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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 6/๒๕64 

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

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

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพ่ือทราบ 
     1.2 เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่           
21 พฤษภาคม 2564 
 

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

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 4.2 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4.3 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2554) คณะวิทยาการจัดการ 
 4.4 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. .... 
 4.5 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร            
ความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 4.6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 4.7 พิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่อง นโยบายและแนวทาง      
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ 
 4.8 พิจารณาอนุมัติร่าง แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 
 4.9 พิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา          
ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 
 4.10 พิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาห้องเรียนสู่สากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ  
 5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 
 5.2 รับทราบรายงานข้อมลูการรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
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ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ  
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1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
 1.2.1 รายงานผลการด าเนนิงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนมิถุนายน 2564 
 

ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
- - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2564 ปรับพ้ืนฐานนักศึกษา

ใ ห ม่  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2564 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting 

วันที่ 18, 25 มิถุนายน 
และ 2 กรกฎาคม 2564   

โครงการเสริมสร้าง
คุณลักษณะคนไทยที่
พึ ง ป ร ะ ส ง ค์  4 
ประการ 

ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการ
เสริมสร้ างคุณ ลั กษณ ะคนไทยที่ พึ งประสงค์  4  ป ระการ              
เพ่ือส่งเสริมความรักความสามัคคีความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง 
แล ะผู้ อ่ื น ภ าย ใต้ พ้ื น ฐ าน ข อ งสั งค ม ป ระช าธิ ป ไต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการ
สร้างสื่อออนไลน์ “ความรักสามัคคีเพ่ือสู้ภัยโควิด”  รุ่นที่ 1 ให้กับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน 120 คน 

วันที่ 19 – 20 และ 26 
มิถุนายน 2564 
 

โครงการเสริมสร้าง
คุณลักษณะคนไทยที่
พึ ง ป ร ะ ส ง ค์  4 
ประการ 

ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา โครงการ
เสริมสร้ างคุณ ลั กษณ ะคนไทยที่ พึ งประสงค์  4  ป ระการ                  
เพ่ือส่งเสริมความรักความสามัคคีความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง 
แล ะผู้ อ่ื น ภ าย ใต้ พ้ื น ฐ าน ข อ งสั งค ม ป ระช าธิ ป ไต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ 
การสร้างสื่อออนไลน์ “ความรักสามัคคีเพ่ือสู้ภัยโควิด” รุ่นที่ 1 
ให้กับครู และนักเรียน จ านวน 120 คน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
วันที่ 31 พฤษภาคม 
2564 และ 1 - 2 
มิถุนายน 2564 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
พั ฒ น า ข้ อ เ ส น อ
โครงการวิจัย 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้อง
กับแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ให้กับคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน  30 คน 

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 อบรมหัวข้อ Power 
point เ พ่ื อ ง า น
ประชาสัมพันธ์ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จั ดอบรมหัวข้อ 
Power point เพ่ืองานประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากร นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป 

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 อบรมหัวข้อ การดูแล
ตน เอ งให้ ห่ า ง ไก ล
ม ะ เร็ ง เต้ า น ม ใ น
รู ป แ บ บ  New 
Normal 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหัวข้อ           
การดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านมในรูปแบบ New Normal 
ให้บุคลากร และประชาชนทั่วไป 
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ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
วันที่ 7 – 8 มิถุนายน 
2564 

อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

ศูนย์ภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับเจ้าหน้าที่
ห้องสมุด ให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 
2564 

อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

ศูนย์ภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 อ บ ร ม หั ว ข้ อ เรี ย น             
&ประชุมออนไลน์ โดย
ใช้ Line PC 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหัวข้อเรียน             
&ประชุมออนไลน์ โดยใช้ Line PC ให้กับบุคลากร นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป 

วันที่ 16 มิถุนายน 
2564 

อบรมหัวข้อ โปสเตอร์
สวยด้วย Photoshop 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดอบรมหัวข้อ 
โปสเตอร์สวยด้วย Photoshop ให้กับบุคลากร นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป 

วันที่ 23 มิถุนายน 
2564 

อบรมหั วข้ อ  สื บ ค้ น
ห นั ง สื อ อ อ น ไ ล น์ 
(OPAC) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหัวข้อ สืบค้น
หนังสือออนไลน์ (OPAC) ให้กับบุคลากร นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป 

วันที่ 30 มิถุนายน 
2564 

อบรมหัวข้อ อย่างไร
กับบรรณานุกรมและ
การอ้างอิง 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหัวข้อ อย่างไร
กับบรรณานุกรมและการอ้างอิง ให้กับบุคลากร นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  
๒๕๖๔ 

สั ม ม น า อ อ น ไ ล น์              
ใ น หั ว ข้ อ 
"มหาวิทยาลัย อาจารย์ 
และ นักศึกษาไทย จะ
อยู่รอดอย่างไรในอีก 5 
ปีข้างหน้า?” 

สัมมนาออนไลน์จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและ SEAC 
ในหัวข้อ "มหาวิทยาลัย อาจารย์ และ นักศึกษาไทย จะอยู่รอด
อย่างไรในอีก 5 ปีข้างหน้า?” วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย            
ชั้น ๖ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
โดยมีผู้ เข้าร่วมสัมมนา ทั้ งหมด ๑๙๐ ท่าน จากบริษัท SEAC  
จ านวน ๑๐ ท่าน และจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน ๑๙ แห่ง   

มิถุนายน 2564 การประชุมหารือเพ่ือ
ปรับข้อเสนอโครงการ 
reinventing ปี 2565   

สรุปการประชุมหารือเพ่ือปรับข้อเสนอโครงการ reinventing            
ปี  2565 กระท รวง  อ ว .ไม่ ได้ รั บ จั ด ส รรงบ ป ระมาณ ด้ าน 
Reinventing ในปี  2565 จาก สงป . จึ งของบประมาณ จาก             
สนง.วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) และจัดสรรให้กับ
มหาวิทยาลัยกลุ่มยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ ที่ยื่นข้อเสนอที่สอดคล้องกับ 
ววน. จากจ านวนเกือบ 50 มหาวิทยาลัย มีมรภ.ที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 20 แห่ง ให้ปรับแบบข้อเสนอตามแบบที่ สปอว. จะส่ง
ให้และส่ง สปอว. ภายใน 10  มิถุนายน 2564  

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  ได้รับงบประมาณ  จ านวน 
3,200,000 บาท และต้องท ากิจกรรม 3 ข้อ หรือมากกว่า ตาม
ข้อเสนอแนะของ อว. ในข้อ 1 และ  2 ส่วนข้อ 3 เป็นกิจกรรมตาม
ข้อเสนอของมหาวิทยาลัยที่เสนอไป 

1. ปรับโครงสร้างการบริหาร (ไม่ ได้หมายถึง โครงสร้างเชิ ง
กายภาพ)  
 1.1 สนั บ สนุ น ให้ เกิ ดการป ระสาน งาน ระหว่ างคณ ะใน
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือค้นหาโจทย์และแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ ได้อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผล  
 1.2 มีระบบจูงใจให้อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
สามารถน าผลงานที่ท ากับชุมชนหรือพ้ืนที่มาใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  
 1.3 การปรับเปลี่ยนระเบียบภายในเพ่ือปลดล็อค ในเรื่องที่เป็น
อุปสรรคต่อการท างาน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การค านวณภาระงาน และการจัดหลักสูตร
ในลักษณะ credit bank เป็นต้น (โดยอาจจะท าเป็น sandbox ก่อน)  
 2. การจั ดท าระบบรองรับ การเรียน รู้ ต ลอดชี วิ ต  (Lifelong 
Learning) ส าหรับคนในพื้นท่ี (ไม่ได้หมายถึง การ ลงทุนในระบบ IT)  
 2.1 น าความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ไปจัดท าหลักสูตรที่
ตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่ ภายในระยะเวลา 3 ปี 
 2.2 การพัฒนาระบบและรูปแบบการด าเนินงานของ credit 
bank ที่เอ้ือต่อการใช้ทรัพยากรอย่าง มีประสิทธิภาพ และสะดวกต่อการ
เข้าถึงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 2.3 การกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก credit bank เพ่ือ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมกัน เช่น ระหว่างสถาบัน ระหว่างบุคลากร และ
ระหว่างผู้เรียนในพ้ืนที่ต่าง ๆ เป็นต้น  
  3. การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพ่ือเตรียมพร้อมในการเป็น
ผู้พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ส่งเสริมการ Reskill/Upskill ของประชาชน
ร่วมกับหน่วยงานในชุมชนและท้องถิ่น  

 

 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ครั้ งที่  5/2564                  
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2564 (การประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 และทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2564 แล้วนั้น  

  ในการนี้ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  5/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม  2564                             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  (หน้า 1 - 53) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     
พ.ศ. 2564 
  สรุปเรื่อง 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดรหัสมติสภามหาวิทยาลัย และให้เริ่มด าเนินการรายงานผล                
การด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป นั้น 
 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่ครั้งที่ 1/2564 –  ครั้งที่ 5/2564 
ที่ผ่านมา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย พร้อมประเด็นข้อคิดเห็น              
และข้อเสนอแนะที่ส าคัญให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบที่ เกี่ยวข้องรับทราบ และด าเนินการรายงานผล                  
การด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยทราบเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 
1/2564 –  ครั้งที่ 5/2564 โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 

1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 13 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 10 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภา
มหาวิทยาลัย 

เอกสาร
หน้า 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 1  

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 2  

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 3  

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

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 4  

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

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 6  

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 6  



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

1. หมวดนโยบายและแผน 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภา
มหาวิทยาลัย 

เอกสาร
หน้า 

04/2564 – 01 – 07 
 

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

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 8 

04/2564 – 01 – 08 
 
 

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

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 8  

05/2564 – 01 – 09 
 

9. รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 10 

05/2564 – 01 – 10 
 

1 0 .  พิ จ า ร ณ า แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินการตาม ข้อ 
13 ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 10  

05/2564 – 01 – 11 
 

11 . น โยบาย หลักการ และ
แน วท างก ารบ ริ ห ารจั ด ก าร
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 10  

05/2564 – 01 – 12 
 

1 2 .  แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี 
พ.ศ. 2566 – 2570 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 12  

05/2564 – 01 – 13 
 

13. ร าย งาน ติ ด ต าม ผล ก าร
ด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ ย ง  ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ         
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน (วันที่  1 ตุลาคม 
2563 ถึ ง  วั น ที่  31 มี น าค ม 
2564) 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 15  

 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 
2. หมวดการจัดการศึกษา จ านวน 30 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 16 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 14 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภา
มหาวิทยาลัย 

เอกสาร
หน้า 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 16 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 17  

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 20 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 22 
  

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 23 

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

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 24 

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

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 26 

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

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 27 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 
2. หมวดการจัดการศึกษา  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 27 

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

ครั้งที ่3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 28 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 30 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 31 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 34 

03/2564 – 03 - 14 14. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน
ค่ าธรรมเนี ยมการศึ กษาระดั บ 
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 36 

 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

04/2564 – 02 – 15  
 

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

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 37 

04/2564 – 02 – 16  
 

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

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 38 

04/2564 – 02 – 17 
 

17. พิ จารณาอนุ มั ติ ให้ ปริญญา
บัณฑิต 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 39 

04/2564 – 02 – 18 
 

18. อนุ มั ติ การขอเปลี่ ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
(4 ปี )  (ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง                    
พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 39 

04 /2564 – 02 – 19 
 

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

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 41 

05/2564 – 02 – 20 
 

20. แก้ไขชื่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 42 

05/2564 – 02 – 21 21. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 42 

05/2564 – 02 – 22 
 

22. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร  ห ลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจั ดการ (หลั กสู ตรปรับปรุ ง              
พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 43 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหสั เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

05/2564 – 02 – 23 
 

23. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.2563) คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 44 

05/2564 – 02 – 24 
 

24. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา (4 ปี ) (หลักสูตร
ใหม่  พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 46 

05/2564 – 02 - 25 
 

25. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
ครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา           
พลศึ กษา (4  ปี ) (หลั กสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) คณะ         
ครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 47 

05/2564 – 02 – 26 
 

2 6 . ก า รข อ เป ลี่ ย น แ ป ล ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลั กสู ต รครุศ าสตรบัณ ฑิ ต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย            
(4  ปี ) (ห ลั ก สู ต รป รั บ ป รุ ง             
พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 48 

05/2564 – 02 – 27 
 

27. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตร และ
อ าจ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 49 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

05/2564 – 02 – 28 
 

28. ปิ ดหลั กสู ต รครุ ศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (หลั กสู ตรใหม่             
พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 50 

05/2564 – 02 – 29 
 

29. ปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาประกาศนียบัตร
บัณฑิ ตวิชาชีพครู  (หลั กสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2557) คณะ              
ครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 51 

05/2564 – 02 – 30 
 

30. ปิดหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) และไม่
ขอรั บการประเมิ นคุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2563 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 52 

3. หมวดงบประมาณและการเงิน จ านวน 7 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 7 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

01/2564 – 03 - 01 1 . รั บ ท ราบ ราย งาน รั บ  - 
จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เท พ ส ต รี  ป ร ะ จ า เดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 54 

02/2564 – 03 - 02 2. พิ จารณาอนุ มั ติ ค าขอตั้ ง
งบประมาณรายจ่ ายจากเงิน
รายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา 
ภาคพิ เศษ ภาคการศึกษาที่ 
2/2563 

ครั้งที่ 2/2564  
วันที่ 19 กุมภาพันธ ์2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 54 

02/2564 – 03 - 03 3 . รั บ ท ราบ ราย งาน รั บ  - 
จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 2/2564  
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 54 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

3. หมวดงบประมาณและการเงิน  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภา
มหาวิทยาลัย 

เอกสาร
หน้า 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 55 

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

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 21 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 55 

05/2564 – 03 – 06 
 

6. การขอใช้ เงินที่มีผู้ อุทิศให้แก่
มหาวิทยาลั ยโดยไม่ ได้ ก าหนด
เงื่อนไขหรือก าหนดไว้ไม่ชัดแจ้ง  
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ย               
ราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 56 

05/2564 – 03 – 07 
 

7 .ร า ย ง า น รั บ  - จ่ า ย เ งิ น 
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี 
ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 59 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล จ านวน 22 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 20 เรื่อง   

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภา
มหาวิทยาลัย 

เอกสาร
หน้า 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 60   

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 60 

 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

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

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 62 

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

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 63 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 64  

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 65 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 65 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 66  

03/2564 – 04 – 09  9. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
และแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 66 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 67 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 68 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 68 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 69 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 70 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 72 

04/2564 – 04 – 16 
 

16. ข้อหารือหน้าที่การด าเนินงาน
ของคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 73 

04/2564 -  04 – 17 
 

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

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 73 

04/2564 -  04 – 18 
 

18. ก าหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้น
ของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 74 

04/2564 – 04 – 19 
 

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

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 75 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

05/2564 – 04 – 20 
 

20. ร่ างประกาศมหาวิทยาลั ย             
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 75 

05/2564 – 04 – 21 
 

21. พิจารณาการขอแก้ไขค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
บุ คคลในมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ            
เทพสตรี 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 79 

05/2564 – 04 – 22 
 

2 2 . แ ต่ ง ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร  ใ น
คณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์ สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 79 

5. หมวดอ่ืนๆ จ านวน 10  เรือ่ง ด าเนินการเสร็จแล้ว 10 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 81 
 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

5. หมวดอ่ืนๆ  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 82 

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

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 83 

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

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 84 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 85 

 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

5. หมวดอ่ืนๆ  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 86 

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

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 86 

5/2564 – 05 – 09 
 

9. การขอเปลี่ยนแปลงการสอบทาน
เป็นกรณีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 87 

05/2564 – 05 – 10 
 

10. รายงานประจ าปี  พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 88 

 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 61 ) และในระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
หมายเหตุ : ด าเนินการก าหนดรหัสดังนี้ 
รูปแบบ XX/XXXX  – XX – XX  
  - ตัวเลข หมายถึง ครั้งที่ประชุม เช่น 01/2564 

 
  - ตัวเลข 2 หลัก หมายถึง หมวดหมู่ของเรื่องที่ประชุมโดย  

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

  - ตัวเลข 2 หลัก หมายถึง ล าดับของมติสภามหาวิทยาลัย  
(นับต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจ าแนกตามหมวดหมู่) 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

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

รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     
พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 5/2564 

 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  4.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 

 

   สรุปเร่ือง 
   ด้วย การจัดการศึกษา ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาภาคปกติและ           
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษา จ านวน 160 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 
87 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 73 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนมีนาคม และ
เดือนเมษายน 2564 ดังนี้        

 (1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา              
ในการประชุม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 

 (2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 20 
พฤษภาคม 2564 

 (3) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 

 (4) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ในการประชุม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 

 (5) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ           
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 

 (6) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ             
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564  ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา            
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 25, 27 – 28, 31 พฤษภาคม และวันที่ 1 มิถุนายน 2564  

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 160 คน 
รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 
 
 
 
 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
 1.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
 1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 1.2.1 สาขาวิชาภาษาจีน 14 - 14 

รวมทั้งหลักสูตร 14 - 14 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

 1.3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 1.3.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 12 3 15 

รวมทั้งหลักสูตร 12 3 15 
รวมทั้งสิ้น 27 3 30 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 3 - 3 
 2.1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7 - 7 

รวมทั้งหลักสูตร 10 - 10 
รวมทั้งสิ้น 10 - 10 

3. คณะวิทยาการจัดการ  
 3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 7 8 
  3.1.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 1 - 1 
  3.1.3 สาขาวิชาการจัดการ 2 45 47 
  3.1.4 สาขาวิชาการตลาด 3 - 3 

รวมทั้งหลักสูตร 7 52 59 
 3.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
  3.2.1 สาขาวิชาการบัญชี 26 16 42 

รวมทั้งหลักสูตร 26 16 42 
 3.3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    
  3.3.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 34 68 102 

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 4.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 7 - 7 
 4.1.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 8 - 8 
รวมทั้งสิ้น 8 - 8 

 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 5.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
  5.1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
 5.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  5.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

1 2 3 

  5.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการ 
อุตสาหกรรม) 

1 - 1 

  5.2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล) 

5 - 5 

รวมทั้งหลักสูตร 7 2 9 
รวมทั้งสิ้น 8 2 10 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 87 73 160 
 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี จ านวน 160 คน (เอกสารแยกเล่ม             
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

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

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 160 คน 
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............................................................................................................................................................... ............... 
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 4.2 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
2560 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้รับทราบจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 แล้วนั้น 
  เนื่องจาก อาจารย์ประนิตดา เพ็งงิ้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2563 จึงขอเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิ
การศึกษา โดยปรับเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา ซึ่ งไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและมาตรฐานหลักสูตร                           
รายละเอียดมีดังนี้ 
   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์ 1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์  
2. อาจารย์ ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร 2. อาจารย์ ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร  
3. อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ ากลาง 3. อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ ากลาง  
4. อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ชัยอุดม 4. อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ชัยอุดม  
5. อาจารย์ประนิตดา เพ็งงิ้ว 5. อาจารย์ ดร.ประนิตดา เพ็งงิ้ว ปรับเพิ่มคุณวุฒิ

การศึกษา 
 

  
  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์ 1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์  
2. อาจารย์ ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร 2. อาจารย์ ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร  
3. อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ ากลาง 3. อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ ากลาง  
4. อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ชัยอุดม 4. อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ชัยอุดม  
5. อาจารย์ประนิตดา เพ็งงิ้ว 5. อาจารย์ ดร.ประนิตดา เพ็งงิ้ว ปรับเพิ่มคุณวุฒิ

การศึกษา 
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  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการ
ประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการเสนอขอปรับคุณวุฒิ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจสอบความถูกต้องของ                     
การเสนอรายละเอียดในเอกสาร สมอ.08 และเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่เสนอ              
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 11)  
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน             
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์

ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง                 
พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ล าดับที่ 5 อาจารย์ ดร.ประนิตดา เพ็งงิ้ว ตามท่ีเสนอ 
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 4.3 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) คณะวิทยาการจัดการ 
   

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 
ได้มีมติเห็นชอบปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)                   
คณะวิทยาการจัดการ โดยให้มหาวิทยาลัย ดูแลนักศึกษาที่ยังมีอยู่ในหลักสูตร จนกระทั่งนักศึกษาคนสุดท้าย
ส าเร็จการศึกษา นั้น ปัจจุบันหลักสูตรดังกล่าว ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนกระทั่งนักศึกษาคนสุดท้าย        
ของหลักสูตรส าเร็จการศึกษา ประกอบกับ คณะวิทยาการจัดการ ได้พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพ่ือจัดการเรียนการสอนแล้ว  
  คณะวิทยาการจัดการ จึงมีความประสงค์ขอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา              
การจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) โดยสมบูรณ์  ซึ่ งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ า                    
คณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 และสภาวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้คณะวิทยาการจัดการ เสนอต่อ                    
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) แบบสมบูรณ์ต่อไป  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) คณะวิทยาการจัดการ โดยสมบูรณ์ ดังรายละเอียด 
ในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 2) 
  
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
   “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2554) คณะวิทยาการจัดการ โดยสมบูรณ์ และมอบมหาวิทยาลัย ด าเนินการแจ้งการปิดหลักสูตรต่อ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบต่อไป 
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 ๔.๔ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....    

 สรุปเร่ือง   
จากที่ กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  

ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี                    
พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้มาระยะหนึ่งแล้ว จึงมีความจ าเป็นที่จะปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ มาตรฐาน
การศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ 
รวมทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือรองรับการจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้นของสาขาวิชาการและวิชาชีพ
ต่างๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
 เหตุผลความจ าเป็น 
 ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อบังคับ
ฉบับเดิม อิงกับ มาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น
มาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. ปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐาน
การศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทย
ให้เป็นรากฐานที่เข้มแข็งของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  
 ๓. เพ่ือรองรับการจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้นของสาขาวิชาการและวิชาชีพ
ต่างๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 สาระส าคัญของการปรับเปลี่ยน 
 ๑. เพ่ือเปิดกว้างส าหรับการเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต และการเรียนในระบบเทียบโอนผลการเรียนรู้
จากมหาวิทยาลัยอ่ืน  
 ๒. ปรับให้มีความสากล เช่น สัญลักษณผ์ลการเรียน จาก E เป็น F 
 ๓. แก้ไขการที่นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ด้วยการปรับให้นักศึกษาจบ
การศึกษา 
 ๔. ให้เริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
 ล าดับการด าเนินการ  
 ๑. มหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะท างาน ๑ ชุด ประกอบด้วย ตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ในการปรับปรุงข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ๒. คณะกรรมการบริหาร ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ 
 ๓. สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 ๔. คณะกรรมการนโยบายด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 ๕. คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔, การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔, 
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การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่  
๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไข เพ่ิมเติมตามความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และส่งให้กรรมการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาต่อไป โดยฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 ๖. สภามหาวิทยาลัย พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

สรุปประเด็นส าคัญของข้อบังคับฯ  
หมวด สรุปสาระส าคัญ 

หมวด 1 ระบบการจัดการศึกษา
และการบริหารงานวิชาการ  
 

1. ระบบการจัดการศึกษา เป็น 3 แบบ คือ ระบบทวิภาค ระบบไตรภาค 
และระบบแบบอ่ืน ** 
2. ให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่บริหารหลักสูตร ** 
3. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการเสนอของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรต่ออธิการบดีเพ่ือแต่งตั้ง ** 

หมวด 2 หลักสูตรการศึกษา 
 

1. การแบ่งประเภทของหลักสูตร ปริญญาตรี 2 แบบ คือ หลักสูตรทาง
วิชาการ และ ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
2. จ านวนหน่วยกิตรวม และระยะเวลาการศึกษา ประกอบ ด้วย 
หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี 5 ปี 6 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 
3. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชา
เฉพาะ และ หมวดวิชาเลือกเสรี 

หมวด 3 การรับเข้าเป็น
นักศึกษา สภาพการเป็น
นักศึกษา การขอคืนสภาพ
นักศึกษาและการลาออก 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2. การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
3. ประเภทนักศึกษาและการเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 
4. การรับโอนนักศึกษาจากในมหาวิทยาลัยและจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ** 
5. การพ้นสภาพนักศึกษา ** 
6. การรักษาสภาพและการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 
7. การลาออก 

หมวด 4 การลงทะเบียนเรียน 
 

1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชา ประกอบด้วย การลงทะเบียนเรียนใน
มหาวิทยาลัยและการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอื่น ** 
๒. จ านวนหน่วยกิตท่ีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละ 
ภาคการศึกษา 
๓. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 

หมวด 5 การวัดและประเมินผล
การศึกษา 
 

1. การสอบปลายภาคการศึกษา 
2. การวัดและประเมินผลการศึกษา ** 
3. การก าหนดสัญลักษณ์ระดับคะแนน ** 
4. การคิดคะแนนเฉลี่ย 

หมวด 6 การส าเร็จการศึกษา
และการขอรับปริญญา 

1. การขอส าเร็จการศึกษา และ เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 
2. การอนุมัติให้ปริญญา 

บทเฉพาะกาล  
 

นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับให้ใช้ ระเบียบ ประกาศ
และค าสั่งเดิม 

หมายเหตุ : ** หมายถึง มีการปรบัเพิ่มจากข้อบังคับเดมิ 
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  มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... ดังรายละเอียดเอกสารแนบท้ายวาระนี้ 
   
  กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  “(๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด 
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง  ๆก็ได้” 

  ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
  ๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๔. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา  
  พิจารณาให้ความเห็นชอบ ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... 
   

  มติที่ประชุม.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. ............................. 
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 ๔.5 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย    
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน 
๒๕๖๔ นั้น 

มหาวิทยาลัยได้เตรียมการด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข้อ ๔ ของข้อบังคับดังกล่าว ที่ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหนึ่งคน  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) อธิการบดี       เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ    เป็นกรรมการ 
(๔) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัย  เป็นกรรมการ 
(๕) รองอธิการบดี จ านวนสองคน     เป็นกรรมการ 
(๖) คณบดี จ านวนสองคน     เป็นกรรมการ 

                     (๗) ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จ านวนหนึ่งคน    เป็นกรรมการ 
  (๘) บุคลากรประเภทคณาจารย์ประจ า จ านวนสองคน เป็นกรรมการ โดยอย่างน้อยหนึ่งคน
ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท ายุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
  (๙) บุคลากรประเภทข้าราชการ และพนักงาน จ านวนสองคน เป็นกรรมการ โดยอย่างน้อย
หนึ่งคน ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท ายุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย   
  (๑๐) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    เป็นเลขานกุาร 
  การได้มาซึ่งกรรมการตาม (๕) , (๖) และ (๗) ให้บุคคลประเภทนั้น ๆ เลือกกันเอง 
  กรรมการตาม (๘) ให้มหาวิทยาลัยจัดเลือกตั้งโดยตรงจากคณาจารย์ประจ า โดยเลือกผู้ที่
ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับ จ านวนสองคน กรณีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันมีมากกว่าสองคน ให้ใช้วิธีการจับ
สลากให้เหลือสองคนแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
  กรรมการตาม (๙) ให้มหาวิทยาลัยจัดเลือกตั้งโดยตรงจากข้าราชการ และพนักงาน โดยเลือก
ผู้ที่ ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับ จ านวนหนึ่งคน กรณีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันมีมากกว่าหนึ่งคน                  
ให้ใช้วิธีการจับสลากให้เหลือหนึ่งคนแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
  วรรคสี่มีข้อความที่ขัดแย้งกับ (๙) คือ การระบุจ านวนกรรมการตาม (๙) ก าหนดไว้สองคน แต่ความ
ในวรรคสี่ ระบุไว้หนึ่งคน ประกอบกับวิธีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตาม (๘) และ (๙) ไม่สามารถด าเนินการได้
ด้วยกระบวนการเลือกตั้ง เนื่องจากมีการก าหนดคุณสมบัติที่ยากต่อการพิจารณาในการรับสมัคร ประกอบกับ              
มีความจ าเป็นเร่งด่วนตามแนวทางที่กระทรวงการคลังก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยเร็ว ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงเสนอปัญหาดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย                
เพ่ือพิจารณา 
  คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เม่ือวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีความเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
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ที ่ ข้อบังคับฉบับเดิม ความเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับแก้
ไข เพิ่มเติมของคณะกรรมการ 

หมายเหตุ 

๑ 
 

ข้อ ๔ ให้สภามหาวิทยาลัย... 
     (๘) บุคลากรประเภทคณาจารย์ประจ า 
จ านวนสองคน เป็นกรรมการ โดยอย่างน้อย
หนึ่งคนต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔ ให้สภามหาวิทยาลัย... 
     “(๘) บุคลากรประเภทคณาจารย์ประจ า 
ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
ยุทธศาสตร์   และการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของ
อธิการบดี จ านวนสองคน เป็นกรรมการ” 

ปรับแก้ไข 

๒ ข้อ ๔ ให้สภามหาวิทยาลัย... 
     (๙) บุคลากรประเภทข้าราชการ และ
พนั กงาน จ านวนสองคน เป็ นกรรมการ              
โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดท ายุทธศาสตร์ และการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๔ ให้สภามหาวิทยาลัย... 
     “(๙) บุคลากรประเภทข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานใน
สถาบัน อุดมศึกษา ที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดท ายุทธศาสตร์ และการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
โดยค าแนะน าของอธิการบดี จ านวนสองคน
เป็นกรรมการ” 

ปรับแก้ไข 

๓ 
 

ข้อ ๔ ให้สภามหาวิทยาลัย... 
     วรรคสาม 
     กรรมการตาม (๘) ให้มหาวิทยาลัยจัด
เลื อกตั้ งโดยตรงจากคณาจารย์ ประจ า                 
โดยเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับ 
จ านวนสองคน กรณีผู้ ได้รับคะแนนสูงสุด
เท่ากันมีมากกว่าสองคน ให้ใช้วิธีการจับสลาก
ให้เหลือสองคนแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง 

ข้อ ๔ ให้สภามหาวิทยาลัย... 
     วรรคสาม 
     “กรรมการตาม (๘) ให้มหาวิทยาลัยจัด
เลือกตั้งโดยตรงจากคณาจารย์ประจ า โดย
เลือกผู้ที่ ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับ 
จ านวนสองคน กรณีผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
เท่ากันมีมากกว่าสองคน ให้ใช้วิธีการจับ
สลากให้ เหลื อสองคนแล้ วเสนอสภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง” 

ยกเลิกข้อความ 

๔ ข้อ ๔ ให้สภามหาวิทยาลัย... 
     วรรคสี่ 
     กรรมการตาม (๙) ให้มหาวิทยาลัยจัด
เลือกตั้งโดยตรงจากข้าราชการ และพนักงาน 
โดยเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับ 
จ านวนหนึ่งคน กรณีผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
เท่ากันมีมากกว่าสองคน ให้ใช้วิธีการจับสลาก
ให้เหลือสองคนแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง 

ข้อ ๔ ให้สภามหาวิทยาลัย... 
     วรรคสี่ 
     กรรมการตาม (๙) ให้มหาวิทยาลัยจัด
เลื อกตั้ งโดยตรงจากข้ าราชการ และ
พนักงาน โดยเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด
ตามล าดับ จ านวนหนึ่งคน กรณีผู้ได้รับ
คะแนนสูงสุดเท่ากันมีมากกว่าสองคน ให้ใช้
วิธีการจับสลากให้เหลือสองคนแล้วเสนอ
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

ยกเลิกข้อความ 

 
  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยมอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไข เพ่ิมเติม  
ตามความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และส่งให้นายสมควร  วงษ์มา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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  บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และ
ระเบียบของมหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....              
ดังรายละเอียดเอกสารแนบท้ายวาระนี้ 
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 “(๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็น
เรื่อง ๆ ก็ได”้ 
  ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
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 4.6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตร ีแทนต าแหน่งที่ว่าง 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่  11/2563 เมื่อวันที่  27 
พฤศจิกายน 2563 ได้ แต่ งตั้ ง นายวัชระ รักษาพล พนั กงานในสถาบั นอุดมศึกษา สายสนับสนุ น                          
เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนผู้พ้นจากต าแหน่งและ              
ให้เหลืออยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน นั้น เนื่องด้วย นายวัชระ รักษาพล ได้รับคัดเลือก 
จากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้ด ารงต าแหน่งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงได้ขอลาออก                
จากการเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 
2564 เป็นต้นไป              

 โดยต าแหน่งดังกล่าวยังคงมีวาระเหลืออยู่ 11 เดือน 13 วัน นับตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 
2564 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2565 ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ วรรคสอง ก าหนดว่า “ในกรณีกรรมการ 
ก.บ.ม. พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทน ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่
ด าเนินการเพื่อให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้...”  
  มหาวิทยาลัย โดยส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงได้ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการบริหาร                
งานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2547 ดังนี้ 
  1. ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การด าเนินการเลือกตั้งกรรมการบริหาร            
งานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มิใช่ผู้บริหาร ซึ่งเลือกตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานสายสนับสนุน             
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยก าหนดวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 11 – 21 พฤษภาคม 
2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. (เว้นหยุดราชการ) ณ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 5 อาคาร
ส านักงานอธิการบดี 
  2. ผลการรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี ที่มิใช่ผู้บริหาร ซึ่งเลือกตั้งจากข้าราชการหรือพนักงาน สายสนับสนุน มีผู้สมัคร จ านวน 1 คน คือ                
นายคทายุทธ ชื่นชม พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ต าแหน่งบุคลากร สังกัดส านักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดไว้ว่า “ในกรณีที่มี                 
ผู้มาสมัครไม่เกินจ านวนที่ประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง” 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง นายคทายุทธ ชื่นชม พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ตามข้อ ๕ (๗) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗  และให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
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  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
       ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 “มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่ งบุคคลใด           
เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน
อ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 

 ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗  

 “ข้อ ๕  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี  เรียกโดยย่อว่า “ก.บ.ม.”...”   

 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง  นายคทายุทธ ชื่นชม พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา             
สายสนับสนุน เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และให้อยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 4.7 พิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทาง      
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 256๖ – 25๗๐    

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 
2564 ได้มีมติ มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย จัดท านโยบายและแนวทาง                
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ.2566 - 2570) และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น 
 คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2564             
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ได้พิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ และที่
ประชุมมีมติเห็นชอบร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ โดยมอบเลขานุการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ       
คณะกรรมการฯ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป สรุปสาระส าคัญมีดังนี้ 
 หลักการและเหตุผล  เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 8นโยบายการศึกษาของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐) และบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก จึงก าหนดนโยบาย
และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน             
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จ านวน 9 ข้อ ดังนี้ 
 
 

ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ 

ความเชื่อมโยง และสอดคล้องพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                    
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) นโยบายการศึกษาของชาติ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐) 
และบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 

 ๑. มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานตามพันธกิจโดยใช้
กระบ วนการมี ส่ วน ร่ วมและบริห ารจั ดการอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

นโยบายการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 ๒. พัฒ นาบัณ ฑิ ต ให้ มี คุณ ลักษณ ะตามพระบรม           
ร า โช บ า ย ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง พ ร ะ บ า ท ส ม เด็ จ                    
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ที่มุ่งเน้นการสร้างพ้ืนฐาน ๔ 
ด้าน คือ ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒) มีพ้ืนฐาน
ชีวิตที่มั่นคง ๓) มีคุณธรรม มีงานท ามีอาชีพ และ ๔) เป็น
พลเมืองดี 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

รา่ง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ 

ความเชื่อมโยง และสอดคล้องพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                    
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) นโยบายการศึกษาของชาติ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐) 
และบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 

 ๓. จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และ
ความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ  มีทักษะ
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล มีทักษะ
การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม มีสมรรถนะจากการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการท างาน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
บริหารจัดการ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ
และแบบออนไลน์  รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรทางการศึกษากับการท างานในยุคดิจิทัล 

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๑๒)  
การพัฒนาการเรียนรู้  
2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
มาตรา ๘ ข้อ ๒ 
 

 ๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและ
พั ฒ น าค รู  บุ ค ล าก รท า งก ารศึ ก ษ า ให้ มี คุ ณ ภ าพ            
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง   

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
มาตรา ๘ ข้อ ๕  

๕. ส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และการพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคตส าหรับทุกช่วงวัย  โดย
พัฒนาระบบ กลไก มาตรการ และหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมพูน
สมรรถนะใหม่ รองรับอาชีพตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทยและสังคมโลก 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๑๑)  
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
3. แผนการศึกษาชาติ พันธกิจ ที่ ๑ 
4. นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม ด้านที่ ๑ โปรแกรมที่  ๓   
5. นโยบายเร่งด่วน กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปี 2565 

๖. สนับสนุนและขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมที่
แก้ไขปัญหาเร่งด่วนและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมการ
ให้บริการวิชาการ การพัฒนาเครือข่ายผู้น าท้องถิ่น และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งศึกษา วิจัย 
ส ่ง เส ร ิม แ ล ะ ส ืบ ส า น โ ค ร ง ก า ร อ ัน เนื ่อ ง ม า จ า ก
พระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น  

1. นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม  
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๑๕) พลังทาง
สังคม และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๓)  
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
มาตรา ๘ ข้อ ๗ 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ 

ความเชื่อมโยง และสอดคล้องพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                    
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) นโยบายการศึกษาของชาติ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐) 
และบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 

๗. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา รวมถึงการพัฒนา
ทั ก ษ ะ แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ ใน ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู้              
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียน
การสอนที่ทันสมัย  

นโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

 

 ๘. พัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยตาม
ศักยภาพ ความช านาญและจุดมุ่งเน้นที่ส าคัญ 

นโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

 ๙. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดหารายได้จากพันธกิจ
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่าง ๆ     
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านงบประมาณ 

SWOT ของมหาวิทยาลัย และสภาวการณ์ปัจจุบันที่
จ านวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลงและรัฐบาลตัดลด
งบประมาณสนับสนุน 

 

 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 256๖ – 25๗๐              
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา             
การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและ           
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ 
 
   มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 4.8 พิจารณาอนุมัติร่าง แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 
  สรุปเรื่อง 
  ด้วย งบประมาณเป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้ส าเร็จลุล่วงตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ แหล่งงบประมาณที่จะใช้มี 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณจากเงินรายได้ 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยบูรณาการงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้ร่วมกัน ให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร ์เป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดที่
ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  
  มหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดนโยบาย และแนวทางการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2565 เพ่ือให้การจัดท างบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 2563 – 
2565) ของสภามหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติร่าง แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่  6/2564 เมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2564                        
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม)  
  

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา             
การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   พิจารณาอนุมัติร่าง แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏเทพสตรี 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 4.9 พิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 
 
  สรุปเรื่อง 
 ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ที่เข้าศึกษา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 จ านวน 175 คน รวมรายรับทั้งสิ้น 908,800 บาท ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ และการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 หมวด 3 การจัดท า
งบประมาณและการบริหารงบประมาณ ข้อ 17 
 “ให้มหาวิทยาลัย ท าค าขอตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ในวงเงิน           
ไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณนั้น…”  
 มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน ได้ด าเนินการจัดท าสรุปผลการจัดสรรงบประมาณจาก
การรับนักศึกษาภาคพิเศษ ตามจ านวนดังกล่าว ร้อยละ 80 เป็นเงินจ านวน 727,000 บาท เพ่ือด าเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดรายรับจากการรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2563 ดังนี้ 
    

คณะ สาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษา 
ที่เข้าใหม่ 

ลงทะเบียน 
(คน) 

ประมาณการ
รายรับ 

(100%) 
 

งบประมาณ 
ที่เสนอจัดสรร 

(80%) 

คณะวิทยาการจัดการ 1. การจัดการ  
(เทียบโอน) 

38 190,000 152,000 

2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19 108,300 86,600 
3. การบัญชี  
(เทียบโอน) 

55 247,500 198,000 

4. การจัดการ 25 135,000 108,000 
รวม 137 680,800 544,600 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
(เทียบโอน) 

16 96,000 76,800 

2. เครื่องกล 
(เทียบโอน) 

22 132,000 105,600 

รวม 38 228,000 182,400 
รวมทั้งหมด 175 908,800 727,000   

 
ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                   
ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย              
จากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 จ านวน 727,000 บาท 
(เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  
  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 จากการเปิดรับนักศึกษา              

ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 จ านวน 727,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)            
เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 4.10 พิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาห้องเรียนสู่สากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
  สรุปเรื่อง  
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 
2564 มีมติ มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาทบทวนการขอใช้เงิน            
ที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขหรือก าหนดไว้ไม่ชัดแจ้งในโครงการพัฒนาห้องเรียนของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งต่อไป นั้น 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีพันธกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต ศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
ทางสังคม มีหน่วยงานหลักในการท าหน้าที่ตามพันธกิจ คือ คณะ จ านวน 6 คณะ ในด้านการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัย มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นห้องปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน           
ในด้านต่างๆ เป็นแหล่งสาธิตการใช้หลักสูตร การเรียนการสอน นวัตกรรมทางการศึกษา การวัดและประเมินผล
ผู้เรียน เป็นสถานที่ปฏิบัติงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จ านวน            
13 หลักสูตร รวมทั้งเป็นต้นแบบในด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียนเพ่ือเป็นการบริการ
การศึกษาชุมชนและท้องถิ่น 
  การด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจะมีปัจจัยที่ส าคัญ คือ ครูที่มีศักยภาพ            
ทั้งทางด้านความรู้ในเนื้อหาวิชาและทักษะการสอน ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ครูจึงจ าเป็นต้องมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อดิจิทัล รวมทั้ง
ห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีชุดปฏิบัติการเรียนการสอน แบบ Interactive เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ อันจะส่งผล
ให้ครูจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ สืบค้นข้อมูลได้ทันท่วงที สะดวกต่อการมอบหมายงาน และ
สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน 
  ปัจจุบัน มีห้องเรียนที่จัดได้ว่ามีลักษณะดังกล่าว ซึ่งอยู่ในความดูแลของคณะครุศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผลการประเมินการใช้ห้องเรียนของทั้งผู้สอนและผู้เรียนพบว่า ห้องเรียนที่มี
ลักษณะดังกล่าว มีความสามารถในการใช้งานที่ดีกว่าห้องเรียนที่เป็นกระดานด าหรือกระดานไวท์บอร์ด และรองรับ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้หลากหลาย สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนได้ดี อาทิเช่น ใช้เป็น
จอแสดงผลโดยตรง เป็นกระดานส าหรับใช้เขียน หรือใช้ออกแบบกิจกรรมที่สามารถเขียนและลบได้ตลอดเวลา              
ไม่สร้างมลภาวะทางอากาศหรือกลิ่นเหมือนชอล์คและปากกาเคมี อีกทั้งยังใช้กับเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ เหมือนกับ
คอมพิวเตอร์ และสามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพ่ือเข้าสู่ระบบออนไลน์ และแสดงผลได้ทั้งภาพและเสียงใน
เวลาเดียวกัน ท าให้ผู้สอนสามารถปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
ผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และสืบค้นความรู้ต่าง ๆ พร้อมกับครูผู้สอนได้ในขณะที่เรียนอยู่พร้อม ๆ 
กัน เช่น ต้องการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของสิ่งที่ก าลังเรียนรู้ หรือค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับ
บทเรียน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสอบถามผู้เรียนที่ได้เคยเข้าไปเรียนในห้องเรียนดังกล่าวพบว่า 
ผู้สอนสามารถโน้ต เขียนเพ่ิมเติมจากสไลด์ที่ผู้สอนท ามาได้ สามารถเลือกสีปากกาในการเขียนเพ่ือเน้นให้เกิด           
ความน่าสนใจ ลดฝุ่นและกลิ่นที่เกิดจากการใช้ปากกาเคมี สะดวกต่อการน าเสนองาน มีฟังก์ชันที่หลากหลาย                
ในการใช้งาน ดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน หน้าจออ่านง่าย ชัดเจน น าเสนอสื่อการเรียนการสอน              
ทั้งแบบปกติและแบบออนไลน์ได้พร้อมกัน เหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง เมื่อเขียนเสร็จไม่จ าเป็นต้องลบสิ่งที่
เขียนเพ่ือเขียนข้อความใหม่ 
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  ส าหรับโรงเรียนสาธิตฯ ได้ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2563 ด าเนินการห้องเรียนดังกล่าวไปแล้ว 
จ านวน 7 ห้องเรียน จ าเป็นต้องด าเนินการให้เป็นห้องเรียนคุณภาพอีก จ านวน 23 ห้องเรียน และควรด าเนินการ
ให้กับคณะต่าง ๆ อีก 6 ห้องเรียน เพ่ือให้ทุกคณะได้มีห้องเรียนคุณภาพ และเพ่ือให้บุคลากรครูโรงเรียนสาธิตฯ             
ทุกคนมีทักษะการจัดการเรียนการสอนรูปแบบระบบออนไลน์ จึงเห็นสมควรจัดอบรมให้ครูโรงเรียนสาธิตทุกคนได้
เรียนรู้และฝึกทักษะการเรียนการสอนจากทีมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ 
  มหาวิทยาลัย มีเงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย โดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไข จ านวน 
10,453,568.60 บาท (สิบล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทหกสิบสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ 30 
เมษายน 2564 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามข้อ 8 วรรคสาม ก าหนดว่า “เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่
มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขหรือก าหนดเงื่อนไขไม่ชัดแจ้ง ให้มหาวิทยาลัยน าเงินหรือทรัพย์สิน                
ที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยดังกล่าวไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย หรือ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย”  
   มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่
มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขหรือก าหนดไว้ไม่ชัดแจ้ง จ านวน 6,542,945 บาท (หกล้านห้าแสน             
สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) เพ่ือใช้ด าเนินการโครงการพัฒนาห้องเรียนสู่สากล มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
   1. เพ่ือให้ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตรี จ านวน 23 ห้องเรียน เป็นห้องเรียนคุณภาพสู่สากล 
   2. เพ่ือให้ห้องเรียนของคณะที่เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน 6 
ห้องเรียน (คณะละ 1 ห้องเรียน) เป็นห้องเรียนคุณภาพสู่สากล 
   3. เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับครูโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
   กรอบงบประมาณที่เสนอขอในครั้งนี้ ตามหมวดค่าใช้จ่ายดังนี้ 
   งบประมาณจ านวนรวมทั้งสิ้น 6,542,945 บาท (หกล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อย                 
สี่สิบห้าบาทถ้วน) 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   1. จัดซื้อชุดปฏิบัติการเรียนการสอนแบบ Interactive  
    ตามรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (29 ชุด x 196,905 บาทต่อชุด)  5,710,245 บาท
   2. จัดชื้อกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็กพร้อมติดตั้ง (23 ชุด X 9,700 บาทต่อชุด)  223,100 บาท 
         รวม         5,933,345 บาท 
   หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
   1. งานจ้างเหมารื้อกระดานไวท์บอร์ด และทาสีผนัง (23 ห้อง x 6,500 บาทต่อห้อง)  149,000 บาท 
   2. จัดอบรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับครู (43 คน x 10,700 บาทต่อคน)  460,100 บาท 
         รวม                  609,600 บาท 
   โดยเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่  5/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 14) 
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  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 “มาตรา ๑๘ (๑5) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย
ตามที่อธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้” 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 8 วรรคสาม  

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

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
   พิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขหรือก าหนด
ไว้ไม่ชัดแจ้ง จ านวน 6,542,945 บาท (หกล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)                        
เพ่ือใช้ด าเนินการโครงการพัฒนาห้องเรียนสู่สากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…………………………….………..………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 5.1 รับทราบรายงานรบั - จ่ายเงนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดอืนเมษายน พ.ศ. 2564 

 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ ก าหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท า
รายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (1) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ –                 
จ่ายเงิน เสนออธิการบดีทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น                
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปดังนี้ 
  1. งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 

รวม งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ 
(บาท) 

สินทรัพย์    
 สินทรัพย์หมุนเวียน      6,319,043.89  1,103,318,057.10  1,109,637,100.99  
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      1,088,364,863.25           212,199,823.87  1,300,564,687.12  
 รวมสินทรัพย์ 1,094,683,907.14  1,315,517,880.97  2,410,201,788.11  
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ    

   หนี้สินหมุนเวียน 4,093,050.89          94,142,819.36  98,235,870.25  
   หนี้สินไม่หมุนเวียน -    685,111.00  685,111.00  

รวมหนี้สิน 4,093,050.89    94,827,930.36  98,920,981.25  
ส่วนของเจ้าของ    
   ทุน 191,707,495.93  801,315,386.40  993,022,882.33  
   รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 898,883,360.32  419,374,564.21  1,318,257,924.53  

รวมส่วนของเจ้าของ 1,090,590,856.25  1,220,689,950.61  2,311,280,806.86  
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 1,094,683,907.14  1,315,517,880.97  2,410,201,788.11  

 
  2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

รายการ งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) รวม 
รายได้ 284,717,188.76  117,393,613.74  402,110,802.50  
ค่าใช้จ่าย 300,424,260.22  65,076,118.79  365,500,379.01  
รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (15,707,071.46) 52,317,494.95  36,610,423.49 

 
 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

 “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  

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

 
ประเด็นเสนอ 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 5.2 รับทราบรายงานข้อมูลการรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจ าปกีารศึกษา 2564  
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้ประกาศรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามแผน 
การรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 – 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 แล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการรับนักศึกษา ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานข้อมูลการรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจ าปี
การศึกษา 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในการประชุม         
ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 4) 
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

ประเด็นเสนอพิจารณา 
รับทราบรายงานข้อมูลการรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2564 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 

6.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564   
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

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

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

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

 
  
 
 
 

 
 

 


