฎบัตรของหน่วยงาน ดังนี้  

1. การระบุเนื้อหาในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
1) วัตถุประสงค์ 
2) อ านาจหน้าที่ 
3) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
4) วาระการด ารงต าแหน่ง 
5) องค์ประชุมและการลงมติ 
6) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
7) หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบด้านต่าง ๆ  
8) การรายงานต่อคณะกรรมการ 

  2. กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องได้รับความเห็นชอบจากการประชุมของ
คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการแก้ไขข้อความในกฎบัตรต้องผ่านความเห็นชอบ 
  3. การลงนามในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ลงนามเห็นชอบ ได้แก่ ประธาน
กรรมการของคณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ ประธานกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 
  คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2565  
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้จัดท ากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามกรอบการจัดท ากฎบัตร                      
ที่กระทรวงการคลังก าหนด และมีมติอนุมัติและมอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี ต่อไป  
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. 

  คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2565  
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 มอบให้เลขานุการน าเสนอกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2565 โดยกฎบัตรระบุวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ องค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ 
วาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ องค์ประชุมและการลงมติ การประชุมและประเมินผล หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และการรายงานผลการด าเนินงาน และมีมติ รับทราบและมอบ            
ฝ่ายเลขานุการด าเนินการเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือพิจารณา
เห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อไป  
  ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) 
กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ                  
การประชุม    
 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”   
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 ข้อ 7 (1)  
   “จัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎ
บัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง” 
  3. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 13 (1) 
   “จัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมี การสอบทานความ
เหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง” 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 
  มติสภามหาวิทยาลัย .................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ – ทักท้วง 
  - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองเพื่อทราบ 
 7.1 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า 
 

  สรุปเรื่อง 
  ด้วยอาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 
มีนาคม 2565  จึงส่งผลให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า                
โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่ 1 ปี 2 เดือน 19 วัน (นับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 9 
มิถุนายน 2566) 

  มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า           
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย                   
จากคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง 
เรียบร้อยแล้ว คณาจารย์ประจ าทีไ่ด้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า ได้แก ่
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ ์
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ 

  ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับเลือกอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

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

               2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔                
              “ข้อ ๖ ให้อธิการบดีประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า และ
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ” 
 
  ประเด็นเสนอ  
               รับทราบการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
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 7.2 รับทราบรายงานการศึกษาระบบอุดมศึกษาไทยในบริบทของประเทศพัฒนาแล้ว  
ฉบับที่ 1 : การผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ 
 

  สรุปเรื่อง 
  ด้วยพลวัตการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทางด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ในยุคของรูปแบบวิถีชีวิต
ที่เปลี่ยนไปเป็นแบบหลายช่วง (Multistage Life) โดยมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus 
Disease: COVID-19) เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน ในขณะที่มีประเด็นความเหลื่อมล้ าที่
เรื้อรังเป็น ตัวฉุดรั้งความก้าวหน้า ส่งผลกระทบให้ระบบอุดมศึกษาต้อง (Re-Adjust, Re-Position และ 
Reinvent) ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการผลิตบัณฑิตทั้งในและนอกวัยเรียนที่สามารถอยู่รอด
และเติบโตในโลกที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและความไม่แน่นอน การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมให้ทันสมัย
ต่อโลก การให้บริการวิชาการเพ่ือประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม การเผยแพร่องค์ความรู้ตามหลักวิชาการต่อ
สาธารณะ รวมถึงการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 
  ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดท ารายงานการศึกษาระบบอุดมศึกษาไทยใน
บริบทของประเทศพัฒนาแล้ว เพ่ือตอบโจทย์ความท้าทายต่าง ๆ ที่หลายประเทศก าลังเผชิญ เพ่ือเสนอแนะแนว
ทางการขับเคลื่อนระบบอุดมศึกษาไทยให้สามารถก้าวเข้าสู่ เวทีโลกได้อย่างเต็มศักยภาพ และเพ่ือพัฒนา
สถาบันอุดมศกึษาให้เป็นหนึ่งในกลไกหลักในการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว ประกอบด้วย 
  ฉบับที่ 1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ  
  ฉบับที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต 
โดยรายงานการศึกษา ฉบับที่ 1 มุ่งเน้นน าเสนอข้อมูลทิศทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนตามความ
ต้องการของประเทศ การปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) ของระบบอุดมศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ระดับชาติ และมหาวิทยาลัยไทยในอนาคตในบริบทของประเทศพัฒนาแล้ว เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นส าคัญ 
ประกอบด้วย 
  1. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการอุดมศึกษา 
  2. สถานภาพและการปรับตัวของระบบอุดมศึกษาในประเทศไทย 
  3. นวัตกรรมระบบอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 
  4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับชาติ และทิศทางส าหรับมหาวิทยาลัยไทยในอนาคต 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม (แยกเล่ม) 

   มหาวิทยาลัย จึงได้ด าเนินการสรุปรายงานการศึกษาระบบอุดมศึกษาไทยในบริบทของประเทศ
พัฒนาแล้ว ฉบับที่ 1  การผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ ส านักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ทิศทางส าหรับมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน และการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 
2565 เรียบร้อยแล้ว  

  ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบสรุปรายงานการศึกษาระบบ
อุดมศึกษาไทยในบริบทของประเทศพัฒนาแล้ว ฉบับที่ 1 : การผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของ
ประเทศ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

 “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา           
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 

 
ประเด็นเสนอ 

  รับทราบสรุปรายงานการศึกษาระบบอุดมศึกษาไทยในบริบทของประเทศพัฒนาแล้ว ฉบับที่ 1 : 
การผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
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 7.3 รับทราบรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 และรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2565 
 
 สรุปเรื่อง 
 ตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ ก าหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท า
รายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (1) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ  –                 
จ่ายเงิน เสนออธิการบดีทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น 
                 กองคลัง ส านักงานอธิการบดี จึงได้ด าเนินการจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัย                
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 และรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 โดยสรุปดังนี้ 
 1. รายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
   (1) งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 

รวม 
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) 

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

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

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

รายการ งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) รวม 
รายได้ 142,235,340.52  51,305,299.39  193,540,639.91  
ค่าใช้จ่าย 154,640,201.28  25,902,429.61  180,542,630.89  
รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  (12,404,860.76) 25,402,869.78 12,998,009.02 
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 2. รายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
   (1) งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 

รวม 
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) 

สินทรัพย์    
 สินทรัพย์หมุนเวียน 2,187,178.00  685,147,985.82  687,335,163.82  
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,064,177,523.15  678,908,170.77  1,743,085,693.92  
 รวมสินทรัพย์ 1,066,364,701.15  1,364,056,156.59  2,430,420,857.74  
หนี้สินและส่วนทุน    
   หนี้สินหมุนเวียน 3,603,218.55  88,105,339.15  91,708,557.70  
   หนี้สินไม่หมุนเวียน                  -    2,414,004.53  2,414,004.53  

รวมหนี้สิน 3,603,218.55  90,519,343.68  94,122,562.23  
ส่วนทุน    
   ทุน 191,707,495.93  801,315,386.40  993,022,882.33  
   รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 871,053,986.67  472,221,426.51  1,343,275,413.18  

รวมส่วนทุน 1,062,761,482.60  1,273,536,812.91  2,336,298,295.51  
รวมหนี้สินและส่วนทุน 1,066,364,701.15  1,364,056,156.59  2,430,420,857.74  
 
   (2) งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

รายการ งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได ้(บาท) รวม 
รายได้ 173,112,583.86  68,952,602.96  242,065,186.82  
ค่าใช้จ่าย 194,958,442.71  33,821,577.51  228,780,020.22  
รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (21,845,858.85) 35,131,025.45 13,285,166.60 

 
และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับรายงานการเงินตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙                  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 
2/2565 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 และการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 5 เมษายน 2565 พิจารณาสอบทานรายงานการเงินโดยให้ความเห็นและมีมติดังนี้ 
  (1)  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าและส่งรายงานข้อมูลทางบัญชีประจ าเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2564 และประเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 คือ รายงานงบทดลองประจ าเดือนส่งให้ส านักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดลพบุรี ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
  (2) กองคลังด าเนินการจัดท ารายงานการรับ – จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 และประเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 เป็นไปตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. 

  (3) มอบฝ่ายเลขานุการ ด าเนินการเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เพื่อรับทราบการสอบทานรายงานการรับ – จ่ายเงิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2564 และประเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 และรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  

 หมวด ๒ ข้อ 15 “ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน (๑) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จ่ายเงิน เสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่                
๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป” 

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 ข้อ 7 (3) “สอบทานรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยให้มีความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ” 

 
ประเด็นเสนอ 

  รับทราบรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
และรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
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 7.5 รับทราบการประชุม Retreat คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้ 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 
ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดประชุม  Retreat เพ่ือทบทวนอ านาจหน้าที่  การเชื่อมโยงข้อมูลของคณะกรรมการ                
ชุดต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพ่ือให้การขับเคลื่อนการท าหน้าที่ที่ เป็นกลไกของสภามหาวิทยาลัย                  
มีความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และพัฒนาไปสู่เป้าหมายเดียวกันนั้น มหาวิทยาลัย จึงได้ด าเนินการจัดท า
ร่างก าหนดการประชุม Retreat คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2565 
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีก าหนดการดังนี้ 
  วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 

เวลา ก าหนดการ 
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. - 09.15 น. นายวิชัย  ศรีขวัญ  นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุม 
09.15 น. - 10.30 น. รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “รายงานการศึกษาระบบอุดมศึกษาไทยในบริบท             

ของประเทศพัฒนาแล้ว” โดย ดร.อภิชาติ  อภัยวงศ์ ผู้ เชี่ยวชาญด้านนโยบาย                     
กลุ่มยุทธศาสตร์ก าลังคนในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

10.30 น. - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 น. - 12.00 น. ประชุม Retreat เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. - 16.30 น. ประชุม Retreat เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (ต่อ) 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

 

  วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 
เวลา ก าหนดการ 

09.00 น. - 10.30 น. 
 

คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางในการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

10.30 น. - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 น. - 12.00 น. คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางในการ

ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 
12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. - 14.30 น. สรุปผลการประชุม Retreat คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพ่ือก าหนด

นโยบายในการด าเนินงาน 
14.30 น. - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 น. - 16.30 น. รับฟังปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของแต่ละคณะกรรมการเพ่ือหาแนวทาง                    

ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 
16.30 น.  ปิดประชุม 

 
หมายเหตุ : เวลาและก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    

 
  ประเด็นเสนอ  
               รับทราบการประชุม Retreat คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
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 7.6 รับทราบการปรับปรุงความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังด าเนินการ            
ไม่เสร็จไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2565 
 

 สรุปเรื่อง 
 ตามที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 
5/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ได้ด าเนินการน าความเสี่ยงที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เข้าบรรจุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 
19 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้ 
  ความเสี่ยง  หลักสูตรบางหลักสูตรอาจถูกปิด 
  ปัจจัยเสี่ยง  ผู้สมัครเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์จ านวนขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  การจัดการความเสี่ยง  เปิดหลักสูตรใหม่เชิงบูรณาการเป็นหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรออนไลน์ 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รายงานให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุง
ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  
  

ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ที่ยังด าเนินการไม่เสร็จ  (เดิม) 

ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ที่ยังด าเนินการไม่เสร็จ  (ใหม่) 

ความเสี่ยง  หลักสูตรบางหลักสูตรอาจถูกปิด 
ปัจจัยเสี่ยง  ผู้สมัครเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์จ านวน 
ขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
การจัดการความเสี่ยง  เปิดหลักสูตรใหม่เชิงบูรณาการ
เป็นหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรออนไลน์ 

ความเสี่ยง  หลักสูตรบางหลักสูตรที่เปิดสอนไม่ตอบ 
สนองความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน 
ปัจจัยเสี่ยง  ผู้สมัครเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
การจัดการความเสี่ยง  ปิดหลักสูตร 

 

 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่                  
๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕  ได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                  
ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังนี้  
  ความเสี่ยง  หลักสูตรบางหลักสูตรที่เปิดสอนไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน 
  ปัจจัยเสี่ยง  ผู้สมัครเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์จ านวนขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
                      การจัดการความเสี่ยง  ปิดหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและตลาดแรงาน หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับผู้เรียนและตลาดแรงงาน 
               ดังรายละเอียดในเอกสาร แบบ บส.๑  และแบบ บส.๒ 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. 

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบการปรับปรุงความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ที่ยังด าเนินการไม่เสร็จไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
 2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ             
ความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
 

  ประเด็นเสนอ 
  รับทราบการปรับปรุงความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังด าเนินการไม่เสร็จไว้ใน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 8  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

8.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565              
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

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

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

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

 
  
 
 
 

 
 

 
 


