
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 5/๒๕64 

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
(ห้องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet : https://meet.google.com/kfm-zxzs-tes) 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพ่ือทราบ 
     1.2 เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่           
23 เมษายน 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 4.2 พิจาณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)                   
คณะวิทยาการจัดการ 
 4.3 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.2563)                  
คณะครุศาสตร์  
 4.4 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ 
 4.5 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ 
 4.6 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)              
คณะครุศาสตร์ 
  4.7 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                        
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4.8 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์ 
 4.9 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์ 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
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 4.10 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และไม่ขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                        
ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4.11 พิจารณานโยบาย หลักการ และแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  4.12 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2566 – 2570 
 4.13  พิจารณารายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 
มีนาคม 2564) 
 4.14 พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 4.15 พิจารณาการขอแก้ไขค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 4.16 พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงการสอบทานเป็นกรณีพิ เศษ ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 256๔ 
 4.17 พิจารณาการขอใช้ เงินที่มีผู้ อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่ ได้ก าหนดเงื่อนไข           
หรือก าหนดไว้ไม่ชัดแจ้ง ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 4.18 พิจารณาแต่ งตั้ งกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิ น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 4.19 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตาม ข้อ 13 ของกฎกระทรวง การจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ  
 5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 5.2 รับทราบรายงานประจ าปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
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ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
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วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
 1.2.1 รายงานผลการด าเนนิงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนพฤษภาคม 2564 
 

ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
วันที่ 21 เมษายน 
2564  

ป ร ะ ชุ ม บุ ค ล า ก ร ศู น ย์
บางระจัน เพ่ือให้นโยบาย 
ใน ก า ร ฟ้ื น ฟู ป รั บ ป รุ ง
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ 
และการหารายได้ 

อธิการบดี ประชุมบุคลากรศูนย์บางระจัน และ   
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์  อ.ดร.
ภาสกร รอดแผลง กรรมการและเลขานุการ ผู้ดูแล
ศูนย์ ตามค าสั่งที่แต่งตั้งขึ้นใหม่  โดยในเบื้องต้น 
อธิก ารบ ดี  ให้ น โยบ าย ใน การ ฟ้ื น ฟู ป รับ ป รุ ง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และการหารายได้ และ  
เมื่ อวั นที่  22  เมษายน 2564  ผศ.ดร.กั นยา                      
กองสูงเนิน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศ
สัมพันธ์ และ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร เดินทางไปศูนย์ฯ 
เพ่ือส ารวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และหารือ
แนวทางในการพัฒนา กับบุคลากรศูนย์ฯ 

 

พฤษภาคม 2564 ความก้าวหน้าในการวิจัย
ก า ร ป ลู ก กั ญ ช า  เ พ่ื อ
ประโยชน์ทางการแพทย์   

ความก้าวหน้าในการวิจัยการปลูกกัญชา เพ่ือ
ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมหาวิทยาลัยร่วมกับ 
สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ในการปลูกกัญชาเพ่ือใช้
เป็นส่วนผสมในการท ายาต ารับศุขไสยาศน์  ซึ่งได้ท า
การปลูกแบบอินทรีย์ จ านวน 40 ต้น โดยปัจจุบัน
ล าต้นมีความสูงประมาณ 1 - 1.20 เมตร และอยู่
ในช่วงรอการเก็บเพ่ือส่งต่อให้กับองค์การเภสัชกรรม 
และมหาวิทยาลัยมหิดล ในการสกัดเพ่ือใช้เป็น
ส่วนผสมในต ารับยาดังกล่าวต่อไป    

 

พฤษภาคม 2564 การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
เป็นการชั่วคราว เพ่ือรองรับ
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 

มหาวิทยาลัย ได้มอบพ้ืนที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาล
สนามเป็นการชั่วคราว เพ่ือรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
ไวรัสโควิด - 19 จ านวน 2 พ้ืนที่  
 พ้ืนที่แรกได้แก่  หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง 
ต าบลเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งรองรับ
ผู้ติดเชื้อได้จ านวน   100 เตียง ซึ่ งขณะนี้  ได้
จัด เตรียมสิ่ งสาธารณูปโภคตามมาตรฐานของ
สาธารณสุข และได้ส่งมอบแก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว      
 พ้ืนที่แห่งที่สองได้แก่ หน่วยจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ต าบลตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งรองรับผู้ติด
เชื้อได้จ านวน 20 เตียง โดยอยู่ ในระหว่างการ
ปรับปรุ งอาคารสถานที่  และซ่ อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค 
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ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

  
ต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา ระบบอินเตอร์ เน็ ต                
โดยร่วมกับเทศบาลอ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

 

วันที่ 13 พฤษภาคม  
2564 

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระ
กนิ ษ ฐ าธิ ราช เจ้ า  ก รม
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราช กุ ม ารี   แ ล ะถ ว าย
รายงาน  โครงการตาม
พระราชด าริ ในโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนวัง
ศรีทอง อ าเภอ วังสมบูรณ์ 
จังหวัดสระแก้ว   

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จพระราช
ด าเนินติดตามการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริ
ใน โร ง เรี ย น ต า รวจต ระ เวน ช าย แดน วั งศ รี ท อ ง                
อ า เภ อ วั ง ส ม บู รณ์ จั งห วั ด ส ร ะ แ ก้ ว  โด ย เส ด็ จ
ท อด พ ระ เน ต ร  ก ารด า เนิ น งาน แ บ บ อ อน ไล น์ 
 ในการนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จังหวัด
ลพบุรี ได้มอบหมายให้อาจารย์จ านวน 7 คน และ
เจ้าหน้าที่จ านวน  5 คน รวมจ านวนบุคลากร 12  คน  
ให้เดินทางไปเตรียมความพร้อมและรอรับเสด็จ 

งานแรกที่ได้ด าเนินการคือ งานห้องสมุดโรงเรียน 
มหาวิทยาลัยฯได้มอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
จ านวน 1 ชุด เพ่ือใช้สืบค้นข้อมูล  ได้จัดมุมอาเซียน 
และได้จัดวางหนังสือตามระบบดิวอ้ี 

งานต่อมา คือ งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัย ได้มอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
จ านวน 3 ชุด  เพ่ือใช้ในการจัด  การเรียนการสอน  
พร้อมนี้ได้เดินระบบสาย LAN ให้ได้มาตรฐานซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ทุก เครื่องให้พร้อม ใช้ งาน ตลอดจน                 
ลงโปรแกรมที่ ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนให้              
ส ม บู ร ณ์ พ ร้ อ ม ใ ช้ ง า น อ ย่ า ง มี คุ ณ ภ า พ 
  วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2564  ทีมงานจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินงานดังกล่าวมา
ข้างต้นได้เสร็จสมบูรณ์  และในวันที่ 13 พฤษภาคม 
2564 ได้อยู่ร่วมรับ เสด็จและถวายรายงาน ตาม
หมายก าหนดการ คือ ช่วงเวลา  09.00  - 10.00  น. 
โดยตัวแทนอาจารย์  2  ท่าน  คือ อาจารย์วันทนีย์ บุญ
สุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รับเสด็จทางออนไลน์ โดยมี 
อาจารย์ ไชยพล  กลิ่ นจันทร์   ผู้ อ านวยการส านั ก                
วิทยบริการและเทคโนโลยี  เป็นผู้กล่าวรายงาน  

 

 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
- - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
วันที่ 6 พฤษภาคม 
2564 

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์  คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ได้รับรางวัล
ในการประกวดผลงาน
คลิปวิดิโอแนวสร้างสรรค์ 
ในเวทีการประชันไอเดีย
เล่ า เรื่ อ งผ่ านสื่ อดิ จิ ทั ล 
“ NAVANURAK Story 
Creator Challenge 
2020” 

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ทีม “BABY GROUP”  
ได้ รั บ รางวั ล ในการป ระกวดผล งาน  คลิ ป วิ ดิ โอ                  
แนวสร้างสรรค์ ในเวทีการประชันไอเดียเล่าเรื่อง ผ่าน
สื่อดิจิทัล “NAVANURAK Story Creator Challenge 
2020” ซึ่งประกาศผล เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 
ที่ผ่านมา โดยได้รับ 2 รางวัลได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 และรางวัลPopularVote  กับผลงาน “ความ
ทรงจ ากับวัฒนธรรมที่ล้ าค่าสู่ภูมิปัญญาที่น่าจดจ า" 
 “NAVANURAK Story Creator Challenge 
2020” เป็นการประกวดเล่ าเรื่องผ่านสื่อดิจิทั ล                 
ในรูปแบบออนไลน์  ซึ่ งเป็นความร่วมมือระหว่าง 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจั ยและ
นวัตกรรม ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (NECTEC)  เพ่ือประชัน
ไอเดียเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล เพ่ิมมูลค่าของข้อมูลทาง
วัฒนธรรมให้ตอบโจทย์ทางด้าน ท่องเที่ยว การศึกษา 
การอนุรักษ์ และไลฟ์สไตล์ ย้อนรอยสัมผัส "ความอบอุ่น
แบบดั้งเดิม" ที่บ้านไทยเบิ้ง จ.ลพบุรี ด้วยการเดินทาง
ด้วยรถไฟลอยน ้าเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านยุคเก่าที่
ยังคงรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ที่ส่งต่อกันมารุ่น
ต่อรุ่น 
 สม าชิ ก ที ม  “BABY GROUP” เป็ น นั ก ศึ ก ษ า
สาข าวิ ช านิ เท ศศาสตร์  คณ ะวิท ยาก ารจั ด การ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชั้นปีที่ 3 ประกอบด้วย
สมาชิก จ านวน 5 คน ได้แก่  
 1. นายวิวัตณ์ เสาสุข                 
 2. นายนัฐภัทร เทศทนง  
 3. นางสาวสุภานัน โตสกุล              
 4. นางสาวสุภนิดา โตสกุล  
 5. นางสาวทิพวรรณ์ พรมตะ 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

วันที่ 20 พฤษภาคม 
2564 

ร าย งาน ส รุ ป ผ ล ก า ร
ด าเนินงานวิศวกรสังคม 
มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ 
กลุ่มภาคกลาง 

มหาวิทยาลัย รายงานสรุปผลการด าเนินงานวิศวกร
สั งคม มหาวิทยาลั ยราชภัฏ  กลุ่ มภาคกลางและ
รัตนโกสินทร์ โดย ท่านองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์            
รัตนสุวรรณ ให้เกียรติร่วมรับฟัง พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 
ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
วันที่  14 พฤษภาคม 
2564 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง 
ก า ร ย ก ร่ า งป ร ะม ว ล
จ ริ ย ธ ร ร ม  ต า ม
พ ระราช บั ญ ญั ติ ก า ร
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
มาตรา 20 

มหาวิทยาลัย ได้ เรียนเชิญ นายขจร จิตสุขุมมงคล 
ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ                  
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
เรื่อง การยกร่างประมวลจริยธรรม ตามพระราชบัญญัติ
การอุดมศึ กษา พ .ศ . 2562  มาตรา 20  ให้ กั บ
คณะกรรมการยกร่างประมวลจริยธรรม เพ่ือให้การยก
ร่างประมวลจริยธรรม เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามที่
ระเบียบ และข้อกฎหมายก าหนด  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ครั้ งที่  4/2564                  
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2564 (การประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี และจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ               
เทพสตรี ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 
2564 แล้วนั้น  

  ในการนี้ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  ครั้ งที่  4/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ ) เมื่อวันที่  23 เมษายน 2564                             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  (หน้า 1 - 46) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 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 4/2564 
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 4/2564 โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 

1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 8 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 5 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภา
มหาวิทยาลัย 

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  
2 - 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 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

1. หมวดนโยบายและแผน 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภา
มหาวิทยาลัย 

เอกสาร
หน้า 

04/2564 – 01 – 07 
 

7. รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ต า ม ม ติ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย             
ร า ช ภั ฏ เท พ ส ต รี  ป ร ะ จ า ปี             
พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 8 

04/2564 – 01 – 08 
 
 

8 . พิ จ า ร ณ า ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ ตามข้อ ๑๓ ของ
ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง  ก า ร จั ด ก ลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
8 - 10 

2. หมวดการจัดการศึกษา จ านวน 19 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 7 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 12 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 11 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
12 - 14  

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  
15 - 16 

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  
17 - 18 
 
  

 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

01/2564 – 02 - 05 5. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิ ชา อั กษรย่ อส าหรั บ
สาขาวิชาครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่
..) พ.ศ. ... 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
18 - 19 

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

ครั้งที ่2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
19 - 20 

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

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 21 

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

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 22 

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 23 

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 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
23 - 24 

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  
25 - 26 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
26 - 28 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
29 - 30 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 31 

04/2564 – 02 – 15  
 

15. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ
และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ .ศ . 25 64 ) คณ ะเทคโน โลยี
สารสนเทศ 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 32 

04/2564 – 02 – 16  
 

16 . พิ จารณ าอนุ มั ติ หลั กสู ตร
บริหารธุ รกิ จบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) คณะวิทยาการจัดการ 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 33 

04/2564 – 02 – 17 
 

17. พิ จารณาอนุ มั ติ ให้ ปริญญา
บัณฑิต 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 34 

04/2564 – 02 – 18 
 

18. อนุ มั ติ การขอเปลี่ ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
(4 ปี ) (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ .ศ. 
๒๕๖๒) คณะมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
35 - 36 

04 /2564 – 02 – 19 
 

19. อนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บั ณ ฑิ ต  สาขาวิ ชาการเงิ นและ                 
การธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) คณะวิทยาการจัดการ 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 36 

 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

3. หมวดงบประมาณและการเงิน จ านวน 5 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 5 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

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 

04/2564 – 03 – 05 5. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน 
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ  เทพสตรี 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 21 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 38 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล จ านวน 19 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 18 เรื่อง   

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 39   

01/2564 – 04 - 02 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี  ว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแห น่ งผู้ ช่ วยศ าสตราจารย์              
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. ....   

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
39 - 40 

 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

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

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 41 

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  
42 - 43 

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 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 43  

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 44 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
44 - 45  

03/2564 – 04 - 08 8. แ ต่ ง ตั้ ง อ นุ ก ร ร ม ก า ร  ใ น
คณ ะอนุ กรรมการฝ่ ายกฎหมาย
ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที ่19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 45  

03/2564 – 04 – 09  9. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
และแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
45 - 46  

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
46 - 47  

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 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 47  

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
47 - 48 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 48 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
49 - 51 

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 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 51 

04/2564 – 04 – 16 
 

16. ข้อหารือหน้าที่การด าเนินงาน
ของคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 52 

04/2564 -  04 – 17 
 

17. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
52 - 53 

04/2564 -  04 – 18 
 

18. ก าหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้น
ของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 53 

04/2564 – 04 – 19 
 

19. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร เป็นคณะกรรมการ นโยบาย
แ ล ะ แ ผ น เ พ่ื อ ก า ร พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะ เ ป็ น
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ 
ข้ อ บั ง คั บ  แ ล ะ ร ะ เบี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 54 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

5. หมวดอ่ืนๆ จ านวน 8  เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 8 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 55 
 

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 56 

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 56 

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

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
57 - 58 

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  
58 - 59 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 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 59 

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 60 

04/2564 – 05 - 08 8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
60 - 61 

 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 61 ) 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 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

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

รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     
พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 4/2564 

 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  4.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 

 

   สรุปเร่ือง 
   ด้วย การจัดการศึกษา ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาภาคปกติและ           
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษา จ านวน 362 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 
347 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 15 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงาน
และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนมีนาคม และ
เดือนเมษายน 2564 ดังนี้        

 (1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา              
ในการประชุม เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 

 (2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2564 

 (3) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ส่งถงึกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 

 (4) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 

 (5) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 

 (6) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศกึษา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา            
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 26 – 30 เมษายน และวันที่ 3, 5 – 6 พฤษภาคม 2564 

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 362 คน 
รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
 1.1.1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2 - 2 
 1.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 3 - 3 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

 1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 1.2.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 35 - 35 

รวมทั้งหลักสูตร 35 - 35 
 1.3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 1.3.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 4 7 11 

รวมทั้งหลักสูตร 4 7 11 
 1.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 1.4.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 2 - 2 
รวมทั้งสิ้น 44 7 51 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 11 - 11 
 2.1.2 สาขาวิชาเคมี 1 - 1 
 2.1.3 สาขาวิชาชีววิทยา 8 - 8 

รวมทั้งหลักสูตร 20 - 20 
รวมทั้งสิ้น 20 - 20 

3. คณะวิทยาการจัดการ 
 3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 17 - 17 

  รวมทั้งหลักสูตร 17 - 17 
 3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  3.2.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 13 - 13 
  3.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 2 5 
  3.2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 25 - 25 
  3.2.4 สาขาวิชาการจัดการ 50 - 50 
  3.2.5 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 19 - 19 
  3.2.6 สาขาวิชาการตลาด 7 - 7 

รวมทั้งหลักสูตร 117 2 119 
 3.3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
  3.3.1 สาขาวิชาการบัญชี 72 - 72 

รวมทั้งหลักสูตร 72 - 72 
 3.4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    
  3.4.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 11 - 11 

รวมทั้งหลักสูตร 11 - 11 
รวมทั้งสิ้น 217 2 219 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 4.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
 4.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 3 - 3 

รวมทั้งหลักสูตร 3 - 3 
 4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 4.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 17 - 17 
 4.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 - 15 
 4.2.3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - 1 1 

รวมทั้งหลักสูตร 32 1 33 
รวมทั้งสิ้น 35 1 36 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 5.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  5.1.1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์) 

1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
 5.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
  5.2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
 5.3 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  5.3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการ 
อุตสาหกรรม) 

8 - 8 

  5.3.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล) 

21 - 21 

  5.3.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

- 5 5 

รวมทั้งหลักสูตร 29 5 37 
รวมทั้งสิ้น 31 5 36 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 347 15 362 
 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี  จ านวน 362 คน (เอกสารแยกเล่ม             
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
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  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

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

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 362 คน 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………....…………………………………………………..……….. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
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  4.2 พิจาณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
 

   สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) ได้รับทราบการเปิดสอนหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2560 นั้น  
  เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร             
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ. 2559) ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนั้น เพ่ือให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 คณะวิทยาการจัดการ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดังนี้ 
  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งส่วาง 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งส่วาง คงเดิม 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร์ คงเดิม 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ คงเดิม 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล -  
 
   2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งส่วาง 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งส่วาง คงเดิม 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร์ คงเดิม 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ คงเดิม 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล -  
 
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุม           
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 และสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) และมอบคณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม (หน้า 1 - 4) 
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 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน             
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า

หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)                      
คณะวิทยาการจัดการ ตามที่เสนอ  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 4.3 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2563) คณะครุศาสตร์ 
 

  สรุปเรื่อง  
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 
2563 มีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)           
คณะครุศาสตร์ นั้น ปัจจุบันหลักสูตรอยู่ระหว่างการขอรับทราบหลักสูตรของส านักงานปลัดกระทรวง              
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร (CHECO)  
  เนื่องจาก หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่   
พ .ศ.2563) ได้มีอาจารย์ เกษียณอายุราชการ เมื่ อ เดือนกันยายน 2563  จ านวน 2 คน ได้แก่                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ทองแผ่ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีอาจารย์ลาออก จ านวน 1 คน 
คือ อาจารย์ ดร.ปกเกศ จุลสุคนธ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  มหาวิทยาลัย จึงได้ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 
2564 ผลปรากฏว่ายังไม่มีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จึงได้ด าเนินการขอให้มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่เข้ามาทดแทน 
เป็นครั้งที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม – 1 มิถุนายน 2564 ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการรับสมัครและคัดเลือก 
  ดังนั้น เพ่ือให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
เกณฑ์มาตรฐานหลักฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน คณะครุศาสตร์ จึงขอเสนอเปลี่ยนแปลง อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าหลักสูตรและ             
การสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) ดังนี้ 
  1. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากเดิม             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ทองแผ่ เป็น อาจารย์ ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
  2. ขอถอนรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของส านักงานปลัดกระทรวง         
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เนื่องจากมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ตรง
และไม่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน 2 คน คือ อาจารย์ ดร.สิริพร ดาวัน และอาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ คล่องดี  
  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ทองแผ่ 1. อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์ คงเดิม/ปรับจากล าดับที่ 2  
เป็นล าดับที่ 1  

2. อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์ 2. อาจารย์ ดร.ณฐกร ดวงพระเกษ คงเดิม/ปรับจากล าดับที่ 3  
เป็นล าดับที่ 2 

3. อาจารย์ ดร.ณฐกร ดวงพระเกษ 3. อาจารย์ ดร.เนติ เฉลยวาเรศ  เปลี่ยนแปลงแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.วิไล ทองแผ่/เพิม่เป็นล าดับที่ 3 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
   2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ทองแผ่ 1. อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์ คงเดิม/ปรับจากล าดับ
ที่ 2 เป็นล าดับที่ 1 

2. อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์ 2. อาจารย์ ดร.ณฐกร ดวงพระเกษ คงเดิม/ปรับจากล าดับ
ที่ 3 เป็นล าดับที่ 2 

3. อาจารย์ ดร.ณฐกร ดวงพระเกษ 3. อาจารย์ ดร.เนติ เฉลยวาเรศ คงเดิม/ปรับจากล าดับ
ที่ 7 เป็นล าดับที่ 3 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง 4.รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง คงเดิม 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง - อาจารย์เกษียณอายุ

ราชการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมทรัพย์ 

วรปัญญา 
คงเดิม/ปรับจากล าดับ
ที่ 6 เป็นล าดับที่ 5 

7. อาจารย์ ดร.เนติ เฉลยวาเรศ - ปรับไปเป็นล าดับที่ 3 
8. อาจารย์ ดร.บุณยานุช เฉวียงหงส์ 6. อาจารย์ ดร.บุณยานุช เฉวียงหงส์ คงเดิม/ปรับจากล าดับ

ที่ 8 เป็นล าดับที่ 6 
9. อาจารย์ ดร.สิริพร ดาวัน - ถอนรายชื่อ 
10. อาจารย์ ดร.ปกเกศ จุลสุคนธ์ - ลาออก 
11. อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ คล่องดี - ถอนรายชื่อ 
 
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
4/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 5/2564            
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2563) คณะครุศาสตร์ โดยให้คณะตรวจสอบรายละเอียดผลงานทางวิชาการ และข้อมูลเอกสาร                 
สมอ.08 ให้ถูกต้อง และเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ           
การสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) คณะครุศาสตร์  ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ                  
การประชุม (หน้า 1 - 10) 
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน             
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า

หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)                
คณะครุศาสตร์ ตามที่เสนอ  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.4 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร ์
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2563  ได้มีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
คณะครุศาสตร์ นั้น 
  เนื่องจาก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี ) (หลักสูตรใหม่           
พ.ศ. 2563) ได้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรแจ้งความประสงค์ขอลาออก จ านวน 
1 คน  ดังนั้น เพ่ือให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะครุศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากเดิม อาจารย์ ดร.กานต์ยุภา ชุ่มสนิท เป็น อาจารย์เยาวภา พิทักษ์กิจวัฒนา ซึ่งมี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง คงเดิม 
2. อาจารย์กานต์ยุภา ชุ่มสนิท 2. อาจารย์เยาวภา พิทักษ์กิจวัฒนา เปลี่ยนแปลง 
3. อาจารย์สุประภา วิวัฒนิวงศ์ 3. อาจารย์สุประภา วิวัฒนิวงศ์ คงเดิม 
4. อาจารย์ณัฐณิชาช์ เสารักษา 4. อาจารย์ณัฐณิชาช์ เสารักษา คงเดิม 
5. อาจารย์ชลธิชา น านา 5. อาจารย์ชลธิชา น านา คงเดิม 
 
  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
 (ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง คงเดิม 
2. อาจารย์กานต์ยุภา ชุ่มสนิท 2. อาจารย์เยาวภา พิทักษ์กิจวัฒนา เปลี่ยนแปลง 
3. อาจารย์สุประภา วิวัฒนิวงศ์ 3. อาจารย์สุประภา วิวัฒนิวงศ์ คงเดิม 
4. อาจารย์ณัฐณิชาช์ เสารักษา 4. อาจารย์ณัฐณิชาช์ เสารักษา คงเดิม 
5. อาจารย์ชลธิชา น านา 5. อาจารย์ชลธิชา น านา คงเดิม 
 
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
4/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 และสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
คณะครุศาสตร์ โดยให้คณะครุศาสตร์ตรวจสอบรายละเอียดผลงานทางวิชาการ และตรวจสอบข้อมูลใน
เอกสาร สมอ. 08 ให้ถูกต้อง และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา             
(4 ปี ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์  ตามที่ เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ                  
การประชุม (หน้า 1 - 6) 
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน             
ทีค่ณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า

หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)              
คณะครุศาสตร์ ตามที่เสนอ  

 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 4.5 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) คณะครุศาสตร์ 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
2562 ได้มีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                
โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้รับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2563 แล้วนั้น 
  เนื่องจาก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
ได้มีอาจารย์หมดสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน 2 คน ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะ 
ครุศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ โพธิ์ศรีสูง และ             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัฐ ภักดีวงศ์ เป็น อาจารย์อเนก อ่อนไสว และอาจารย์อริญชย์ นิลสกุล ประกอบกับ           
อาจารย์พงศธร ไพจิตร ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเรียบร้อยแล้ว จึงขอปรับคุณวุฒิทางการศึกษาให้สูงขึ้น 
และเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 คือ อาจารย์วัชราช ศรไชย ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ โพธิ์ศรีสูง 1. อาจารย์ ดร.พงศธร ไพจิตร คงเดิม/ปรับจากล าดับที่ 2 
เป็นล าดับที่ 1 /ปรับเพ่ิม

คุณวุฒิ 
2. อาจารย์พงศธร ไพจิตร 2. อาจารย์เอนก อ่อนไสว เปลี่ยนแปลง 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัฐ ภักดีวงศ์ 3. อาจารย์อริญชย์ นิลสกุล เปลี่ยนแปลง 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คธาวุธ ศรียา 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คธาวุธ ศรียา คงเดิม 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ ยิ่งด านุ่น 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ ยิ่งด านุ่น คงเดิม 
 
  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ โพธิ์ศรีสูง 1. อาจารย์ ดร.พงศธร ไพจิตร คงเดิม/ปรับจากล าดับที่ 3
เป็นล าดับที่ 1 /ปรับเพิ่ม

คุณวุฒิ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัฐ ภักดีวงศ์ 2. อาจารย์เอนก อ่อนไสว คงเดิม/ปรับจากล าดับที่ 6 

เป็นล าดับที่ 2 
3. อาจารย์พงศธร ไพจิตร 3. อาจารย์อริญชย์ นิลสกุล คงเดิม/ปรับจากล าดับที่ 7 

เป็นล าดับที่ 3 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 (ชุดเดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ชุดใหม่) 
หมายเหตุ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คธาวุธ ศรียา 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คธาวุธ ศรียา คงเดิม 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ ยิ่งด านุ่น 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ ยิ่งด านุ่น คงเดิม 
6. อาจารย์เอนก อ่อนไสว 6. อาจารย์วัชราช ศรไชย เพ่ิมเติม 
7. อาจารย์อริญชย์ นิลสกุล   
 
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
4/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 และสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะ
ครุศาสตร์ โดยให้คณะครุศาสตร์ตรวจสอบรายละเอียดผลงานทางวิชาการ และตรวจสอบข้อมูลในเอกสาร 
สมอ. 08 ให้ถูกต้อง และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์  ตามที่ เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ                  
การประชุม (หน้า 1 - 8) 
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน             
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า

หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                        
คณะครุศาสตร์ ตามที่เสนอ  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 4.6 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
2562  ได้มีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง                  
พ.ศ. 2562)  โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้รับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) เมื่อวันที่ 13 
มิถุนายน 2563 แล้วนั้น 
  เนื่องจาก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) ได้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ลาออกจากราชการ จ านวน 1 คน ดังนั้น 
เพ่ือให้หลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                
คณะครุศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร 
สงวนศรี เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนิดา เนื่องพะนอม และขอเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 คน 
คือ อาจารย์ณัฐณิชาช์ เสารักษา ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิรณา เกี๋ยสกุล 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิรณา เกี๋ยสกุล คงเดิม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร สงวนศรี 2. อาจารย์ขจิตพรรณ ทองค า คงเดิม/ล าดับที่ 3 ปรับ

เป็นล าดับที่ 2 
3. อาจารย์ขจิตพรรณ ทองค า 3. อาจารย์พัชรี ชีวะค านวณ คงเดิม/ล าดับที่ 4 ปรับ

เป็นล าดับที่ 3 
4. อาจารย์พัชรี ชีวะค านวณ 4. อาจารย์ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ คงเดิม/ล าดับที่ 5 ปรับ

เป็นล าดับที่ 4 
5. อาจารย์ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนิดา เนื่องพะนอม เปลี่ยนแปลง 
 
  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิรณา เกี๋ยสกุล 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิรณา เกี๋ยสกุล คงเดิม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร สงวนศรี 2. อาจารย์ขจิตพรรณ ทองค า คงเดิม/ล าดับที่ 3 ปรับเป็น

ล าดับที่ 2 
3. อาจารย์ขจิตพรรณ ทองค า 3. อาจารย์พัชรี ชีวะค านวณ คงเดิม/ล าดับที่ 4 ปรับเป็น

ล าดับที่ 3 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

4. อาจารย์พัชรี ชีวะค านวณ 4. อาจารย์ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ คงเดิม/ล าดับที่ 5 ปรับเป็น
ล าดับที่ 4 

5. อาจารย์ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนิดา เนื่องพะนอม เปลี่ยนแปลง 
 6. อาจารย์ณัฐณิชาช์ เสารักษา เพ่ิมเติม 
 
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
4/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 และสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
โดยให้คณะครุศาสตร์ตรวจสอบรายละเอียดผลงานทางวิชาการ และตรวจสอบข้อมูลในเอกสาร สมอ. 08            
ให้ถูกต้อง และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย      
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 10) 
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน             
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า

หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)            
คณะครุศาสตร์ ตามท่ีเสนอ  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
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  4.7 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง                   
พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
2560 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  
คณ ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยหลักสู ตรดั งกล่ าว ได้ รับทราบจากส านั กงานคณะกรรมการ                   
การอุดมศึกษา (เดิม) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 แล้วนั้น 
  เนื่องจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ลาออกจากราชการ จ านวน 1 คน ดังนั้น เพ่ือให้
หลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ                
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม เป็น อาจารย์ ดร.ปาริสัชชา แสงสุวรรณ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและมาตรฐานหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล คงเดิม/ล าดับที่ 2
ปรับเป็นล าดับที่ 1  

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล 2. อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์ คงเดิม/ล าดับที่ 3
ปรับเป็นล าดับที่ 2 

3. อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์ 3. อาจารย์เจนจิรา เดชรักษา คงเดิม/ล าดับที่ 4
ปรับเป็นล าดับที่ 3 

4. อาจารย์เจนจิรา เดชรักษา 4. อาจารย์กัลย์สุดา ดวงศรีแก้ว คงเดิม/ล าดับที่ 5
ปรับเป็นล าดับที่ 4 

5. อาจารย์กัลย์สุดา ดวงศรีแก้ว 5. อาจารย์ ดร.ปาริสัชชา แสงสุวรรณ เปลี่ยนแปลง 
 

  
  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล คงเดิม/ล าดับที่ 2
ปรับเป็นล าดับที่ 1  

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล 2. อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์ คงเดิม/ล าดับที่ 3 
ปรับเป็นล าดับที่ 2 

3. อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์ 3. อาจารย์เจนจิรา เดชรักษา คงเดิม/ล าดับที่ 4 
ปรับเป็นล าดับที่ 3 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

4. อาจารย์เจนจิรา เดชรักษา 4. อาจารย์กัลย์สุดา ดวงศรีแก้ว คงเดิม/ล าดับที่ 5
ปรับเป็นล าดับที่ 4 

5. อาจารย์กัลย์สุดา ดวงศรีแก้ว 5. อาจารย์ ดร.ปาริสัชชา แสงสุวรรณ เปลี่ยนแปลง 
 
  ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมมีมติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจสอบรายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
และตรวจสอบข้อมูลในเอกสาร สมอ. 08 ให้ถูกต้อง และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ              
การประชุม (หน้า 1 - 5) 
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน             ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า

หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตามท่ีเสนอ 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 4.8 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ              
การสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2558 ได้มีมติให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์ โดยสาขาวิชาจะดูแลนักศึกษาจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายส าเร็จ
การศึกษา นั้น ปัจจุบันหลักสูตรดังกล่าว ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน จนกระทั่งนักศึกษาคนสุดท้ายของ
หลักสูตรที่คงเหลืออยู่ได้ท าการขออนุมัติส าเร็จการศึกษาตามกระบวนการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับ
คณะได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  2563) 
โดยจัดการเรียนการสอนแล้ว นั้น 
  คณะครุศาสตร์ จึงมีความประสงค์ขอปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) โดยสมบูรณ์ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะ
ครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 
5/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการเสนอขอปิดหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์  โดยสมบูรณ์ และ
มอบให้คณะครุศาสตร์ ด าเนินการเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์  โดยสมบูรณ์                
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 2) 
   
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
   “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์ โดยสมบูรณ์ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแจ้งการปิดหลักสูตรต่อส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบต่อไป 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 4.9 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพคร ู(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์  
 
  สรุปเร่ือง 
  ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา ซึ่งขณะนี้ สาขาวิชามิได้มีการเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษามา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 และไม่มีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร 
  คณะครุศาสตร์ จึงมีความประสงค์ขอปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) โดยสมบูรณ์ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 และสภา
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการเสนอขอ
ปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2557) คณะครุศาสตร์ โดยสมบูรณ์ โดยมอบให้คณะครุศาสตร์ ด าเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์  โดยสมบูรณ์             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
   “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ

ครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์ โดยสมบูรณ์ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแจ้งการปิด
หลักสูตรต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบต่อไป 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 4.10 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และไม่ขอรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และมอบให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาที่
คงค้างอย่างมีคุณภาพจนส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา นั้น  
  ปัจจุบันหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน จนกระทั่งนักศึกษาคนสุดท้ายของ
หลักสูตรที่คงเหลืออยู่ได้ส่งผลการเรียนต่อมหาวิทยาลัยครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จึงมีความประสงค์ขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยสมบูรณ์ และไม่ขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 และสภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการเสนอขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยสมบูรณ์               
และมอบให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2555) โดยสมบูรณ์                
และไม่ขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม (หน้า 1 - 5) 
   
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
   “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยสมบูรณ์ และไม่ขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2563 และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแจ้งการปิดหลักสูตรต่อส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบต่อไป 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 4.11 พิจารณานโยบาย หลักการ และแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   

  สรุปเร่ือง 
 เพ่ือให้การขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยส าเร็จลุล่วงตามนโยบายและยุทธศาสตร์             
และเพ่ือให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลผลิตและตัวชี้วัด ที่ก าหนดไว้            
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ มหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนด นโยบาย 
หลักการ และแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ประจ าปี  พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตรี พ.ศ. 2563 – 2565 ของสภามหาวิทยาลัย โดยมีแนวทางดังนี้ 
 1. จัดหางบประมาณตามพันธกิจจากส่วนราชการให้เต็มศักยภาพ 
 2. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ของสภามหาวิทยาลัยต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2565 
และ Road map ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2565 โดยมุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ 
 3. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการด าเนินการบริหารจัดการงบประมาณ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 4. จัดสรรงบประมาณรายได้ให้กับโครงการ/กิจกรรมที่จ าเป็นแต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
 5. ให้มีการบริหารจัดการงบประมาณแบบยืดหยุ่นตามสภาวการณ์ 
 6. มีการก ากับติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ 
อย่างเป็นธรรม 
 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัตินโยบาย หลักการ และ
แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี              
โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา             
การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   พิจารณาอนุมัตินโยบาย หลักการ และแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
   มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

  4.12 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 
 

  สรุปเร่ือง 
  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส าหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ 
การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐแนวใหม่ เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการจัดท า
อย่างมีส่วนร่วม ในการก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
สอดคล้องกับสถานภาพภายใต้บริบทแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และอ่ืนๆ                      
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นกรอบการก าหนดทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนา
องค์กร และเป็นแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร  ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการแปลง                 
แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติต่อไป 
  สืบเนื่องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                
พ.ศ.2546 หมวด 3 มาตรา 14 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพ่ือแปลงเป็น
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และก าหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง จากเหตุการณ์ที่กล่าวมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจึงมีความจ าเป็น
ในการจัดท ายุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ถ่ายทอดสู่แผน
ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ระยะ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้อยู่ในระยะที่ 1 ใช้ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -
2565 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีแนวทางการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี                   
(พ.ศ.2561-2580) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ตลอดจนยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยส าหรับหน่วยงานระดับคณะ ส านัก สถาบัน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย                    
ช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของบุคลากร            
ในสังกัดมหาวิทยาลัย และสามารถใช้เครื่องมือส าหรับการด าเนินงานการแปลง แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ          
ที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2566 – 2570 ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 
2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม 
ครั้งที่  4/2564 เมื่อวันที่  30 เมษายน 2564 และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม (เอกแยกเล่ม) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา             
การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 
 
   มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 4.13 พิจารณารายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 
วันที่ 31 มีนาคม 2564) 
 

  สรุปเร่ือง  
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2564 มีมติอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2564 นั้น 
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการจัดการความเสี่ยงแต่ละด้าน ได้ด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงที่เสนอสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ที่ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564              
ซึ่งมีผลการด าเนินการ ด้านกลยุทธ์ อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 67 และด้านการ
ปฏิบัติงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 67 รวมเป็น 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 
จ าแนกรายด้าน ดังนี้ 

 
 

ด้าน 
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ 
การจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จตาม
ก าหนด 
() 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

() 

ด าเนินการแล้ว 
เสร็จล่าช้ากว่า

ก าหนด 
() 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

(×) 

1. ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง หลักสูตรบางหลักสูตรอาจถูกปิด     

 
ปัจจัยเสี่ยง 1. ผู้สมัครเรียนไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ขั้นต่ า 

    

 

การจัดการความเสี่ยง 
 1. วิเคราะห์หาสาเหตุที่ไม่มีผู้สมัครเรียน 
 2. ปิด/ควบรวมหลักสูตรเดิมที่ไม่มีผู้สมัคร
เรียนหรือมาเรียนน้อย 
     3. เปิดหลักสูตรใหม่เชิงบูรณาการเป็น
หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรออนไลน์ 

    

 
ปัจจัยเสี่ยง 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

    

 

การจัดการความเสี่ยง 
 1. พัฒนาอาจารย์โดยเน้น Up – skill  
New skill ทั้ ง ก า ร ส อ น ใน ชั้ น เรี ย น แ ล ะ            
การปฏิบัติ 
 2. ก าหนดมาตรการ/เงื่อนไขให้อาจารย์
พัฒนาตนเอง 
       3. สนับสนุนทุนการศึกษาอาจารย์ เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพตามความต้องการและจ าเป็นของ
มหาวิทยาลัย 

    

 รวม  2   



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
  จากรายงานผลการด าเนินการดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร            
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 และคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบรายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564) ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
      

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

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาเห็นชอบรายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564)
  

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

ด้าน ความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง 
ผลการด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามก าหนด 

() 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

() 

ด าเนินการแล้ว เสร็จ
ล่าช้ากว่าก าหนด 

() 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

(×) 

2. ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง บุคลากรและนักศึกษาอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 
 ปั จจั ย เสี่ ย ง  1 . บุ ค ล ากรและ

นักศึกษาบางส่วนไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการการเฝ้าระวัง 
การจัดการความเสี่ยง 
 1. มหาวิทยาลัยด าเนินการตาม
มาตรการของ ศบค. 
 2. จัดบุคลากรในการควบคุม
เฝ้าระวังให้เป็นไปตามมาตรการ 
 3. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การป้ อ งกั น ให้ เพี ย งพ อและมี
คุณภาพทุกจุด 
 4. ให้ความรู้ในการป้องกันแก่
บุคลากรและนักศึกษา 

 

 
 

 
 

  

รวม 1    



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 4.14 พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
 ด้วย มหาวิทยาลัย ได้ก าหนดให้มีมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของพนักงาน              
ในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือใช้ประเมินความสามารถ            
ด้านภาษาอังกฤษของผู้ที่จะรับเข้าเป็นอาจารย์ประจ าใหม่ ควรมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง  
การพูด การอ่าน และการเขียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดไว้ และควรมีเกณฑ์เฉพาะส าหรับอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือให้คุณภาพ
ของอาจารย์เป็นไปความต้องการของมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการศูนย์ภาษา จึงได้ด าเนินการจัดท าร่าง ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2562              
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 มีมติ เห็นชอบ 
 2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในการประชุมครั้งที่ 
11/2562 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 มีมติ เห็นชอบเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ความสามารถ
ภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ และอาจารย์ใหม่ นักศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ) และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) พิจารณาในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 มีมติ เห็นชอบ มอบเลขานุการเสนอร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 17) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...” 
     “มาตรา 18(3) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
 2. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506/ ว 226 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2559 เรื่อง แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี                  
พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
 
  
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
            พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....  
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 4.15 พิจารณาการขอแก้ไขค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ว่า “ข้อ 5 
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย เรียกชื่อโดยย่อว่า ก.บ.ม. 
ประกอบด้วย 
 (1) ประธานกรรมการ ซึ่ งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (2) อธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ 
  (3) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล และรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงาน
วิชาการ เป็นกรรมการ 
  (4) กรรมการ ซึ่งคัดเลือกกันเองจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี จ านวน 2 คน 
 (5) กรรมการ ซึ่งคัดเลือกกันเองจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ จ านวน 1 คน 
 (6) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ 
 (7) กรรมการ ที่มิใช่ผู้บริหาร ซึ่งเลือกตั้งจากข้าราชการหรือพนักงาน สายวิชาการ จ านวน           
2 คน และจากข้าราชการหรือพนักงาน สายสนับสนุน จ านวน 1 คน 
 (8) กรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งตาม
ค าแนะน าของอธิการบดี จ านวนไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารบุคคล ด้านกฎหมาย 
ด้านพัฒนาองค์กร และด้านการบริหารจัดการ อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน 
 (9) ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นเลขานุการ 
 (10) ผู้ช่วยเลขานุการตามที่อธิการบดีมอบหมาย จ านวนไม่เกิน 2 คน 
 กรรมการ (4) (5) (7) และ (8) มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่
อีกได้ 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี โดยระบุชื่อบุคคล และต าแหน่งในค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 8/2562                   
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ที่  2/2562 ลงวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แต่งตั้ ง
กรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 
5/2564 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 มีมติ มอบฝ่ายเลขานุการ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอแก้ไขค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย
ให้ระบุชื่อต าแหน่งแทนการระบุชื่อบุคคล ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 (2) (3) (6) (9) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย                
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งหากมีกรณีประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนเดิมลาออก ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มา
ด ารงต าแหน่งแทน สามารถด าเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องออกค าสั่งแต่งตั้งฉบับใหม่ 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัย โดยส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย                 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอแก้ไขค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 8) 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
   มาตรา ๑๘ (๑๔) “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
            พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอแก้ไขค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 4.16 พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงการสอบทานเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔ 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามกรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ก าหนดสอบทานเป็นกรณีพิเศษในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ซึ่งสภามหาวิทยาลัย               
ราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 10/๒๕63 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้สอบทาน
เป็นกรณีพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมิ นผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น 
  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัย                
จึงได้ปรับรูปแบบการด าเนินการงาน และเพ่ือให้การสอบทานเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ                     
พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเหมาะสม มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                   
ให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงการสอบทานเป็นกรณีพิเศษ ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน      
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จากเดิม เรื่อง ยุทธศาสตร์              
การพัฒนาท้องถิ่น เป็นเรื่อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
    
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
  
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงการสอบทานเป็นกรณีพิเศษ ในการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  256๔ จากเดิม 
เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นเรื่อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 4.17 พิจารณาการขอใช้เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไข           
หรือก าหนดไว้ไม่ชัดแจ้ง ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เปิดการเรียนการ
สอนนักเรียน ชั้น ม.1 – ม.6 ครบตามแผนการจัดการศึกษา จ านวน 30 ห้องเรียน โดยมีนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 18 ห้องเรียน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 12 ห้องเรียน 
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ
ปรับปรุงห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 6 ห้องเรียน ให้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart classroom) 
มหาวิทยาลัย จึงมีความประสงค์ขอใช้เงินบริจาคที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไข หรือก าหนด
ไว้ไม่ชัดแจ้ง เพ่ือใช้ด าเนินการโครงการพัฒนาห้องเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน 
1,268,490 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

รายการ งบประมาณ 
1 . ชุ ดป ฏิ บั ติ ก าร เรี ย น ก ารสอน แบ บ  Interactive จ าน วน  1  ชุ ด  
ประกอบด้วยรายการ ดังนี้ 
 1.1 จอ ระบบ Touchscreen LCD monitor จ านวน 6 เครื่อง 
 1.2 มินิคอมพิวเตอร์ (MINI COMPUTER) จ านวน 6 ชุด 

1,181,430 บาท 

2. กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวนและติดแม่เหล็ก จ านวน 6 ห้อง 51,360 บาท 
3. งานจ้างเหมารื้อกระดานไวท์บอร์ด และทาสีผนัง จ านวน 6 ห้อง 35,700 บาท 

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,268,490 บาท 
 
    ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามข้อ 8 วรรคสาม ก าหนดว่า “เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่
มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขหรือก าหนดเงื่อนไขไม่ชัดแจ้ง ให้มหาวิทยาลัยน าเงินหรือทรัพย์สิน                 
ที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยดังกล่าวไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย หรือ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย”  
   มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่
มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขหรือก าหนดไว้ไม่ชัดแจ้ง จ านวน 1,268,490 บาท (หนึ่งล้านสองแสน
หกหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เพ่ือใช้ด าเนินการโครงการพัฒนาห้องเรียนของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564                 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 15) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 “มาตรา ๑๘ (๑5) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย
ตามที่อธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้” 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 8 วรรคสาม  

 “เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขหรือก าหนด
เงื่อนไขไม่ชัดแจ้ง ให้มหาวิทยาลัยน าเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยดังกล่าวไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้
ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม โดยได้รับ
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย” 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
   พิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขหรือก าหนด
ไว้ไม่ชัดแจ้ง จ านวน 1,268,490 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เพ่ือใช้
ด าเนินการโครงการพัฒนาห้องเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 4.18 พิจารณาแต่งตั้ งกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 

 สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 4/๒๕64 เมื่อวันที่ 23 
เมษายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 โดยเป็นการปรับแก้ไขข้อบังคับใน 
ข้อ 5 4) เป็น ดังนี้ “บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี 
หรือคณบดี หรือผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ ความสามารถด้าน
การเงินและทรัพย์สิน โดยค าแนะน าของอธิการบดี จ านวนไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการ” นั้น  

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 3)                
พ.ศ. 2564 เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
    มาตรา ๑๘ (๑๔) “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด            
เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมาย  ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ ใน
อ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี  เป็น

กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

 
   
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2564 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ ก าหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท า
รายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (1) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ –                 
จ่ายเงิน เสนออธิการบดีทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น                
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปดังนี้ 
  1. งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 

รวม งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ 
(บาท) 

สินทรัพย์    
 สินทรัพย์หมุนเวียน 5,429,643.68     1,106,928,782.82  1,112,358,426.50  
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,092,494,995.94   210,738,109.28  1,303,233,105.22  
 รวมสินทรัพย์ 1,097,924,639.62  1,317,666,892.10  2,415,591,531.72  
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ    
   หนี้สินหมุนเวียน 20,325,737.38  123,739,913.35  144,065,650.73  

รวมหนี้สิน  20,325,737.38  123,739,913.35  144,065,650.73  
ส่วนของเจ้าของ    
    ทุน 191,707,495.93  801,315,386.40  993,022,882.33  

    รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 
              

885,891,406.31  
                 

392,611,592.35  
        

1,278,502,998.66  
รวมส่วนของเจ้าของ 1,077,598,902.24        1,193,926,978.75  2,271,525,880.99  

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 1,097,924,639.62  1,317,666,892.10  2,415,591,531.72  
 
  2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

รายการ งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) รวม 
รายได้ 228,844,095.24  82,897,990.73    311,742,085.97  
ค่าใช้จ่าย 257,543,120.71        57,343,467.64  314,886,588.35  
รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (28,699,025.47) 25,554,523.09  (3,144,502.38) 

 
 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  

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

 
ประเด็นเสนอ 

  รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 5.2 รับทราบรายงานประจ าปี พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี  พ.ศ. 2563 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าตามภารกิจของมหาวิทยาลัย    
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) และเป็นส่วนหนึ่งของ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยที่หน่วยงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สนใจในกิจการของมหาวิทยาลัยได้รับทราบ 
ผลการด าเนินงานและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร โดยรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น 
  2. ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู 
  3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 4. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นศักยภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่ร่วมกัน
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยจะมีการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานประจ าปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘(๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 
                  “มาตรา 31 อธิการบดีมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
  ... 
  (6) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
  ...” 

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
รับทราบรายงานประจ าปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

6.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564   
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

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

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

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

 
  
 
 
 

 
 

 


