
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 5/๒๕65 

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

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

------------------------ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
     1.2 เรื่องท่ีประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม  
 1.3 เรื่องท่ีประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 22 
เมษายน 2565           
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 3.2 รับทราบก าหนดการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 5.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 5.2 พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 5.3 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 
 5.4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
 5.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 5.6 พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงการสอบทานกรณีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 5.7 พิจารณาอนุมัติการขอแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 5.8 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ-ทักท้วง 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเพื่อทราบ  
  7.1 รับทราบรายงานประจ าปี พ.ศ. 2564 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  7.2 รับทราบการปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 
  7.3 รับทราบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
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๑.๒ เรื่องท่ีประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม 
   ๑.๒.๑ รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 

ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
๕ - ๖  พฤษภาคม
๒๕๖๕ 

โครงการการอบรมพัฒนา
เครือข่ายผู้น าชุมชน 

คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมหลักสูตรผู้น าในองค์การ            
จัดให้แก่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการเป็น
ชุมชนเข้มแข็งที่สามารถจัดการชุมชนให้มีความสงบสุขด้วย
พลังจากภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชน ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ 
ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ห้องประชุมศรนารายณ์  โรงแรม          
ภูวนาลี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา 

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดการประชุม
ร่วมกับฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม บริษัท สหฟาร์ม จ ากัด 
เพ่ือประเมินความเป็นไปได้และหาแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม CWIE  (Cooperative and 
Work Integrated Education) 

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การให้บริการวิชาการ/ข้อมูล ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายบางระจัน 
โดย อาจารย์  ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ ช่ วยอธิ การบดี                      
ให้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จากส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
สิงห์บุรี เกี่ยวกับข้อมูลการเพาะปลูกข้าว และปัญหาจากการ
ปลูกข้าวในฤดูการเก็บเกี่ยวที่ผ่านมา ในการนี้ ได้ลงพ้ืนที่เก็บ
ตัวอย่างดินเพื่อน าไปวิเคราะห์และตรวจสอบค่าดิน เพ่ือน าผล
ที่ได้มาปรับปรุงดินและพัฒนาในการเพาะปลูกข้าวในฤดูกาล 

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ อว.ส่วนหน้าหารือแนวทาง 
การบูรณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย
กับจังหวัดสิงห์บุรี  

นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
น าคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยชุดใหม่ ประกอบด้วย              
ผศ .ดร.กั นยา บาร์นท์  รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
คณบดี และผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีเข้าคารวะ              
นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี              
รองผู้ว่าราชการ และหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือแนะน าคณะ
ผู้บริหารชุดใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และร่วม
หารือแนวทางการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับจังหวัดสิงห์บุรี  
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โครงการ 

ถ่ายทอดความรู้ 
คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยและ
บรรจุภัณฑ์ จากหน่อไม้ฝรั่ ง ส าหรับหมู่บ้ าน อินทรีย์บ้ าน               
ท่าปลวกสูง ต าบลท่าดินด า อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี              
โดยมีวิทยากรบรรยาย ดังนี้ ผศ.ดร.ภาราดร งามดี  การบรรยาย
เชิงปฏิบัติการผลิตน้ าหน่อไม้ฝรั่งพาสเจอไรซ์และการผลิต
หน่อไม้ฝรั่งดอง ผศ.ดร.ภาวิณี เทียมดี การบรรยายเชิงปฏิบัติการ
เตรียมวัสดุบรรจุภัณฑ์จากกากหน่อไม้ฝรั่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
 - - 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
27 - 29 เมษายน 
2565 

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
อาจารย์ด้านการเรียน
การสอนและการท า
วิจัย 

ศูนย์ภาษา จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน 
และการท าวิจัยในศตวรรษที่ 21 : ด้านการแปลและทฤษฎีการ
ประยุกต์ใช้ โดยมีอาจารย์จากสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมการอบรม  
15 ท่าน ในการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของคณาจารย์ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือผลิตผลงานวิจัย บทความ
วิชาการ และการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายความ
เป็นเลิศระดับนานาชาติ และยกระดับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นที่ยอมรับด้านวิชาการระดับสากลมากข้ึน โดยในการอบรม
ในครั้งนี้ ศูนย์ภาษาได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ .ดร.สมบูรณ์ 
พจน์ประสาท จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย 

๒๙ เมษายน 2565 การประชุม 
วิชาการ 

ผลการด าเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย              
กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๑ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่” ผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังนี้  
1.1 การน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิจัยทั้งสิ้น ๙๗ ผลงาน  
       ๑) จ าแนกเป็นภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ แบ่งเป็น            
๔ กลุ่ม ดังนี้ ได้แก่    
           (๑) กลุ่มการศึกษา/๒๐ ผลงาน  
           (๒) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/๔๔ ผลงาน  
           (๓) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/๑๒ ผลงาน   
           (๔) กลุ่มการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น/๒๑ ผลงาน  

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
         ๒) จ าแนกตามประเภทบุคลากรและหน่วยงาน ได้แก่ 

         (๑ ) ผลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
ราชนครินทร์ จ านวน ๑๒ ผลงาน   
         (๒) ผลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 
ศรีอยุธยา จ านวน ๓๗ ผลงาน 
        (๓) ผลงานวิจัยของบุคคลทั่วไป จ านวน ๔๘ ผลงาน 
     ๓) จ าแนกผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน 
๑๒ ผลงาน ประกอบด้วยภาคโปสเตอร์ ๙ ผลงาน และภาค
บรรยาย ๓ ผลงาน 
๑.๒ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ได้รับรางวัล 
ดังนี้ 
      ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล ได้รับรางวัล 
“นักวิจัยดีเด่น”    
      ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญลักษณ์ ศุภนาม ได้รับรางวัล 
“ผู้น าเสนอผลงานวิจัยดีเด่นกลุ่มการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น            
ภาคโปสเตอร์”  
     ๓) อาจารย์วันวิสา แย้มกระจ่าง ได้รับรางวัล “ผู้น าเสนอ
ผลงานวิจัยดีเด่นกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และกลุ่มการ
วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคโปสเตอร์” 
๒. มอบโล่ขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 
    รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มอบโล่ขอบคุณ  
๓. ส่งต่อธงเจ้าภาพ 
   รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับมอบธง 
เพ่ือเป็นเจ้าภาพ “งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๒” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 

5 - 31 พฤษภาคม จัดอบรม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะดิจิทัล ครั้งที่  2  เพ่ือพัฒนานักเรียน 
นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ศิษย์เก่า 
โรงเรียนในชุมชน และบุคลากรทั่วไป จ านวน 14 หลักสูตร 
วิทยากรจากบุคลากรภายในทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน และ
บุคคลภายนอก ปัจจุบันมียอดผู้เข้าร่วมอบรมสะสม 761 คน 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๒ - ๓  พฤษภาคม 
๒๕๖๕ 

โครงการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ของ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ "สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การด าเนินงานในระบบคลังหน่วยกิต" โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้
บุคลากรสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓  พฤษภาคม 
๒๕๖๕ 

ลงนามความร่วมมือ คณะวิทยาการจัดการ เป็นตัวแทนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัย          
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี โดยมีสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการเข้าร่วม
บันทึกความร่วมมือจ านวน 30 แห่ง ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
กรุงเทพมหานคร 

๖ พฤษภาคม 
2565 

การจัดอบรมเตรียมความ
พร้อมมหาวิทยาลัยเพ่ือเข้า
สู่การจัดอันดับ THE 
Impact Ranking 

ศูนย์ภาษา จัดการอบรมการเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัย          
เพ่ือเข้าสู่การจัดอันดับ THE Impact Ranking (SDGs) ประจ าปี 
2023 ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการ
อบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหาร อาจารย์
ประจ าจากสาขาวิชา และบุคลากร ที่เข้าอบรมจ านวน 100 คน 
ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่จ าเป็นต้องปรับการด าเนินงานให้เกิดความสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก คุณกรชวัล 
จันทิมา หัวหน้าโครงการจาก Time Higher Education (THE) 
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นน าด้านข้อมูลการศึกษาระดับอุดมศึกษา           
แก่สถาบันการวิจัยชั้นน าระดับโลก ให้เกียรติเป็นวิทยากรการ
บรรยาย 

พฤษภาคม 2565 การจัดอบรมภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษาร่วมกับบริษัท Speexx จัดอบรมภาษาอังกฤษใน
หัวข้อ Resume Makeover & English for Job Interview ใน
รูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจาก  
คุณโชติจิณณ์ วีระเสรีวัฒนะ ผู้จัดการฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่ 
บริษัท Speexx ประเทศไทย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงของการท างานในบริษัท
ต่างประเทศ วัฒนธรรมที่แตกต่าง เทคนิค เคล็ดลับในการเขียน 
Resume และการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้งาน 
100% 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
10 - 12 
พฤษภาคม 2565 

โครงการบริการวิชาการ
ด้านภาษาอังกฤษ 

ศูนย์ภาษา จัดโครงการบริการวิชาการ “Family English 
Camp” ให้กับบุตรหลานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการนี้
มีผู้ปกครองและบุตรหลานสมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง 45 คน 
ซึ่งการจัดโครงการบริการวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
การเปิดโลกทัศน์ ส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
และพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษที่ผ่านกิจกรรมเกมส์ต่าง ๆ  

12 พฤษภาคม 
2565 

การจัดอบรม“การเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการจัดท า
วารสารระดับนานาชาติ 
และการน าวารสารเข้าสู่
ฐาน Scopus  

ศูนย์ภาษา จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ “การเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการจัดท าวารสารระดับนานาชาติ และการน าวารสาร
เข้าสู่ฐาน Scopus ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โดย ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากศาสตราจารย์ กิ ตติ คุ ณ  ดร .อมรา                         
ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี อาจารย์
ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินรายการการ
อบรม ทั้งนี้มีคณาจารย์ผู้สนใจเข้ารับฟังจ านวน 20 ท่าน โดย
วัตถุประสงค์หลักของการจัดอบรมในครั้งนี้คือ เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าวารสารระดับนานาชาติให้แก่
บุคลากร อันจะน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือผลักดันคุณภาพวารสาร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติต่อไป
ในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๒๙  เมษายน 
2565 

ป ระชุ ม เชิ งป ฏิ บั ติ ก าร          
เ พ่ื อ ก า ห น ด ข้ อ เส น อ
โครงการริเริ่มส าคัญระดับ
ภูมิภาคของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคกลาง 

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เข้าร่วมการประชุม              
เชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มส าคัญระดับ
ภูมิภาคของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง ซึ่งจัดโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ส าหรับการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วม
กิจกรรมสร้างการรับรู้ร่างแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ การแสดงความยินดี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ขอแสดง
ความยินดีกับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการ 
 1. รางวัลนักวิจัยด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ดังนี้ 
 ๑) รศ.ดร. ดวงใจ  บุญกุศล  
 ๒) ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.สุริยะ หาญพิชัย  
 ๓) ผศ.ดร. ภาวิณี  เทียมดี   
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   2. รางวัลนักวิจัยด้านรับใช้สังคม ได้แก่ อ.นิเวศ เผื่อนทิม 

 3. รางวัลนักวิจัยด้านเงินทุนภายนอก ได้แก่ อ. ไชยพล  
กลิ่นจันทร์  
 4. รางวัลนักวิจัยสายสนับสนุน ได้แก่ น.ส.ขนิษฐา สุกใส 

พฤษภาคม 2565 โครงการจัดการพลังงาน
ไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 

โครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีเป้าหมายใน
การติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด
ก าลังการผลิตไม่น้อยกว่า 582.3 kWp ในจ านวน 6 อาคาร 
ได้แก่  1) อาคารรัตนเทพ ขนาดก าลังการผลิตไม่น้อยกว่า 
230.55 kWp 2) อาคาร 21 ขนาดก าลังการผลิตไม่น้อยกว่า 
72.08 kWp  3) อาคาร 3 ขนาดก าลังการผลิตไม่น้อยกว่า 
76.32 kWp  4) อาคาร 4 ขนาดก าลังการผลิตไม่น้อยกว่า 
76.32 kWp  5) อาคาร 5 ขนาดก าลังการผลิตไม่น้อยกว่า 
76.32 kWp  และ อาคาร 22 ขนาดก าลังการผลิตไม่น้อยกว่า 
53 kWp ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ได้ลงนามในข้อตกลงเมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2564 และได้ท าการส่งมอบพ้ืนที่ให้ กฟภ. เข้า
ด าเนินการ ตั้ งแต่วันที่  3 พฤษภาคม 2565 โครงการมี
ก าหนดการแล้วเสร็จภายใน 270 วัน (สิ้นสุดวันที่ 28 มกราคม 
2566) โดยมีระยะเวลาการบริหารจัดการพลังงาน 240 เดือน 
นับจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบและมีการทดสอบระบบ
เรียบร้อย 

 
 
 มหาวิทยาลัย จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  ……………......……..…………………….....……………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี  ครั้ งที่  4/2565                 
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 
   
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  4/2565 (การประชุม            
ผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิกส์ ) เมื่ อวันที่  22 เมษายน 2565 ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้ งมติสภามหาวิทยาลัย                            
ให้มหาวิทยาลัยทราบ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 และได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี โดยจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                  
ทางไปรษณีย ์เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 แล้วนั้น  
  ในการนี้ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ดังรายละเอียด            
ในเอกสารประกอบการประชุม  (หน้า 1 - 36) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     
พ.ศ. 2565 
  สรุปเรื่อง 
 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 
2565 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย พร้อมประเด็นข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ส าคัญให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้องรับทราบแล้วนั้น 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                   
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2565 – 
ครั้งที่ 4/2565 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้     
  
 

1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 11 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 10 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

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

ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 2/2565 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2565 – 01 - 05 5. คณะกรรมการที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

 

1. หมวดนโยบายและแผน  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
04/2565 – 01 - 07 7. รายงานสรุปผลการด าเนินการตาม

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 4/2565 
วันที่ 22 เมษายน 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2565 – 01 - 08 8. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2566 - 2570 

ครั้งที่ 4/2565 
วันที่ 22 เมษายน 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

04/2565 – 01 - 09 9. รายงานการศึกษาระบบอุดมศึกษา
ไทยในบริบทของประเทศพัฒนาแล้ว 
ฉบับที่ 1 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน
ตามความต้องการของประเทศ 

ครั้งที่ 4/2565 
วันที่ 22 เมษายน 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2565 – 01 - 10 10. การประชุม Retreat คณะกรรมการ 
ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

ครั้งที่ 4/2565 
วันที่ 22 เมษายน 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2565 – 01 - 11 11. การปรับปรุงความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังด าเนินการ 
ไม่เสร็จไว้ในแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 4/2565 
วันที่ 22 เมษายน 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

2. หมวดการจัดการศึกษา จ านวน 21 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 12 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 9 เรื่อง 
11/2564 – 02 – 01 

 
 

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

ครั้งที่ 11/2564 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

12/2564 – 02 – 02 
 

2 . หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม 
(หลั กสู ตรปรับปรุ ง พ .ศ. ๒๕๖5 )                 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 12/2564 
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
1/2565 – 02 – 05 5 . หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  (หลั กสู ตร
ป รั บ ป รุ ง  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ 5 ) ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

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

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

1/2565 – 02 – 07 
 

7. แผนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติและภาคพิ เศษ (กศ.บป.) 
ประจ าปีการศึกษา 2566 – 2570 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

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

ครั้งที่ 2/2565 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 

2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

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

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
03/2565 – 02 - 13 1 3 . การขอ เปลี่ ยนแป ลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  (4 ปี ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2565 – 02 - 14 14 . การขอ เปลี่ ยนแป ลงอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป              
(๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2565 – 02 - 15 15. ก ารขอ เป ลี่ ย น แ ป ล งอ าจ ารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
ห ลั ก สู ต ร  ห ลั ก สู ต รวิ ท ย าศ าส ต ร
มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์              
ศึ กษ า หลั กสู ตรใหม่  พ .ศ . ๒๕ ๖ 3               
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2565 – 02 - 17 1 7 . ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล งอ า จ า ร ย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณ ฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิ จ 
(ห ลั ก สู ต รป รั บ ป รุ ง  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ 4) 
วิชาเอกการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

ครั้งที่ 4/2565 
วันที่ 22 เมษายน 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

04/2565 – 02 - 18 18 . การขอ เปลี่ ยนแป ลงอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป              
(๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 4/2565 
วันที่ 22 เมษายน 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
04/2565 – 02 - 19 1 9 . การขอ เปลี่ ยนแป ลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
ห ลั ก สู ต ร  ห ลั ก สู ต รวิ ท ย าศ าส ต ร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
ห ลั ก สู ต ร ให ม่  พ .ศ .๒ ๕ ๖ 3  ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ครั้งที่ 4/2565 
วันที่ 22 เมษายน 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

04/2565 – 02 - 20 20. ขอถอนเรื่องการขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตร และ
อาจารย์ประจ าหลั กสู ตร หลั กสู ตร              
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึ ก ษ า  (4  ปี ) (ห ลั ก สู ต รป รั บ ป รุ ง                 
พ.ศ. ๒๕๖2) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งที่ 4/2565 
วันที่ 22 เมษายน 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2565 – 02 - 21 21. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ครั้งที่ 4/2565 
วันที่ 22 เมษายน 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

3. หมวดงบประมาณและการเงิน จ านวน 11 เรื่อง  
01/2565 – 03 – 01 1. รายงานงบประมาณที่ขอกันเงินไว้

เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2565 – 03 – 02 
 
 

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

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2565 – 03 – 04 4. รายงานผลการบริหารเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

3. หมวดงบประมาณและการเงิน  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

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

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

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2565 – 04 - 10 10. ร า ย ง า น ก า ร รั บ  - จ่ า ย เ งิ น 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เท พ ส ต รี 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 และ
รายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 4/2565 
วันที่ 22 เมษายน 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2565 – 04 – 11  11. รายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2564 

ครั้งที่ 4/2565 
วันที่ 22 เมษายน 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล จ านวน 22 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 21 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 เรื่อง 
12/2564 – 04 – 01 
 

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

ครั้งที ่12/2564 
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2565 – 04 – 02 
 

2. การด าเนิ นการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
01/2565 – 04 - 04 4. แต่งตั้ งคณะกรรมการอุทธรณ์และ           

ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

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

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2565 – 04 - 07 7. แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2565 – 04 - 08 8 . คั ด เลื อกบุ คคล เพ่ื อแต่ งตั้ ง เป็ น
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2565 – 04 - 10 10. ตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2565 – 04 - 11 11. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2565 – 04 - 12 12. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต า แ ห น่ ง ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์            
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

 
4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
03/2565 – 04 - 13 1 3 . ราย งาน ผล การด า เนิ น งาน

คณ ะกรรมการพิ จารณ าต าแหน่ ง           
ทางวิชาการ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ             
เทพสตรี ประจ าปี 2564 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2565 – 04 - 17 17. ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริม
กิ จ ก ารมห าวิท ย าลั ย  (ฉบั บ ที่ . . .)              
พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2565 – 04 - 18 18. แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 
วันที่ 22 เมษายน 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2565 – 04 - 19 19. แต่งตั้งบุคคล เป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการ แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ครั้งที่ 4/2565  
วันที่ 22 เมษายน 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2565 – 04 - 20 2 0 . ก า รแ ต่ งตั้ ง ก ร รม ก ารส ภ า
มหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า 

ครั้งที่ 4/2565  
วันที่ 22 เมษายน 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2565 – 04 - 21 2 1 . ก า รแ ต่ งตั้ ง ก ร รม ก ารส ภ า
มหาวิทยาลั ย จากผู้ ด ารงต าแหน่ ง
บริหาร 

ครั้งที่ 4/2565  
วันที่ 22 เมษายน 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2565 – 04 - 22 22. หารือการใช้เวลาน าเสนอวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะต่อ            
สภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 4/2565  
วันที่ 22 เมษายน 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

 
 

5. หมวดอ่ืน ๆ จ านวน 6 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 5 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
01/2565 – 05 – 01 
 

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

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 
 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2565 – 05 – 04 
 

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

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 21 มกราคม 2565 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2565 – 05 - 06 6. กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 4/2565 
วันที่ 22 เมษายน 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

 

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

 
  - ตัวเลข 2 หลัก หมายถึง หมวดหมู่ของเรื่องที่ประชุมโดย  

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

  - ตัวเลข 2 หลัก หมายถึง ล าดับของมติสภามหาวิทยาลัย  
(นับต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจ าแนกตามหมวดหมู่) 

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

  ประเด็นเสนอ 
รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     

พ.ศ. 2565 ตั้งแตก่ารประชุม ครั้งที่ 1/2565 – ครั้งที ่4/2565 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

 3.2 รับทราบก าหนดการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

   สรุปเรื่อง 
   ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ก าหนดจัดประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
เทพสตรี วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2565 โดยมีกรอบประเด็นส าคัญที่น าเข้า Retreat ดังนี้ 
   1. บทบาทและพันธกิจของสภามหาวิทยาลัย  
   2. อ านาจและหน้าที่ดูแลกิจการด้านวิชาการ  
   3. อ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการด้านการบริหารจัดการ  
   4. สรุปพันธกิจและแนวทางการควบคุมดูแลกิจการ 
   5. การปรับโครงสร้างและกระบวนการควบคุมดูแลกิจการของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือน าผลสรุปจากการระดมสมองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย น าไปสู่แนวทางการก ากับดูแลการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยทั้งด้านวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ และกิจการอ่ืน ๆ รวมทั้งการปรับโครงสร้างและ
กระบวนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพของการก ากับดูแลการจัดการศึกษา             
ของมหาวิทยาลัย              
   ในการนี้  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งรายละเอียดก าหนดการประชุม Retreat             
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และกรอบของประเด็นที่น าเสนอ Retreat พร้อมกับผู้น าเสนอ ในวันดังกล่าว                
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

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

 
  ประเด็นเสนอ  
               รับทราบก าหนดการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และกรอบของประเด็น 
ที่น าเสนอ Retreat วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2565  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย  

 - ไม่มี -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 5.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 

   สรุปเรื่อง 
   1. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 
    ด้วย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส าเร็จการศึกษา               
ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 5 คน แบ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) แผน ก ภาคพิเศษ จ านวน 2 คน  และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) แผน ข ภาคพิเศษ จ านวน 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง  
จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้  

  1. คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการประชุม 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา และ
ด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  
 3. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามเกณฑ์
ของหลักสูตร และเสนอการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพ่ือให้ความเห็นชอบการให้
ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 5 คน ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 

 4. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเสนอการให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 5 คน 

 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
จ านวน 5 คน  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

 
   2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
   ด้วย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.)             
ระดับปริญญาตรี ได้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 344 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 334 คน และ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 10 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการ  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่าง ๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนเมษายน 
2564 ดังนี้        

 1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการ
ประชุม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 

 2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ 
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 

 3) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเม่ือวันที่ 4 เมษายน 2565 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

 4) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา  
ในการประชุม เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 

 5) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ             
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565  ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 

 6) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ             
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565  ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร 
และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอต่อสภาวิชาการ 
เมื่อวันที่ 27 – 29 เมษายน 2565 และ 2 – 3 พฤษภาคม 2565 

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 พิจารณา
ให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 344 คน รายละเอียด
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 

 
 
 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะครุศาสตร ์    
 1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  1.1.1 สาขาวิชาพลศึกษา 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 1 - 1 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  2.1.1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา 1 - 1 
  2.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 3 - 3 
 2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
  2.2.1 สาขาวิชาภาษาจีน 7 - 7 
  2.2.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 27 - 27 

รวมทั้งหลักสูตร 34 - 34 
 2.3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 2.3.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 5 - 5 

รวมทั้งหลักสูตร 5 - 5 
 2.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 2.4.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 68 4 72 

รวมทั้งหลักสูตร 68 4 72 
รวมทั้งสิ้น 110 4 114 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

 

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 5 - 5 
  3.1.2 สาขาวิชาเคมี 6 - 6 
  3.1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 - 3 
  3.1.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7 - 7 
  3.1.5 สาขาวิชาฟิสิกส์ 3 - 3 

รวมทั้งหลักสูตร 24 - 24 
รวมทั้งสิ้น 24 - 24 

4. คณะวิทยาการจัดการ  
 4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
  4.1.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 18 - 18 

รวมทั้งหลักสูตร 18 - 18 
 4.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  4.2.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 3 - 3 
  4.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 2 16 
  4.2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 25 - 25 
  4.2.4 สาขาวิชาการจัดการ 33 3 36 
  4.2.5 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 12 - 12 
  4.2.6 สาขาวิชาการตลาด 26 - 26 

รวมทั้งหลักสูตร 113 - 113 
 4.3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
 4.3.1 สาขาวิชาการบัญชี 3 - 3 

รวมทั้งหลักสูตร 3 - 3 
 4.4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    
 4.4.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 9 - 9 

รวมทั้งหลักสูตร 9 - 9 
รวมทั้งสิ้น 143 5 148 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  5.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 16 - 16 
  5.1.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 - 4 
  5.1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 - 8 

รวมทั้งหลักสูตร 28 - 28 
รวมทั้งสิ้น 28 - 28 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
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  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี  จ านวน 344 คน (เอกสารแยกเล่ม             
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร”   
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
  3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  “ข้อ 3 วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา” 
 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 1. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 5 คน 
 2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 344 คน 
 

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

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 6.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  6.1.1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
 6.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
  6.2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 7 - 7 

รวมทั้งหลักสูตร 7 - 7 
 6.3 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  6.3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

1 - 1 

  6.3.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   (เทคโนโลยีเครื่องกล) 

19 1 20 

รวมทั้งหลักสูตร 20 1 21 
รวมทั้งสิ้น 28 1 29 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 334 10 344 
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 5.2 พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

  สรุปเร่ือง 
   ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ ได้ขอลาออกจากต าแหน่งคณบดี               
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามค าสั่งที่ 6/2565 ลงวันที่ 18 มีนาคม 
2565 เพ่ือด าเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วย หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2551 นั้น 
   คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการสรรหาผู้ที่ความ
เหมาะสมสมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2551 เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1 คน คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประชุมพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ อาจารย์                 
ดร.ศตพล มุ่งค้ ากลาง เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 5 และข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2551 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือด าเนินการแต่งตั้งเป็น
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมรายละเอียดการด าเนินการ ประกอบด้วย 
  1. รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกเพ่ือสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565  
  3. เอกสารประวัติ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ
อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ ากลาง (เอกสารแยกเล่ม) 

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการโดยล าดับดังนี้ 
  1. รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ
อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ ากลาง ใช้เวลาไม่เกิน 7 นาที โดยไม่มีการซักถาม  
  2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลจากรายชื่อที่เสนอจ านวนหนึ่งคน เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งเป็นคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยลงคะแนนลับและนับเปิดเผย และจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ตามข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2551 โดยมีแนวทางของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   2.1 การลงคะแนนด าเนินการหลังจากเสร็จสิ้นการน าเสนอวิสัยทัศน์และยุ ทธศาสตร์             
การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของอาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ ากลาง 
   2.2  ด าเนินการลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับและนับเปิดเผย โดยใช้ระบบการส ารวจความเห็น
ทางออนไลน์ ด้วยการใช้ Google form ตามข้อ 13(2) ของประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  
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   2.3 ก าหนดบุคคลท าหน้าที่ควบคุมระบบการประชุม  
   2.4 มอบหมายบุคคลท าหน้าที่ส่ง Link ลงคะแนนเสียงคัดเลือกคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   2.5 มอบหมายกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 3 คน ท าหน้าที่ผู้ควบคุมการลงคะแนน
ของกรรมการ รายงานจ านวนผู้ลงคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนน 
   2.6 ก าหนดจ านวนคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มา
ประชุม 
  
   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘(๙) แต่งตั้ งและถอดถอนรองอธิการบดี  คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน 
ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ” 
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี                
พ.ศ. 2551 
   “ข้อ 10 ให้บุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกตามข้อ 8(4) เสนอวิสัยทัศน์และยุทศาสตร์          
การพัฒนาคณะต่อสภามหาวิทยาลัย 
   ข้อ 11 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามข้อ 10 จ านวนหนึ่งคน เพ่ือ
ด าเนินการแต่งตั้งเป็นคณบดี โดยลงคะแนนลับและนับเปิดเผย และจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม 
   ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม                  
ให้ด าเนินการลงคะแนนลับและนับเปิดเผยใหม่ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนในครั้งก่อนในล าดับที่หนึ่งและล าดับที่สอง 
จนกว่าจะได้ผู้ที่คะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม” 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาคัดเลือกบุคคลจากรายชื่อที่เสนอจ านวนหนึ่งคน เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งเป็นคณบดี                     

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยลงคะแนนลับและนับเปิดเผย และจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม 

 

มติสภามหาวิทยาลัย …………………………..…………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
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 5.3 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. .... 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ออกตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม นั้น 
  ต่อมา คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์  พ.ศ. 2564 เพ่ือให้หลักเกณฑ์การแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่วยศาสตราจารย์                        
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เป็นช่องทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศให้มี
ความหลากหลายเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความหลากหลายของศาสตร์ทั้งปวง รวมทั้งครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้
น าความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ ชุมชนหรือสังคม โดยเน้น
การน าไปใช้จริงที่สามารถประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ตลอดจนเร่งรัดให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าว 
สู่ความเป็นสถาบันชั้นน าระดับนานาชาติและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2565 และให้ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. และเอกสารแนบท้ายประกาศ ดังนี้ 
  1. ประกาศ ก.พ.อ. และเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 
  2. ประกาศ ก.พ.อ. และเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  3. ประกาศ ก.พ.อ. และเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
  4. ประกาศ ก.พ.อ. และเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงได้พิจารณาจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. .... ที่เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 และเสนอร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว
ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ และเสนอต่อคณะกรรมการ พิจารณาร่างกฎ 
ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยพิจารณา 
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  2. คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
5/2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 พิจารณาร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวแล้ว และมีมติ 
   (1) มอบกลุ่มงานวินัยและนิติการ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด าเนินการปรับแก้ไขร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... แล้วเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง             
ทางวิชาการเพ่ือหารือในข้อที่ 14 “ข้อ 14 (ข้อ 13 ใหม่) มีความว่า “กรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการเฉพาะด้าน โดยอนุโลม” (ควรใช้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งข้าราชการและพนักงานหรือไม่)  
   (2) เมื่อได้ข้อยุติในการด าเนินการตาม (1) แล้ว เห็นควรเสนอร่างข้อบังคับดังกล่าวต่อ              
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป 
  กลุ่มงานวินัยและนิติการ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้พิจารณาปรับแก้ไขร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ 
ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  ประกอบกับมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการหารือประธาน
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เกี่ยวกับการใช้ข้อความ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. .... ในข้อ 14 “กรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการเฉพาะด้าน โดยอนุโลม” โดยประธานคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ได้พิจารณาแล้วเห็นยืนยันตามข้อความเดิม  
  ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
   

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
   “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการ            
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
  2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา ๑๗ และมาตรา ๖๕/๑ 
  3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 
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................................................................................................................................................................................. 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

 5.4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า 
รองอธิการบดี เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ตามค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 7/2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี              
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2567 นั้น เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย 
หาญกล้า พ้นจากต าแหน่งรองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ประกอบกับมีภาระงานสอน วิจัย และ
บริการวิชาการเป็นจ านวนมาก ซึ่งท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงขออนุญาตลาออกจากการเป็นกรรมการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2565 เป็นต้นไป 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 30                      
“ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน และกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยแต่งตั้งจากผู้ด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือเทียบเท่า และหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลเป็น
เลขานุการ ...” 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคล            
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น แทนคนเดิมที่ พ้นจากต าแหน่ง โดยให้มีวาระเท่ากับวาระที่ เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน                      
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
    “มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 30 
  “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน และกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยแต่งตั้ง
จากผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือเทียบเท่า และหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงาน
บุคคลเป็นเลขานุการ ...” 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น แทนคนเดิมที่พ้นจาก
ต าแหน่ง โดยให้มีวาระเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน                       

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

 5.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตร ี  

  สรุปเร่ือง  
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า 
รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์ รองอธิการบดี เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 16/2564 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2564 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่  15 
กรกฎาคม 2567 นั้น เนื่องจากบุคคลทั้งสองรายพ้นจากต าแหน่งรองอธิการบดี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 
จึงส่งผลให้ต าแหน่งกรรมการ ที่มาจากรองอธิการบดี จ านวน 2 คน ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่างลง 
   ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 ข้อ 4 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
   ... 
   (5) รองอธิการบดี จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
   ... 
   การได้มาซึ่งกรรมการตาม (5) ให้บุคคลประเภทนั้น ๆ เลือกกันเอง...” 
   มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดี เป็น
กรรมการ ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง 
จ านวน 2 คน ดังนี้ 
   1. ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   2. ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น 
   ทั้งนี้ ให้มีวาระเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 

   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
    “มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 
 2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 ข้อ 4 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
   พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง รองอธิการบดี เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง จ านวน 2 คน ดังนี้ 
   1. ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   2. ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น 
   โดยให้มีวาระเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
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 5.6 พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงการสอบทานกรณีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2564 ได้มีมติ 
  1. เห็นชอบหลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)              
    2. เห็นชอบให้สอบทานกรณีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเรื่อง 
   1) หน่วยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
                2) หน่วยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  
                3) หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี   
                4) ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หนองช้างนอน 
จังหวัดลพบุรี นั้น 
  เนื่องจาก หน่วยงานทั้ง 4 แห่ง ดังกล่าว มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
กับการใช้พ้ืนที่บางส่วน เช่น กรมป่าไม้ และจังหวัดสุพรรณบุรี  จึงส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถด าเนินการ    
ตามพันธกิจในพ้ืนที่ดังกล่าวได้ ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนแปลงการสอบทานกรณีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2565 เป็นศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลง  
การสอบทานกรณีพิเศษ ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จากหน่วยงานทั้ง 4 แห่ง เป็น ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    

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

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงการสอบทานกรณีพิเศษ ในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
   1) หน่วยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
                2) หน่วยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  
                3) หน่วยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี   
                4) ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หนองช้างนอน 
จังหวัดลพบุรี  
   เป็นเรื่องศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

 5.7 พิจารณาอนุมัติการขอแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 
2564 มีมติอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นั้น  
  มหาวิทยาลัย โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการส่งข้อมูลหลักสูตร            
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ให้ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ผ่านระบบพิจารณา            
ความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) 
  ต่อมา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้แจ้งผลการพิจารณาผ่านระบบ CHECO โดยมี
ข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
  1. การรับผู้เข้าศึกษา ปรับให้สอดคล้องกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอให้ระบุปีที่จบการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนในเล่ม มคอ.2 
  3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) จ านวน 3 ตาราง (วิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาพ้ืนฐานเฉพาะ วิชาเฉพาะหลักสูตร
นิติศาสตร์) ขอให้มหาวิทยาลัยบูรณาการมาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้เหลือเพียง 2 หมวด คือ 1) หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป ๒) หมวดวิชาเฉพาะ 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับแก้ไขข้อมูลหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามข้อเสนอแนะดังกล่าว และน าเสนอเรื่องนี้    
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 และ
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบการขอ
แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตฯ โดยเสนอแนะให้ใช้รหัสรายวิชาของหลักสูตรนิติศาสตร์เดิม   
และให้น ารายวิชาของหลักสูตรนิติศาสตร์มาก าหนดผลลัพธ์การเรียนตามความรับผิดชอบหลักและความ
รับผิดชอบรองให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ก าหนด  

 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการขอแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 รายละเอียดการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน             
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
  2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
      “มาตรา 31 หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพ่ือให้เปิดการเรียนการสอนได้
ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดขั้นต่ าด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด และต้อง
มุ่งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะอาชีวะขั้นสูง หรือการค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
และเพ่ือพัฒนาสังคม...” 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา      
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

 5.8 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
   สรุปเรื่อง 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การด าเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 22 เมษายน 2565 นั้น ข้อ 4 ของข้อบังคับฯ 
ก าหนด “ให้มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์คณะหนึ่ง จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน           
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดี ประกอบด้วย 
   (1) ประธานกรรมการ 
   (2) กรรมการที่มีประสบการณ์วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 1 คน 
   (3) กรรมการที่มีประสบการณ์วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1 คน 
   (4) กรรมการที่มีประสบการณ์วิจัยทางด้านสังคมศาสตร์หรือพฤติกรรมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ 
จ านวน 1 คน 
   (5) กรรมการที่มีความรู้ทางด้านจิตวิทยาหรือสังคมสงเคราะห์หรือผู้มีประสบการณ์เทียบเคียง 
จ านวน 1 คน  
   (6) กรรมการที่เป็นผู้แทนภาคประชาชน  จ านวน 1 คน 
   (7) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   ให้ประธานกรรมการและกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
   คณะกรรมการอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกิน 2 คน 
   ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของอธิการบดีอาจแต่งตั้งกรรมการอ่ืนเพ่ิมได้อีกไม่เกิน 4 คน 
   ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ 
   ประธานกรรมการและกรรมการจะต้องผ่านการอบรมหรือศึกษาดูงานด้านการวิจัยในมนุษย์หาก
จะแต่งตั้งผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมให้เป็นกรรมการ เมื่อแต่งตั้งแล้วให้ผู้นั้นเข้าท าการอบรมหรือศึกษาดูงานด้าน
การวิจัยในมนุษย์ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
   การแต่งตั้งกรรมการให้ค านึงถึงเพศ อายุ วิชาชีพ หรือความเชี่ยวชาญที่มีความหลากหลายเพ่ือ
ส่งเสริมให้การพิจารณาโครงการวิจัยมีความสมบูรณ์ 
   ในกรณีที่โครงการวิจัยใดมีความจ าเป็นและต้องการค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะให้ประธาน
กรรมการเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสมทบเพ่ือพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีความจ าเป็นต้องปรึกษา
จากผู้เชี่ยวชาญ โดยให้กรรมการสมทบมีอ านาจหน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกับกรรมการเฉพาะในการท าหน้าที่เป็น
กรรมการสมทบนั้น” 
   มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ 4 ของออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2565 โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

 
องค์ประกอบคณะกรรมการ 

ตามข้อบังคับฯ ข้อ 4 
รายช่ือที่เสนอแต่งตั้ง ประสบการณ์ 

(1) ประธานกรรมการ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก  
เต๊ะขันหมาก 

การวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ ยุทธศาสตร์              
เพ่ือการพัฒนา และการขับเคลื่อนสุขภาวะภาค
ประชาสังคม 

(2) กรรมการที่มีประสบการณ์วิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จ านวน 1 คน 

2. ดร.อนัญญา มานิตย์ การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

(3) กรรมการที่มีประสบการณ์วิจัย
ท า ง ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี จ านวน 1 คน 

3. อาจารย์ ดร.จันทร  
ชัยประเสริฐ 

การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(4) กรรมการที่มีประสบการณ์วิจัย
ท า ง ด้ า น สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ ห รื อ
พฤติกรรมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ 
จ านวน 1 คน 

4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง 

การวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรม
ศาสตร์ 
 

(5) กรรมการที่มีความรู้ทางด้าน
จิตวิทยาหรือสังคมสงเคราะห์หรือ        
ผู้มีประสบการณ์เทียบเคียง จ านวน 
1 คน 

5. ดร.พรทิพย์ ขุนวิเศษ ด้านจิตวิทยาหรือสังคมสงเคราะห์หรือผู้มี
ประสบการณ์ใกล้เคียง 

(6 ) กรรมการที่ เป็นผู้ แทนภาค
ประชาชน จ านวน 1 คน 

6. ดร.เพ็ญจันทร์ ศิริพานิชกร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย 
ศาลเยาวชนและครอบครัว ด้านประนีประนอม 
ไกล่เกลี่ย 

(7) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พั ฒ น า  เป็ น ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
เลขานุการ 

7. รองศาสตราจารย์  
ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล 

การวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ 
ด้านการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น 
วิสาหกิจชุมชน และด้านการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

กรรมการอ่ืน ๆ ตามข้อ 4 วรรคสี่
โด ยค าแน ะน าขอ งอธิ ก ารบ ดี               
ไม่เกิน 4 คน 

8. นางสาวรุจิรา ริคารมย์ การวิจัยและพัฒนาทางสมรรถนะ ทักษะของ
ก าลังคน และทางด้านงานบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชพล ทีดี การวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และชุมชน/
ท้องถิ่น 

 10. อาจารย์ ดร.เนติ เฉลยวาเรศ การวิจัยทางด้านศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
 11. นายศุภธี โตสกุล ด้านกฎหมาย 
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  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
พ.ศ. 2565 ข้อ 4 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  
    

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ – ทักท้วง 
  - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองเพื่อทราบ 
 7.1 รับทราบรายงานประจ าปี พ.ศ. 2564 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเรื่อง 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง จัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 24 
ธันวาคม 2553 ก าหนดให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย และจัดท ารายงานประจ าปีของสภามหาวิทยาลัย นั้น 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยจ าแนก ดังนี้ 
 1. การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 2. การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัย มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 3. การอนุมัติปริญญาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
ปี พ.ศ. ๒๕๖4   
 4. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 5. ประมวลภาพการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2564 
 6. ประมวลภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖4 
  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบรายงานประจ าปี พ.ศ. 2564 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี พ.ศ. 2564 (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอ 

รับทราบรายงานประจ าปี พ.ศ. 2564 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................  

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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 7.2  รับทราบการปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565  
 

  สรุปเรื่อง 
ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 อนุมัติ      

การเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 – 2565 ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิ ชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ก าหนดเป้าหมายรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2565 ไว้จ านวน 30 คน นั้น  

  มหาวิทยาลัย โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ก าหนดการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จ านวน 30 คน ตามแผนการรับนักศึกษา       
ที่ก าหนดไว้ และได้ด าเนินการเปิดรับนักศึกษาใหม่ครบตามจ านวนดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565     
ที่ผ่านมา แต่ภายหลังปรากฏว่ายังมีผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว และต้องการมาสมัครในการคัดเลือก
รอบที่ 3 รอบรับตรงเพ่ิมเติมที่ก าลังเปิดรับอยู่ขณะนี้  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว
แล้วเห็นสมควรให้ปรับแผนการรับนักศึกษาใหม่ให้สอดคล้องกับก าหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย 
รวมถึงเพ่ือป้องกันปัญหาการสละสิทธิ์ในช่วงเปิดภาคเรียนของนักศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อจ านวนนักศึกษาของหลักสูตร    
จึงก าหนดแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยเพ่ิมอีก 5 ที่นั่ง จากเดิม 30 คน เพ่ิมเป็น 35 คน   

เรื่องดังกล่าวผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2565 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 และผ่านสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 
5/2565 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบการปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 จากเดิม 30 คน 
เพ่ิมเป็น 35 คน และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบการปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 จากเดิม 30 คน เพ่ิมเป็น 35 คน 
 

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

การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 

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

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  รับทราบการปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 จากเดิม 30 คน เพ่ิมเป็น 35 คน 
    

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

 7.3  รับทราบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
 

  สรุปเร่ือง 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายกลางที่ก าหนด หลักเกณฑ์ 

กลไก หรือมาตรการก ากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
มีประสิทธิภาพ สร้างความเป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูก
ละเมิดอย่างเหมาะสม  

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม 2562 ประกอบด้วยหมวดต่าง ๆ ดังนี้ 

หมวด ๑ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
หมวด 2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
  ส่วนที่ 1 บททั่วไป 
  ส่วนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
  ส่วนที่ 3 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
หมวด 3 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
หมวด 4 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
หมวด 5 การร้องเรียน 
หมวด 6 ความรับผิดทางแพ่ง 
หมวด 7 บทก าหนดโทษ 
  ส่วนที่ 1 โทษอาญา 
  ส่วนที่ 2 โทษทางปกครอง 
บทเฉพาะกาล  

ซึ่งหมวด 1 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ หมวด 4 ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงบทเฉพาะกาล ที่บัญญัติเกี่ยวกับการจัดให้มี คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล และส านักงาน คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในวาระแรกเริ่ม มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 
พฤษภาคม 2562 เพ่ือให้มีระยะเวลาการเตรียมความพร้อมในด้านการคุ้มครองข้อมูลของประเทศ ในภาพรวม 
โดยที่บทบัญญัติในหมวดอื่นจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563  

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพ่ือเตรียม
ความพร้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองของมหาวิทยาลัย ได้แก่  

 1. บุคลากร  
 2. นักศึกษา 
 3. กรรมการ ชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  
 4. ผู้ที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย เช่น คู่สัญญา ผู้เสนอราคา ผู้รับจ้าง ผู้ขาย 

 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและ

หน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย... 
 

  ประเด็นเสนอ รับทราบเพ่ือเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 
    

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 8  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

8.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 17 มิถุนายน 2565              
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

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

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

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

 
  
 
 
 

 
 

 
 


