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

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพ่ือทราบ 
     1.2 เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่           
15 พฤษภาคม 2563  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                       
พ.ศ. 2563  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต  
 4.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 
 4.3 พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 4.4 พิจารณาระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 4.5 พิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2562 
 4.6 พิจารณารายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (วันที่ 31 ตุลาคม 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563) 
 4.7 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4.8 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและ                
การออกแบบ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4.9 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4.10 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 4.11 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ  
 5.1 การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า 
 5.2 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.2563  
 5.3 รับทราบรายงานประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  5.4 รับทราบรายงานผลค าพิพากษา คดีหมายเลขด าที่ บ.222/2560 ระหว่างนายอุเทน              
เรืองรุ่ง ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน ผู้ถูกฟ้องคดี 
 5.5 รับทราบค าสั่งศาลปกครองกลาง ที่ก าหนดให้ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นวัน
สิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง คดีหมายเลขด าที่ บ.319/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.226/2559              
คดีหมายเลขด าที่ บ.136/2560 ระหว่างนางสาวกิติญาภัช  ผาดี ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
เทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคด ีที่ 5 
 5.6 รับทราบค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ 1743/2560               
คดีหมายเลขแดงที่ 784/2563 ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ฟ้องคดี กับ นายเสนีย์ เจริญสุข                 
ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ผู้ถูกฟ้องคด ี
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ  
   1.1.1 ............................................................................................................................. ......... 
......................................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................ ...................... 
............................................................................................................ .................................................................. 
 
   1.1.2........................................................................................................................ ............... 
......................................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................ .................. 
 
   1.1.3....................................................................................................... ................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
 

   1.2.1 .......................................................................................................................... ............ 
............................................................................... ...............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................. ............................................................................................................  
 
   1.2.1............................................................................................................................. .......... 
............................................................................................................................... ............................................... 
................................................................................... ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
   1.2.3........................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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 รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี  

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น  
    
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 

 - -  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา  

 - -  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 - -  
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2563 เม่ือวันที่ 
15 พฤษภาคม 2563 
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ครั้งที่  5/2563 เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม 2563 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม                  
สภามหาวิทยาลัย และจัดส่งเอกสารให้กรรมการเรียบร้อยแล้ว  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563                     
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 47) 

 
  มติสภามหาวิทยาลัย  ............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………......……..…………………….....……………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………………………......……..…………………….....……………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………..……………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     
พ.ศ. 2563 
 

  สรุปเรื่อง 
 ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผล             
การติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕             
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ ว่าควรต้องมีการรายงานผลการด าเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563  ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 
1/2563 – การประชุมครั้งที่ 5/2563 ที่ผ่านมา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย 
พร้อมประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ส าคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบที่
เกี่ยวข้อง รับทราบและด าเนินการรายงานผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
ทราบ เพ่ือน าเสนอเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2563 –            
การประชุมครั้งที่ 5/2563 โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
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 1. ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 8 เรื่อง 

เรื่อง การประชุมครั้งที่ / วันที่ 
1. การพิจารณาค าขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 ราย 

ครั้งที่ 5/2563 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

2. กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2567 ครั้งที่ 5/2563 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

3. นโยบาย หลักการ และแนวทางการจัดท างบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 5/2563 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

4. แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 5/2563 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

5. การขอเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาและเพ่ิมเติมรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2563 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

6. หลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63             
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ครั้งที่ 5/2563 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

7. เสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 5/2563 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

8. เลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2563 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

 2. อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 7 เรื่อง 
เรื่อง การประชุมครั้งที่ / วันที่ 

1. การด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)                    
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 24 มกราคม 2563 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและ            
การออกแบบ) (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

4. การขอเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สังคมศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

5. ผลศึกษาการท าหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ           
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตาม
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ครั้งที่ 5/2563 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕63 
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6. ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้ วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 5/2563 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

7. ปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2563 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 10) 
   

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

รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     
พ.ศ. 2563 ต้ังแต่การประชุมครั้งที่ 1/2563 - การประชุมครั้งที่ 5/2563 

 

มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  4.1 พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 

   สรุปเร่ือง 
  1. พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

  ด้วย มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จ านวน 2 คน            
โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต                      
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้  

  (1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา                 
ในการประชุม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 
  (2) กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ และด าเนินการส่งผลการเรียนเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา  
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 
  (3) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา
ครบถ้วนตามเกณฑ์ และเสนอการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 2 คน ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563              
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  (4) สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จ านวน 2 คน   

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
คณะครุศาสตร์ จ านวน 2 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) และในระบบ
การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 

  

  2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต  
     2.1 การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี            
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
     ด้วย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
(กศ.บป.)  ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษา จ านวน 255 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 108 คน 
และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 147 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

  (1) คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2563 ดังนี้        

   1) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ด าเนินการ
พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 
1 พฤษภาคม 2563 

   2) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2563 

   3) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 16
พฤษภาคม 2563 

   4) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 
2563 

   5) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม 2563 

   6) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ในการประชุมเม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 

  (2) กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของ
นักศึกษาแต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา 
เพ่ือน าเสนอต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม และ วันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2563 
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  (3) สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 
2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ ส า เร็ จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี                  
จ านวน 255 คน รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  1.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 1 - 1 
  1.1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 2 - 2 
รวมทั้งสิ้น 2 - 2 

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

รวมทั้งหลักสูตร 2 - 2 
 2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
  2.2.1 สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 18 - 18 
  2.2.2 สาขาวิชาภาษาจีน 4 - 4 
  2.2.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 26 - 26 
  2.2.4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคภาษาอังกฤษ) 7 - 7 

รวมทั้งหลักสูตร 55 - 55 
 2.3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
  2.3.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 12 7 19 

รวมทั้งหลักสูตร 12 7 19 
 2.4 หลักสูตรรับประศาสนศาสตรบัณฑิต    
  2.4.1 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น - 1 1 
  2.4.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  - 44 44 

รวมทั้งหลักสูตร - 45 45 
รวมทั้งสิ้น 69 52 121 

3. คณะวิทยาการจัดการ    
 3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 1 - 1 
  3.1.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 16 18 
  3.1.3 สาขาวิชาการจัดการ 7 42 49 
  3.1.4 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 - 4 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

  3.1.5 สาขาวิชาการตลาด 1 - 1 
รวมทั้งหลักสูตร 15 58 73 

 3.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
  3.2.1 สาขาวิชาการบัญชี 7 18 25 

รวมทั้งหลักสูตร 7 18 25 
 3.3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    
  3.3.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 2 - 2 
รวมทั้งสิ้น 24 76 100 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
 4.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  4.1.1 สาขาวิชาครุศาสตรวิศวกรรม (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์) 

1 - 1 

  รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
 4.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  4.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

3 9 12 

  4.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการ
อุตสาหกรรม) 

1 - 1 

  4.2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล) 

4 6 10 

  รวมทั้งหลักสูตร 8 15 23 
รวมทั้งสิ้น 9 15 24 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  5.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 - 1 
  5.1.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 4 7 

รวมทั้งหลักสูตร 4 4 8 
  รวมทั้งสิ้น 4 4 8 

รวมจ านวนผู้ส าเสร็จการศึกษาทั้งสิ้น 108 147 255 
 
  2.2 การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. 

 ด้วย ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส าเร็จการศึกษา จ านวน 6 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงาน
และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

  (1) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 28
พฤษภาคม 2563 

  (2) กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของ
นักศึกษาแต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา 
เพ่ือน าเสนอต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม และ วันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2563 

  (3) สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 
2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ ส า เร็ จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี                  
จ านวน 6 คน รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามหลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

    

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษาภาคปกต ิ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  1.1 สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 2 
  1.2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 3 

รวมทั้งหลักสูตร 5 
 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษาภาคปกต ิ

 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
  2.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 
รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 6 

 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ดังนี้ 
  1. นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2                    
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 255 คน (เอกสารแยกเล่มสีเหลือง และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
  2. นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 คน 
(เอกสารแยกเล่มสี และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. 

    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร”  
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2551  
  3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  “ข้อ 3 วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา” 
 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 1. พิจารณาอนุมัติ ให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ ส า เร็ จการศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จ านวน 2 คน 
 2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
  (1) นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2                    
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 255 คน  
  (2) นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 คน  
 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………....……………………………………………..……….. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 4.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตร ี
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์  บริสุทธิ์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 6/2562 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์  
บริสุทธิ์ ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 จึงเป็นเหตุให้พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 ข้อ 7 วรรคสอง “ในกรณีกรรมการ ก.บ.ม. พ้นจากต าแหน่งก่อน
ครบวาระและได้มีการด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทน ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ                  
ผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการเพ่ือให้มีผู้ด ารงต าแหน่ง
แทนก็ได้...” จากการนับวาระคงเหลืออยู่ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2565              
นับได้ 2 ปี 3 วัน 
  มหาวิทยาลัย โดยส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงได้ด าเนินการเพ่ือให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทน
ตามข้อบังคับฯ ข้อ 5(4) “กรรมการ ซึ่งคัดเลือกกันเองจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี  จ านวน 2 คน”                 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีได้ด าเนินการคัดเลือกกันเอง เป็นกรรมการ             



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. 

ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่งก่อน               
ครบวาระ ผลปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตรจารย์เพชรรัตน์  บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และข้อ ๕ และข้อ 7 วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗  

มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี แทนต าแหน่งที่ว่าง และให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 11) 

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

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ข้อ ๕ “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย...” 
 ข้อ 7 วรรคสอง “ในกรณีกรรมการ ก.บ.ม. พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการ

ด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทน ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระ
การด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการเพ่ือให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้...”   

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 

 พิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนต าแหน่งที่ว่าง และให้อยู่               
ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.3 พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการฝ่าย
กฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์  บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับ
แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 7/2562 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นั้น ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ 
บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 
จึงเป็นเหตุให้พ้นจากวาระการด ารงต าแหน่งอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  ประกอบกับ นางสาวชญานิษฐ์  บุญมี ต าแหน่งนิติกร ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ        
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
เทพสตรี ที่ 2/2558 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 จึงส่งผลให้นางสาวชญานิษฐ์  บุญมี พ้นจากการเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
  ตามองค์ประกอบคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                
จากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ก าหนดให้มี“ผู้บริหาร
ที่ด ารงต าแหน่งคณบดี จ านวนหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการ” และ “เจ้าหน้าที่งานวินัยและนิติการ จ านวนหนึ่งคน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ” จากเหตุดังกล่าว จึงท าให้องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ผู้บริหาร                  
ที่ด ารงต าแหน่งคณบด ีและเจ้าหน้าที่งานวินัยและนิติการ ว่างลง  
  มหาวิทยาลัย จึ งได้ด าเนินการเพ่ือให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทน ตามองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
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  1. วันที่ 2 มิถุนายน 2563 โดยส านักงานสภามหาวิทยาลัย ด าเนินการให้ผู้ด ารงต าแหน่ง
คณบดี ได้ด าเนินการคัดเลือกกันเองเป็นอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง ผลปรากฏว่า 
อาจารย์ ดร.ศตพล  มุ่งค้ ากลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการ 
ในคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  2. วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และกลุ่มงานวินัยและนิติการ               
ได้ประชุมร่วมกัน โดยได้มีการหารือถึงผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ า 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนต าแหน่งที่ว่าง และเสนอให้แต่งตั้งนางสาวปรารถนา  อนุวงศ์ ต าแหน่งนิติกร                 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการออกข้อกฎหมายของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วย               
ความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 
  1. แต่งตั้งอาจารย์ ดร.ศตพล  มุ่งค้ ากลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็น
อนุกรรมการ  
  2. แต่งตั้งนางสาวปรารถนา  อนุวงศ์ ต าแหน่ง นิติกร เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 12) 

 

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

ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ า             
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 
  1. แต่งตั้งอาจารย์ ดร.ศตพล  มุ่งค้ ากลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
เป็นอนุกรรมการ  
  2. แต่งตั้งนางสาวปรารถนา  อนุวงศ์ ต าแหน่ง นิติกร เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
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องค์ประกอบคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชมุครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชมุครั้งท่ี 7/2560 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชมุครั้งท่ี 44/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 

----------------------------------------------- 
องค์ประกอบคณะอนุกรรมการ 

ฝ่ายกฎหมายฯ 
อนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ  

ชุดปัจจุบัน 
บุคคลที่เสนอแต่งตั้ง 

ในครั้งนี ้
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวนหนึ่งคน เป็นประธานอนุกรรมการ 

นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล 
(ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 2/2558  
ลงวันที่ 25 ก.พ. 58) 

 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวนสองคน (ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมาย) เป็นอนุกรรมการ 

นายปราโมทย์  โชติมงคล 
(ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 8/2563  
ลงวันที่ 17 เม.ย.63) 

 

รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง 
(ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 28/2560  
ลงวันที่ 8 ส.ค.60) 

 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก 
จ านวนหนึ่งคน  เป็นอนุกรรมการ 

นายโอภาส  เขียววิชัย 
(ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 2/2558  
ลงวันที่ 25 ก.พ. 58) 

 

4. ผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 
จ านวนหนึ่งคน  เป็นอนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ 
(ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 25/2561 
ลงวันที่ 28 ธ.ค. 61) 
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5. ผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งคณบดี จ านวน
หนึ่งคน เป็นอนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์  บริสุทธิ์ 
(ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 7/2562 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 62 
แทนต าแหน่งที่ว่าง ครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี  
เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 63) 

อาจารย์ ดร.ศตพล  มุ่งค้ ากลาง 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

6. คณาจารย์ประจ า (ด้านกฎหมาย) 
จ านวนสองคน เป็นอนุกรรมการ 

อาจารย์พิธพร  ไทยภูมิ 
(ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที ่2/2558 ลงวันที ่25 ก.พ. 58) 

 

อาจารย์อภิชาติ  อาวจ าปา 
(ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที ่2/2558 ลงวันที ่25 ก.พ. 58) 

 

7. นิติกรมหาวิทยาลัย จ านวนหนึ่งคน 
เป็นอนุกรรมการ 

นายศุภธี  โตสกุล 
(ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 2/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 58) 

 

8. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
เป็นเลขานุการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ 
(ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 12/2561   
ลงวันที่ 16 มี.ค. 61) 

 

9. เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย จ านวนหนึ่งคน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

นายวัชระ  รักษาพล 
(ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที ่2/2558 ลงวันที ่25 ก.พ. 58) 

 

10. เจ้าหน้าที่งานวินัยและนิติการ 
จ านวนหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวชญานิษฐ์  บุญมี 
(ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 2/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 58 
และลาออกจากการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 
1 ส.ค. 62) 

นางสาวปรารถนา  อนุวงศ์ 
นิติกร 

 

 4.4 พิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมหอพัก
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 
  สรุปเรื่อง 
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จ านวน 1 หลัง                
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2 จ านวน 45 ห้อง ซึ่งพักได้ห้องละ 2 คน (2 เตียง) หรือ หนึ่งคนต่อห้อง 
เพ่ือให้บริการที่พักอาศัยส าหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 เป็นต้นไป 
  มหาวิทยาลัย จึงได้ด าเนินการยกร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... เพ่ือก าหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และ
วิธีปฏิบัติในการจัดนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เหมาะสมและ เกิด
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 
2563 และคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563  
  มหาวิทยาลัย จึ งขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความ เห็นชอบระเบียบ                      
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....              
ตามฉบับร่างที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 2) 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
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  ๑. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบ
ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
 “มาตรา 18(12) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหา
รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง” 
   
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ตามฉบับร่างที่เสนอ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………....……………………………………………..……….. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ............................................................................................ 
 
 
 
 4.5 พิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2562 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ที่เข้าศึกษา
ประจ าภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2562 จ านวน 176 คน มีรายรับทั้งสิ้น 1,033,510 บาท โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 

คณะ สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา 
ที่เข้าใหม่ ลงทะเบียน 

คณะวิทยาการจัดการ 

1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน) 35 คน 
2. สาขาวิชาการจัดการ 25 คน 
3. สาขาวิชาการจัดการ (เทียบโอน) 29 คน 
4. สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) 46 คน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (เทียบโอน) 14 คน 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ (เทียบโอน) 8 คน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 19 คน 
รวมนักศึกษา 176 คน 

ประมาณการรายรับ (100%) 1,033,510 บาท 
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งบประมาณที่เสนอจัดสรร (80%) 826,800 บาท 
 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ และการเงินของมหาวิทยาลัย            
พ.ศ. 2549 หมวด 3 การจัดท างบประมาณและการบริหารงบประมาณ ข้อ 17 
  “ให้มหาวิทยาลัย ท าค าขอตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ในวงเงิน           
ไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณนั้น…”  
  มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน ได้ด าเนินการสรุปผลการจัดสรรงบประมาณจากการรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวนดังกล่าว ร้อยละ 80 เป็นเงินจ านวน 826,800 บาท เพ่ือด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2562 จ านวน 
826,800 บาท (แปดแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
(หน้า 1 - 19) 
 
    

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗           
“มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
หมวด ๓ ข้อ ๑๗ “ให้มหาวิทยาลัยท าค าขอตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ           

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย            
ในวงเงินไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณนั้น 

ในกรณีมีเหตุความจ าเป็นเร่งด่วน จะต้องจัดสรรเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณเกินกว่าที่
ได้รับการอนุมัติไว้ในวรรคแรก ให้มหาวิทยาลัยจัดท าค าขอตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมเสนอขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินส่วนที่กันไว้ร้อยละยี่สิบของงบประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณนั้น” 

 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
พิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ 

(กศ.บป.) ประจ าภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2562 จ านวน 826,800 บาท (แปดแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.6 พิจารณารายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (วันที่ 31 ตุลาคม 2562 – 
วันที่ 31 มีนาคม 2563) 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น 
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการจัดการความเสี่ยงแต่ละด้าน ได้ด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงที่เสนอสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ที่ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563
ซึ่งมีผลการด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 รายการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 รายการ รวมเป็น 3 รายการ
จ าแนกรายด้าน ดังนี้ 

ด้าน ความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง 

จ านวนการจัดการความเสี่ยงที่ด าเนินการ 

รวม 
ด าเนินการ

แล้วเสร็จตาม
ก าหนด 
() 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

() 

ด าเนินการ
แล้ว เสร็จ
ล่าช้ากว่า
ก าหนด 
() 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

(×) 

1. ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด 
การจัดการความเสี่ยง   

1 
   

1 
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  จากผลการด าเนินการดังกล่าว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะด าเนินการก ากับติดตาม
และให้แล้วเสร็จต่อไป ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบรายงาน
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563    
รอบ 6 เดือน (วันที่ 31 ตุลาคม 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563) ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจาก 

 - การจัดสภาพแวดล้อม เพ่ือ
ป รั บ เ จ ต ค ติ ข อ ง ผู้ เ รี ย น  เ ช่ น 
บรรยากาศของห้องเรียน แหล่ง
เรียนรู้ สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 
 -  การจัดกิจกรรมเสริม เ พ่ือ
พัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียน เช่น 
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ค่าย
ภาษาอังกฤษเพ่ือปรับเจตคติ 
 - จัดสอบวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา          
ชั้นปีที่ 1 และจัดท าแผนพัฒนา 

(100%) (100%) 

2. ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง หลักสูตรบางหลักสูตรอาจถูกปิดหลักสูตร 

 การจัดการความเสี่ยง 
 - ปรับเปลี่ยนวิธีการกระตุ้นให้
อาจารย์เห็นความส าคัญผลกระทบ
ต่อตนเองและมหาวิทยาลัย 
 -  บั ง คั บ ใ ช้ ร ะ เ บี ย บ อ ย่ า ง
เคร่งครัดเพื่อให้เป็นตัวอย่าง 

 
1 

(100%) 

    
1 

(100%) 

ด้าน ความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง 

จ านวนการจัดการความเสี่ยงที่ด าเนินการ 

รวม 
ด าเนินการ

แล้วเสร็จตาม
ก าหนด 
() 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

() 

ด าเนินการ
แล้ว เสร็จ
ล่าช้ากว่า
ก าหนด 
() 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

(×) 

3. ด้านอ่ืนๆ ความเสี่ยง การขาดแคลนน้ า เนื่องจาก เกิดภัยแล้ง 
การจัดการความเสี่ยง 
 - จัดหาแหล่งน้ าส ารอง เช่น 
การขุดบ่อบาดาล 
 - การซ่อมบ ารุงระบบการเก็บ
รักษาและการใช้น้ า 
 - การก ากับติดตามการประหยัดน้ า 

  
1 

(100%) 

   
1 

(100%) 

รวม 1 
(33.33%) 

2 
(66.67%) 

  3 
(100%) 
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563                 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 10)         
       
  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 31 ตุลาคม 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563) 
   

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..………………………….…………………….……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 4.7 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง          
พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง             
พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยหลักสูตรดังกล่าวอยู่ระหว่างส่งข้อมูลให้กับ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือรับรองหลักสูตรผ่านระบบ CHE Curriculum Online : CHECO นั้น  
  เนื่องด้วย อาจารย์ญาณเทพ  อารมณ์อุ่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา จึงได้ด าเนินการสรรหา และรับสมัครอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตรงกับศาสตร์                
ในสาขาวิชาและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เรียบร้อยแล้ว 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการ
ติดตามประเมินผลหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(เดิม) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ก าหนด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              
จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ดังนี้ 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. อาจารย์ญาณเทพ  อารมณ์อุ่น 1. อาจารย์อภิวัฒน์ สุริยศ เปลี่ยนแปลง 
2. อาจารย์ธัญชนา  ชัยวิรัตน์ 2. อาจารย์ธัญชนา  ชัยวิรัตน์ คงเดิม 
3. อาจารย์ศราวุธ  เสียงแจ่ม 3. อาจารย์ศราวุธ  เสียงแจ่ม คงเดิม 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาค า 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาค า คงเดิม 
5. อาจารย์กฤษฎางค์  ไวยนันท์ 5. อาจารย์กฤษฎางค์  ไวยนันท์ คงเดิม 

6. อาจารย์เกียรติรัตน์  หุ่นสุวรรณ 6. อาจารย์เกียรติรัตน์  หุ่นสุวรรณ คงเดิม 
 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 
5/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 5 
มิถุนายน 2563 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  จาก
อาจารย์ญาณเทพ  อารมณ์อุ่น เป็นอาจารย์อภิวัฒน์ สุริยศ และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา           
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม  (หน้า 1 - 7) 
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
  
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

    

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.8 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและ                   
การออกแบบ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
  สรุปเร่ือง 

ตามที่ สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        
ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 และเสนอขอปิดหลักสูตร ในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2561           
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติปิดหลักสูตรและมอบมหาวิทยาลัยจัดการ
เรียนการสอนให้แก่นักศึกษาที่คงค้างอย่างมีคุณภาพจนส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา นั้น 
  บัดนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้ด าเนินการส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่คงค้างต่อมหาวิทยาลัยครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 
จึงขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) โดยสมบูรณ์ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์             
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2563 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 และสภาวิชาการ ในการประชุม 
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยสมบูรณ์ และให้เสนอเรื่อง
ดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
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มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยสมบูรณ์ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 7) 

 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
  
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสมบูรณ ์
 
    

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….…….…..…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
 4.9 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
  สรุปเร่ือง 

ตามที่ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 และเสนอขอปิดหลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1                   
ปีการศึกษา 2560 ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติปิดหลักสูตรและมอบมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน
ให้แก่นักศึกษาที่คงค้างอย่างมีคุณภาพจนส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา นั้น 

บัดนี้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) ได้ด าเนินการส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่คงค้างต่อมหาวิทยาลัยครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
อนุมัติปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
โดยสมบูรณ์ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต ร์                         
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 และสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 
6/2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการขอปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยสมบูรณ์ และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
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มหาวิ ทยาลั ย  จึ ง ขอ เสนอสภามหาวิ ทยาลั ย เ พ่ื อ พิจ า รณาอนุ มั ติ ปิ ดหลั กสู ต ร                                               
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ โดยสมบูรณ์ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 7) 

 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
  
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น              

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสมบูรณ์ 
 
    

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….…….…….....…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
 
 
 4.10 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  
  สรุปเร่ือง 

ตามที่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดการเรียน
การสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 และเสนอขอปิดหลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1                   
ปีการศึกษา 2560 ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติปิดหลักสูตรและมอบมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน
ให้แก่นักศึกษาที่คงค้างอย่างมีคุณภาพจนส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา นั้น 

บัดนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้ด าเนินการส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่คงค้างต่อมหาวิทยาลัยครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว          
จึงขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) โดยสมบูรณ์ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 และสภาวิชาการ ในการประชุม 
ครั้ งที่  6 /2563 เมื่ อวั นที่  5  มิ ถุ นายน  2563 ที่ ป ระชุมมี มติ  เห็ นชอบการขอปิ ดหลั กสู ตร                      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
โดยสมบูรณ์ และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. 

มหาวิ ทยาลั ย  จึ ง ขอ เสนอสภามหาวิ ทยาลั ย เ พ่ื อ พิจ า รณาอนุ มั ติ ปิ ดหลั กสู ต ร                                               
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)                 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสมบูรณ์ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 7) 

 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
  
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสมบูรณ์ 
 
    

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….…….……...……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
 
 
 4.10 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

  สรุปเร่ือง 
ตามที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 และขอปิดหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2559 โดยจะขอดูแลจนกระทั่งนักศึกษาคนสุดท้ายของหลักสูตรที่คงเหลืออยู่ได้ท าการขออนุมัติ
ส าเร็จการศึกษาครบทุกคนตามกระบวนการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น  

บัดนี้ นักศึกษาในหลักสูตรส าเร็จการศึกษาทั้งหมดแล้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา                 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) โดยสมบูรณ์ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 และสภาวิชาการ ในการประชุม  
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ การขอปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) โดยสมบูรณ์ และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสมบูรณ์              
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 2) 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
  
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2555)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสมบูรณ์ 
 
    

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

 
 
 
 
 
 4.11 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพของคณะ และตามความ
ต้องการของผู้ที่จะเข้าศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการพัฒนาก าลังคน และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1                     
ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563  
โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2563)  และน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังรายละเอียด           
ในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 6) 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. 

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

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
            พิจารณาอนุมัติหลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึ กษา               
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.13 พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เร่ือง มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ...  

 สรุปเร่ือง 
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา     พ.ศ. 2558 บังคับใช้เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งได้ก าหนดความหมายของอาจารย์
ประจ า ไว้ดังนี้ 
  “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา 
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  
   ส าหรับอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า” 
 ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 บังคับใช้เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 โดยก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของ
อาจารย์ ไว้ในข้อ ๙ ของประกาศ ดังนี้ 
 “๙. จ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ 
 9.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์
ประจ าและอาจารย์พิเศษ ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
นอกจากนั้น ในระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องมีคุณวุฒิ
และคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดเช่นกัน 
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ทั้งนี้ อาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ ประกาศใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการ            การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

…” 

 เรื่องดังกล่าว คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 
2558 (ปรากฏตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506/ว246 ลงวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2559) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ และเกณฑ์ผลสอบภาษาอังกฤษของผู้จะเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก ดังนี้ 
 “ในระยะสอบปีแรกของการประกาศใช้ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. 2558 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นสมควรให้มีการทดลองน าร่องการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้ จึง
ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งสามารถก าหนดวิธีการของตนเอง เพ่ือใช้ประเมินความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของผู้ที่จะรับเข้าเป็นอาจารย์ประจ าใหม่ และผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ว่ามีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน อย่างน้อยอยู่ในระดับที่ใช้งานได้หรือไม่ 
 โดยจะทดลองน าร่องตามนี้เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันประกาศ จากนั้น จึงจะมีการก าหนดมาตรฐาน
ในเรื่องนี้ใหม่ หลักจากการประเมินผลการทดลองน าร่อง ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศ และ
เพ่ือให้เหมาะสมแก่การน าไปปฏิบัติในทุกสถาบัน” 

มหาวิทยาลัย ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่กล่าวมาข้างต้น โดยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประกาศ ณ 
วันที่ 23 มีนาคม 2561 ซึ่งใช้ประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ าที่รับเข้าใหม่ม าระยะ
หนึ่งแล้ว           จึงเห็นสมควรก าหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ใหม่เพ่ือความเหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ เป็น 2 สาขา คือ สาขาวิชา
ทั่วไป และสาขาวิขาภาษาอังกฤษ ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องดังนี ้

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 
23 กันยายน 2562  

2. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  
3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม) ในการประชุมครั้งที่ 

4/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 มีมติเห็นชอบมอบเลขานุการเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
เทพสตรี เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ...        
ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 ด้วยเป็นเรื่องที่กระทบสิทธิ์ของประชาชนผู้มาสมัคร และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา                 
สายวิชาการ มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ... 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า.................) 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
              1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
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มาตรา 18 (3) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558 ข้อ 17 การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร 

สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่สภาสถาบันสามารถก าหนดเกณฑ์ มาตรฐานหรือก าหนดแนว
ปฏิบัติ      ที่เหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานฉบับนี้ได้ ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการจัดการศึกษาที่
สะท้อนเอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น...”     

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ...  

 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………………….………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 5.1 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า ประกอบด้วย อาจารย์ธีรภัทร 
สุวรรณรุจิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์  อมรชีวิน อาจารย์กิตติวัลย์  ทองอร่าม และอาจารย์อรวรรณ  
ด่านวราวิจิตร ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 นั้น 
  มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า           
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย                   
จากคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  เรียบร้อยแล้ว คณาจารย์ประจ า
ทีไ่ด้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

๑. อาจารย์พิพัฒศรัณย์  โพธิ์บุญ 
๒. อาจารย์สามารถ พยอมหอม 
3. อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร 
4. อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ 

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

               ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔                
              “ข้อ ๖ ให้อธิการบดีประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์
ประจ า และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ” 
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  ประเด็นเสนอ    เพ่ือทราบ 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………….…………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ ก าหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท า
รายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (1) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ –                 
จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น                
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563  
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วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. 

  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
เมษายน พ.ศ. 2563 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปดังนี้ 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 30) และในระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

 “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  

 หมวด ๒ ข้อ 15 “ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน (๑) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ - จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่                
๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป” 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. 

 
ประเด็นเสนอ 

  รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. 

 5.3 รับทราบรายงานประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
  สรุปเร่ือง 
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี 2562 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าตามภารกิจของมหาวิทยาลัย    
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) และเป็นส่วนหนึ่งของ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยที่หน่วยงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สนใจในกิจการของมหาวิทยาลัยได้รับทราบ 
ผลการด าเนินงานและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร โดยรายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจ            
ของมหาวิทยาลัย 5 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านพัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการวิจัย ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 2. ด้านผลิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู 
  3. ด้านผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และการจัดการศึกษา  เพ่ือสร้าง
โอกาสการเรียนรู้ 
  4. ด้านสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจ 
  5. ด้านบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นศักยภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่ร่วมกัน
ปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยจะมีการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป  
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานประจ าปี 2562 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 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. 

 5.4 รับทราบรายงานผลค าพิพากษา คดีหมายเลขด าที่ บ.222/2560 ระหว่างนายอุเทน              
เรืองรุ่ง ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน ผู้ถูกฟ้องคดี 
 
   สรุปเร่ือง 
   ตามที่  ศาลปกครองกลาง ได้มีหมายแจ้งก าหนดนัด ลงวันที่  1 พฤษภาคม 2563                   
คดีหมายเลขด าที่ บ.222/2560 ระหว่างนายอุเทน เรืองรุ่ง ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1 
กับพวกรวม 5 คน ผู้ถูกฟ้องคดี หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 4 โดยศาลได้ก าหนดวันนัด            
ฟังค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ศาลปกครองกลาง 
ชั้น 3 ห้องพิจารณาคดี 5 และนายกสภามหาวิทยาลัยได้สั่งการเห็นชอบ มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องและรายงานสภามหาวิทยาลัยต่อไป นั้น 
   กลุ่มงานวินัยและนิติการ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอรายงานผลค าพิพากษาของศาล
ปกครองกลาง ให้ทราบว่า นางสาวปรารถนา  อนุวงศ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง นิติกร ผู้รับมอบ
อ านาจจากมหาวิทยาลัยได้เดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมกระบวนพิจารณาในวันนัดฟังค าพิพากษา  ตามวัน 
เวลา ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยศาลปกครองได้มีค าพิพากษาว่า “พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจ านวน 350,280 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วัน
ฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุดส่วนค าขออ่ืนนอกจากนี้
ให้ยก และยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2 ถึงผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 5”  
   ในการนี้  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบค าพิพากษา คดีหมายเลขด าที่                        
บ.222/2560 ระหว่างนายอุเทน เรืองรุ่ง ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1 กับพวก                   
รวม 5 คน ผู้ถูกฟ้องคดี (สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4) ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม (หน้า 1 - 33) 
   

ประเด็นเสนอพิจารณา 
รับทราบค าพิพากษา คดีหมายเลขด าที่ บ.222/2560 ระหว่างนายอุเทน เรืองรุ่ง ผู้ฟ้องคดี กับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน ผู้ถูกฟ้องคดี 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. 

 5.5 รับทราบค าสั่งศาลปกครองกลาง ที่ก าหนดให้ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นวัน
สิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง คดีหมายเลขด าที่  บ.319/2559 คดีหมายเลขแดงที่                  
บ.226/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ.136/2560 ระหว่างนางสาวกิติญาภัช  ผาดี ผู้ฟ้องคดี 
กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 
 
   สรุปเร่ือง 
  ด้วย ศาลปกครองกลาง ได้มีหมายแจ้งก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง คดีหมายเลขด าที่ 
บ.319/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.226/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ.136/2560 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 
ระหว่างนางสาวกิติญาภัช   ผาดี ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน ผู้ถูกฟ้องคดี 
หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 5  ผู้ถูกฟ้องคด ีความว่า 
  “ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลได้มีค าสั่งก าหนดให้วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหา
ข้อเท็จจริง ฉะนั้น จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ” 
  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รับหมายแจ้งก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง เมื่อวันที่                     
5 มิถุนายน 2563 ในการนี้ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบค าสั่งศาลปกครองกลาง ที่ก าหนดให้ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง คดีหมายเลขด าที่ บ.319/2559                       
คดีหมายเลขแดงที่ บ.226/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ.136/2560 ระหว่างนางสาวกิติญาภัช  ผาดี ผู้ฟ้อง
คดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ 5 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม              
(หน้า 1 - 2) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  รับทราบค าสั่งศาลปกครองกลาง ที่ก าหนดให้ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหา
ข้อเท็จจริง คดีหมายเลขด าที่ บ.319/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.226/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ.136/2560 
ระหว่างนางสาวกิติญาภัช  ผาดี ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ 5 

 
 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. 

 5.6 รับทราบค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่  1743/2560               
คดีหมายเลขแดงที่ 784/2563 ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ฟ้องคดี กับ นายเสนีย์ 
เจริญสุข ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ผู้ถูกฟ้องคดี 
 
   สรุปเรื่อง 
   ตามที่ แ จึงขอให้มหาวิทยาลัยมอบหมายเจ้าหน้าที่ไปศาล ตามวัน    และเวลาดังกล่าว และ
คัดถ่ายรายการกระบวนการพิจารณาคดีครั้งแรกและค าพิพากษาศาลปกครองกลาง                เพ่ือมอบให้
พนักงานอัยการด าเนินการต่อไป นั้น 
   ผลการพิจารณาคดีดังกล่าว ศาลมีค าพิพากษาว่า “พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกัน
หรือแทนกันช าระเงินจ านวน 1,120,132.08 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น
จ านวน 1,046,400 บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ช าระให้
แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ค าขออ่ืนนอกจากนี้ให้ยก คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนของ
การชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคด”ี  
   มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง             
คดีหมายเลขด าที่ 1743/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 784/2563 ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                 
ผู้ฟ้องคดี กับ นายเสนีย์ เจริญสุข ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ผู้ถูกฟ้องคดี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม (หน้า 1 - 28) 
   

ประเด็นเสนอพิจารณา 
รบัทราบค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ 1743/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 

784/2563 ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ฟ้องคดี กับ นายเสนีย์ เจริญสุข ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน              
ผู้ถูกฟ้องคด ี  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. 

6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

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

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

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

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


