
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 8/๒๕64 

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

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

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพ่ือทราบ 
     1.2 เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่           
16 กรกฎาคม 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาอนมุัติให้ปริญญาบัณฑิต 

 4.2 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4.3 พิจารณาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 4.4 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 4.5 พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 4.6 พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2563  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ  
 5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ  
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การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
 1.2.1 รายงานผลการด าเนนิงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนสิงหาคม 2564 
 
ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
 
 

โครงการเสวนาเทคโนโลยีสู่
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดเสวนาเทคโนโลยี สู่นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒ นาท้ องถิ่ น  ผ่ านสื่ อ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ระบบ Zoom Cloud 
Meeting เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาของคณะใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 

การวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนิน
งานวิจัยและศึกษาความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน ๑๐ แห่ง ดังนี้ 
 1. อบต.คลองเรือ  อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
 2. อบต.ห้วยทราย อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
 3. อบต.หนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 4. อบต.บ้านยาง อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
 5. อบต.มวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 6. อบต.ล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 7. ทต.หน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
 8. ทต.พุกร่าง อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
 9. ทม.สระบุรี อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
 10. ทม.เขาสามยอด อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมเพ่ือชุมชน 
ท้องถิ่น 

ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายบางระจัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด าเนินการจัดกิจกรรมในช่วงเดือน 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยศูนย์ส่งเสริมการจัด
การศึกษาตามพระบรมราโชบายบางระจัน ได้ให้ความอนุเคราะห์
จังหวัดสิงห์บุรี อนุญาตให้ใช้พื้นที่เพ่ือรองรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงติด
เชื้อโรคโควิด-๑๙ ที่มาจากต่างจังหวัดและพ้ืนที่สีแดง เพ่ือใช้เป็น
สถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) ระดับอ าเภอ 
 2. บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมรา
โชบายบางระจัน ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด-๑๙ 
“กระชายขาว” จ านวน ๑ แปลง พร้อมกับได้ด าเนินการปรับพื้นท่ี
และเตรียมสร้างโรงเรือนและระบบน้ าส าหรับปลูกพืชสมุนไพร เช่น 
ฟ้าทะลายโจร  ขิง  ข่า เป็นต้น จ านวน ๑ โรงเรือน 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
   3. ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย

บางระจันมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดสิงห์บุรี ร่วม
กิจกรรม “พัฒนายกระดับการผลิตสินค้าเกษตร” เก็บเกี่ยวผลผลิต
ข้าวพันธุ์  OSSY ๒๓ ซึ่งเป็นการพัฒนามาจากพันธ์ข้าวพ้ืนเมือง
พันธุ์สังข์หยดของทางภาคใต้ โดยผู้วิจัยพัฒนาพันธุ์ คือ ดร.บุญรักษ์ 
พันธ์ไชยศรี  ผู้ เชี่ยวชาญด้านข้าว จากมหาวิทยาลั ยเชียงใหม่              
ในการนี้ได้น าเมล็ดพันธุ์ข้าว OSSY ๑ จ านวน  ๒๐  กก.  หรือที่
เรียกว่าข้าวหอมเชียงใหม่  มาทดลองปลูกในแปลงนาของศูนย์
ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายบางระจัน ซึ่งจะ
ด าเนินการปลูกได้ประมาณต้นเดือนสิงหาคมนี้ 

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 

โครงการสนับสนุนการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
ตามศาสตร์  
(สายวิชาการ) 

คณะวิทยาการจัดการ  จัดกิจกรรม ปรับกระบวนทัศน์เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น : การทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ 
พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ในช่องทางออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบ Zoom Cloud Meeting 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๕ - ๑๗ 
กรกฎาคม  ๒๕๖๔   
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๘ - ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔   
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๑ - ๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔   

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ด้านอาชีพแก่นักเรียนใน
จังหวัดลพบุรี 

ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพแก่นักเรียนในจังหวัด
ลพบุรี แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ ๕ คน 
จ านวน ๔ กลุ่ม ซึ่งแบ่งกลุ่มแบบแยกห้อง โดยเป็นไปตามแนวทาง
ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยมีนักเรียนเข้ารับการอบรมทั้ง 
๓ รุ่น ๆ ละ ๒๐ คน รวม ๖๐ คน หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม 
นักเรียนสามารถสร้างผลผลิตได้ ๓ รูปแบบ ได้แก่ กระเป๋าผ้า 
กระเป๋าสตางค์ และ กระโปรง 

๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 
 

การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดลพบุรี สระบุรี 
และสิงห์บุรี โดยมีวัสดุอุปกรณ์ประกอบด้วย 
 1. ชุด PPE 
 2. ชุด CPE 
 3. หน้ากาก N๙๕ 
 4. เจลแอลกอฮอล์ 
 5. หมวกคลุมผมใยสังเคราะห์ 
 6. ถุงหุ้มขา 
 7. ถังขยะแบบเหยียบ 
 8. สบู่เหลวล้างมือ 
 9. ถุงมือยางอนามัย 
 10. ถุงขยะติดเชื้อ 
 11. แว่นตาพลาสติกกรอบใสการแพทย์ 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โครงการเทพสตรีต้านภัย

โควิด 
คณะครุศาสตร์ ได้น าเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จ าเป็นไปมอบ
ให้แก่ โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (กองบิน  ๒) ร่วมกับ 
โรงพยาบาลท่าวุ้ง ภายใต้โครงการ “เทพสตรีต้านภัยโควิดด้วย
หลักเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่ งของการร่วม
แก้ปัญหาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
ระหว่างวันที่ ๓ – ๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โ ค ร ง ก า ร เส ริ ม ส ร้ า ง
คุณลักษณะคนไทยที่ พึง
ประสงค์ ๔ประการ เพ่ือ
ส่ ง เสริมความรักความ
สามัคคีความเข้าใจสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 
ภายใต้พ้ืนฐานของสังคม
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ เป็ น
ประมุข 

ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาจัดกิจกรรม 
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการสร้างสื่อออนไลน์ “ความรักสามัคคี
เพ่ือสู้ภัยโควิด”รุ่นที่ ๒  
 กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หลักสูตร ๙ ชั่วโมง ในวันที่ ๙ , ๑๖ , ๒๓  กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ๑๘ ชั่วโมง ใน
วันที่  ๓  – ๔  และ ๑ ๐  กรกฎ าคม  ๒ ๕ ๖ ๔  โดยมี ค รู จ าก               
๕  โรงเรียน และบุคลากรใน  ๒  หน่ วยงานด้านการศึกษา               
รวม ๘๕ คน และนักเรียน จาก ๒ โรงเรียน จ านวน ๒๒ คน              
รวม ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๑๐๗ คน จากจังหวัดลพบุรี และสระบุรี 

๑๓ และ ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๔   
 
 
 

โครงการพัฒนาทักษะด้าน
วิชาชีพแก่ครูและนักเรียน
ในสถานศึกษาในท้องถิ่น 
“สู้ภัยโควิด” 

ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรม            
ใน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
 กิจกรรมที่  ๑ พัฒนาศักยภาพด้านการสอนออนไลน์              
แก่ครู ในจังหวัดลพบุ รี  (อบรมออนไลน์ ) ณ   มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี 
 กิจกรรมที่  ๒ พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพแก่นักเรียน              
ในจังหวัดลพบุรี (อบรมเชิงปฏิบัติการ) ณ โรงเรียนราชประชา           
นุเคราะห์ ๓๓ จ.ลพบุรี   

๑๓ และ ๑๗ กรกฎาคม  
๒๕๖๔   
 
 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ด้ านการสอน ออน ไลน์             
แก่ ค รู ใน จั งห วัด ลพบุ รี 
(อบรมออนไลน์)  

ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรม  
โดยมีคณะผู้บริหารและคุณครูของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
๓๓  จ.ลพบุรี เข้ารับการอบรมท้ังหมด ๘๒ คน  

 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาทักษะด้าน
การสอนออนไลน์สู่ การ
สร้างคุณลักษณะคนไทยที่
พึงประสงค์ (หลักสูตร 7 
ชั่วโมง) อบรมออนไลน์ 

ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมให้กับ
บุคลากรในสถานศึกษา ได้แก่ ครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
ทางการศึกษาประจ าหน่วยงานต่างๆ  จ านวนรวม ๑๓๖ คน จาก ๔๑ 
โรงเรียน และ ๒๐ ส่วนงานด้านการจัดการศึกษา รวมทั้ งสิ้น ๖๑ 
หน่วยงาน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย การใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการ
เรียนการสอนแบบต่างๆ และ  การประเมินการสอนด้วยสื่อออนไลน์ เพื่อ
น าไปสู่การสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์แก่เยาวชนต่อไป 

 ๕-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 

โครงการประกวดผลงาน
ก า รส ร้ า งสื่ อ อ อ น ไล น์            
ในหัวข้อ “ความรักสามัคคี
เพ่ือสู้ภัยโควิด”โครงการ
เสริมสร้างคุณลักษณะคน
ไท ย ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์  4 
ประการ เพ่ือส่งเสริมความ
รัก ค วามส ามั คคี ค วาม
เข้ า ใจ สิ ท ธิ ห น้ าที่ ข อ ง
ตนเอง และผู้ อ่ืนภายใต้
พ้ื น ฐ า น ข อ ง สั ง ค ม
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ เป็ น
ประมุข กิจกรรม อบรม
เชิ งปฏิ บั ติ ก ารเพ่ื อการ
สร้างสื่อออนไลน์ “ความ
รักสามัคคีเพ่ือสู้ภัยโควิด” 
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประกวด
ผลงาน ปรากฏผลดังนี้ 
 นักเรียนประเภทเดี่ยว  
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
 นายพงศกร  แสนเสนา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ 
 นักศึกษาประเภทเดี่ยว  
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
 นางสาวสุวรัตน์  โสภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
  นายนครินทร์  อินนาดอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 - รางวัลชมเชย  
 นางสาวอรัญญา  สุดสง่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครูและประชาชนประเภทเดี่ยว  
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
 นางสาวอัจฉรา  พืชสิงห์ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  
 ประเภททีม ได้แก่ 
 นักเรียนประเภททีม  
 - รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 
 ๑. นางสาวฑิตยา  คุ้มจันทร์ 
 ๒. นางสาวนวพร  แกมทับทิม 
 ๓. นางสาวมณฑิญา  มรกตเขียว 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 
 ๑. นายไกรศักดิ์  เอกผล 
 ๒. นางสาวพรชนะ  ละพงษ์ 
 ๓. นางสาวปริชญา  ลาวิชาศ 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ 
 ๑. นางสาวกัญกมล  กุลสง 
 ๒. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วฆ้องวง  

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
   ๓. นายนพพล  ท้าวเขต 

 ๔. นางสาวพนิดา  น้อยศรี 
 ๕. นางสาวปริยานุช  กลีบเอม 
 ๖. นางสาวณัฐลดา  ศิริแสน 
 - รางวัลชมเชย โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ 
 ๑. เด็กชายภานุพงศ์  วิเศษศรี 
 ๒. เด็กชายดนุนัย  ช้างเผือก   
 ๓. เด็กชายวรากร  ศรีตระกูล 
 นักศึกษาประเภททีม  
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๑. นายเฟื่องระบิล  ภาคเมธี 
 ๒. นางสาววราลี  นาทองแถม 
 - รางวัลชมเชย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๑. นางสาวพิมพ์รดา  ทับพุ่ม 
 ๒. นางสาวชลิตา  อารีญาติ 
 - รางวัลชมเชย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๑. นางสาวพิมพ์รดา  ทับพุ่ม 
 ๒. นางสาวศศิวิมล  อุ่นเจริญทักษิณ 
 ๓. นายกฤติพงศ์  เชื่อมพันธ์ 
 - รางวัลชมเชย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๑. นางสาวสุวรรนา  เวียนเปะ๊ 
 ๒. นางสาวกุลรดา  ป้องทอง 
 ครูและประชาชนประเภททีม  
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียน ตชด.บ้านเขาสารภ ี
 ๑. นางสาวธันยพร  ศรีนิล โรงเรียน  
 ๒. ส.ต.ต.หญิงชลธิดา  สุวรรณพิชัย 
 - รางวัลชมเชย โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
 ๑. นางสาวกชพรรณ  ลาพิมพ์ 
 ๒. นางสาวกรวรรณ  ลาพิมพ์ 
 ๓. นางสาวกวิสรา  ลาพิมพ์ 
 - รางวัลชมเชย 
 ๑. นางสาวศิริวรรณ  นวานุช  
 ๒. นางสาวรุ่งฟ้า  จันทร์ธนู  
 ๓. นางสาวจุฑามาศ  กรบุตร 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 

พิธีไหว้ครูช่าง ประจ าปี 
๒๕๖๔ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ระบบ Zoom Cloud Meeting            
โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม              
ในพิธีมีการกล่าวค าบูชาพระคุณครู กล่าวค าปฏิญาณ นอกจากนี้ยังมี
การประกวดสุนทรพจน์ของนักศึกษาในหัวข้อ “อาจารย์และ
นักศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ต่อพิธีการไหว้ครู” เพ่ือแสดงความระลึก
ถึงพระคุณของครูบาอาจารย์  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 

อบรมการใช้โปรแกรม 
Solidworks  
 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม 
Solidworks เพ่ือสร้างชิ้นงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีคณาจารย์ และ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะเข้าร่วมการอบรม ได้รับเกียรติจาก
คุณจิรวัฒน์ คงสิน และคุณณัฐพล ไปใกล้ จากบริษัทแอพพลิแคด 
จ ากัด (มหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ 

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โครงการเตรียมความ
พร้อมการท างานแบบ
ออนไลน์สู่โลกยุคใหม่ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการเตรียมความพร้อมการ
ท างานแบบออนไลน์สู่ โลกยุคใหม่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ 
Zoom Cloud Meeting โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมโครงการ
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการเตรียมความพร้อมการออกไปท างาน 
เรียนรู้วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน และการจัดท าแฟ้มสะสมงาน 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ โครงการพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมและ
เพ่ิมพูนความรู้ให้กับนักศึกษาระหว่าง ๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔             
ในหลายโครงการ ดังนี้ 
 ๑. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 ๒. โครงการอบรมการสร้าง ChatBot 
 ๓. โครงการพัฒนาเสริมสร้างนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
วิจัยและสร้างนวัตกรรม 
 ๔. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (ทักษะพ้ืนฐาน
ด้านทัศนศิลป์) 
 ๕. โครงการอบรมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทางมัลติมีเดีย 
 ๖. โครงการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้จากพ่ีสู่น้อง 
 ๗. โครงการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 ๘. โครงการมัลติสร้างฝัน 
 ๙. โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 ๑๐. โครงการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็น
เจ้าภาพร่วมในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๑ “งานวิจัยและนวัตกรรม             
เพ่ือการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
ราชนครินทร์ ส่งผลให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
และสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ในการท าผลงานวิจัยและงานวิชาการที่มีศักยภาพ 
พร้อมใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดเสวนาเพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม ในหัวข้อ “คุยเฟ่ืองเรื่องมอญเมืองละโว้” ณ ลาน
วัฒนธรรมวัดอัมพวัน ต าบลบางขันหมาก อ าเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี ในงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประจ าปี “เธียะเริ่ม
เจี๊ยะเปิงฟะ” ครั้งที่ ๑๔ ประจ าปี ๒๕๖๔  

๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

การลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกับวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสิงห์บุรี สถานศึกษาในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ 

๑๘-๒๐ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี ๒๕๖๔  โดย
รูปแบบการจัดงานปีนี้ เป็นการจัดแบบออนไลน์ผ่านทาง
ช่องทาง www.sciencetru.com  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กรกฎาคม - สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

จัดเตรียมระบบเพ่ือรองรับ
นโยบายการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาของกระทรวง 

มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการด าเนินการตามนโยบายของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม           
ในการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา  โดยสรุปขั้นตอนเบื้องต้น 
ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยน ารายชื่อ นศ. ทุกคนพร้อมค่าลงทะเบียน            
(แบบประมาณการได้ ) เข้ าระบบกลาง clearing house       
เพ่ือตรวจสอบความซ้ าซ้อนของรายชื่อ 
 2. ระบบแจ้งชื่อ นศ. ที่ซ้ าซ้อน กับ ไม่ซ้ าซ้อน ระหว่าง
มหาวิทยาลัย 

 
 

http://www.sciencetru.com/


การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   3. มหาวิทยาลัยน ารายชื่อ นศ. ที่ซ้ าซ้อนแจ้งให้ นศ. เข้าระบบกลาง 

clearing house เพ่ือเลือกว่าต้องการรับการเยียวยาจากสถาบันใด 
 4. มหาวิทยาลัยน ารายชื่อ นศ. ที่ ไม่ซ้ าซ้อน และรายชื่อที่  นศ.                
ที่ ซ้ าซ้ อนที่ เลื อกรับ การเยี ยวยากับ มหาวิทยาลั ย  ส่ งให้  สป .อว .             
เพ่ือวางฎีกาเบิกเงิน 
 5. มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบยืนยันสิทธิ์ขอรับการเยียวยาให้กับ             
นศ. เพ่ือเก็บเป็นหลักฐานในการเคลียร์เงินกับ สป.อว.  
 6. มหาวิทยาลัยคืนเงินให้ นศ.ที่มหาวิทยาลัยได้เก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา 1/64 มาแล้ว หรือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในอัตราที่ได้รับ
ส่วนลดแล้ว โดยเก็บหลักฐานการรับเงินคืน หรือ หลักฐานการได้รับส่วนลด
เยียวยา 
 7 . มหาวิทยาลั ยสรุปบัญ ชีพร้อมหลัก ฐานรอการตรวจสอบ           
ของ สตง. 

กรกฎาคม 2564 ข้ อ เส น อ โค ร งก า ร จั ด
การพลั งงานไฟ ฟ้ าจาก
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ที่ ติ ดตั้ งบน
หลังคา (Solar Rooftop) 
ม ห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ                 
เทพสตรี  

คณะกรรมการพลังงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมพิจารณา
ข้อเสนอโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ               
เทพสตรี จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใน 3 ประเด็นหลัก คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวตามเหตุผลดังนี้ 
 1. ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับเป็นค่าเฉลี่ยประมาณ 32,600 
บาท/เดือน จ านวน 19 ปี 6 เดือน รวมทั้งตลอดโครงการประมาณ 
7,628,292 บาท (คิดจากค่าประมาณการการผลิตพลังงานร้อยละ 15) 
 2. ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อหน่วยงานราชการ เอกชน ในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างเป็น
รูปธรรม ด้วยพลังงานสะอาด 
 3.ระหว่างด าเนินการโครงการนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้การผลิต
พลังงานแสงอาทิตย์ได้จริง รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคลากร
และนักศึกษาท่ีเกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความสามารถต่อเทคโนโลยีปัจจุบัน 
 ข้อเสนอเพ่ิมเติม 
 1. สร้างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยด้านการใช้พลังงานทดแทน 
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้กับสังคมรู้จักเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งเพ่ิมรายได้
ให้กับมหาวิทยาลัยอีกทางด้วย 
 จึงเห็นสมควรขอเสนอ ให้มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมในสัญญาก าหนดให้
ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้ งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า  (EV Charger)                
ชนิดจ่ายไฟกระแสตรงขั้นต่ าขนาดก าลังไฟ 50 kW อย่างน้อย 1 จุด 
จ านวน 4 หัวชาร์จรถไฟฟ้า 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   2. ด้วยโครงการมีสัญญายาวถึง 19 ปี 6 เดือน เมื่อประเมิน

สถานการณ์ช่วงเวลาจบโครงการตัวแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และ
อุปกรณ์พ่วงในโครงการจะหมดอายุการท างานเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือลด
ปัญญาขยะมลพิษของโครงการ 
 จึงเห็นสมควรขอเสนอ ให้มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมในสัญญา 
ก าหนดให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่อมบ ารุงแผงผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของ
ปริมาณการผลิตของโครงการต่อก่อนหมดสัญญาโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ครั้ งที่  7/2564                  
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2564 (การประชุม            
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่  16 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย                
ให้มหาวิทยาลัยทราบ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย               
ราชภัฏเทพสตรี โดยจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                
เทพสตรี ทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 แล้วนั้น 

  ในการนี้ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  7/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) เมื่อวันที่  16 กรกฎาคม 2564                             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  (หน้า 1 - 59) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 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 7/2564 
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 7/2564 โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 

1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 20 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 18 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภา
มหาวิทยาลัย 

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 

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 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

1. หมวดนโยบายและแผน 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภา
มหาวิทยาลัย 

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 

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 

05/2564 – 01 – 09 
 

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

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 01 – 10 
 

1 0 .  พิ จ า ร ณ า แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินการตาม  
ข้อ 13 ของกฎกระทรวงการจัด
กลุ่ มสถาบัน อุดมศึกษา พ .ศ . 
2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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 

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 

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 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

1. หมวดนโยบายและแผน 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
06/2564 – 01 – 14 

 
 

14. การปรับปรุงระเบี ยบวาระ           
การป ระชุ มสภ ามหาวิ ทยาลั ย 
ระเบียบวาระเรื่องเพ่ือพิจารณา 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 01 - 15 
 

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

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 01 - 16 
 

16. ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและ
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

06/2564 – 01 - 17 
 

1 7 . ร่ าง แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

07/2564 – 01 – 18 
 

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

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

07/2564 – 01 – 19 19. การประเมินตนเองตามตัวชี้วัด
ศั ก ย ภ า พ อ ง ค์ ก ร  แ ล ะ                  
ตัวชี้วัดผล การด าเนินงาน เพ่ือเลือก
สังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

07/2564 – 01 – 20 20. ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะ  
6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 
มีนาคม 2564 

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

2. หมวดการจัดการศึกษา จ านวน 44 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 21 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 23 เรื่อง  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
01/2564 – 02 - 01 1. พิ จารณ าอนุ มั ติ ให้ ปริญ ญ า

บัณฑิต 
ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 22 มกราคม 2564 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
01/2564 – 02 - 03 3. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร  ห ลั ก สู ต ร                 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รั ฐประศาสนศาสตร์  (หลั กสู ต ร
ป รั บ ป รุ ง  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๐ ) ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2564 – 02 - 04 4. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร  ห ลั ก สู ต ร             
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึ ก ษ า  (ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง            
พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2564 – 02 - 05 5. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา             
ในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจ าต าแหน่ งของมหาวิทยาลั ย              
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ... 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

02/2564 – 02 - 06 6. พิจารณาอนุมัติหลักสูตรหมวดวิชา
ศึ กษาทั่ ว ไป  (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง               
พ.ศ. 2564) 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

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

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 02 – 09  9. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
03/2564 – 03 – 10  10. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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 

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 

04/2564 – 02 – 16  
 

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

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 – 02 – 17 
 

17. พิ จารณาอนุ มั ติ ให้ ปริญญา
บัณฑิต 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหสั เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
04/2564 – 02 – 18 

 
18. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสู ตร 
หลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต 
ส าข าวิ ช าภ าษ าไท ย  (4 ปี ) 
( ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง                    
พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

04 /2564 – 02 – 19 
 

1 9 . อ นุ มั ติ ปิ ด ห ลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร (หลักสูตร
ป รั บ ป รุ ง  พ .ศ . 2 5 6 0 )                   
คณะวิทยาการจัดการ 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 02 – 20 
 

20. แก้ ไขชื่ อหลั กสู ตรบัญชี
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการบั ญ ชี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

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

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 02 – 22 
 

22. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ป ระจ าหลั กสู ตร หลั กสู ต ร
บ ริ ห าร ธุ รกิ จ ม ห าบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร
ปรั บปรุ ง พ .ศ . 2559) คณ ะ
วิทยาการจัดการ 

ครั้งที่ 5/2564 
วนัที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

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 

 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
05/2564 – 02 – 24 

 
24. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 
ปี) (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2563) คณะ
ครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

05/2564 – 02 - 25 
 

25. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิ ต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะ         
ครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

05/2564 – 02 – 26 
 

26. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย            
(4  ปี )  (ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง             
พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

05/2564 – 02 – 27 
 

27. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลั กสู ตร หลักสู ตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

05/2564 – 02 – 28 
 

28. ปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิ ชาหลั กสู ตรและการสอน 
(หลั กสู ตรใหม่  พ .ศ. 2555) คณ ะ             
ครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

05/2564 – 02 – 29 
 

29. ปิดหลักสูตรประกาศนียบั ตร
บัณฑิต สาขาวิชาประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
05/2564 – 02 – 30 

 
30. ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสู ตร
ภาษาอังกฤษ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง               
พ.ศ. 2555) และไม่ขอรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2563  คณ ะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

06/2564 – 02 – 31 31. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 02 – 32 
 

 

32. การขอเปลี่ ยนแปลงคุณวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร 
วิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต  สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้อม (หลักสูตร
ป รั บ ป รุ ง  พ .ศ . 2 5 6 0 ) ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 6/2564  
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

06/2564 – 02 – 33 33. อนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสู ตรใหม่  พ.ศ. 2554) คณะ
วิทยาการจัดการ 

ครั้งที่ 6/2564  
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 02 – 34 34. ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 6/2564  
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 02 – 34 
 

 

35. รายงานข้อมูลการรับนักศึกษา 
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2564 

ครั้งที่ 6/2564 

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 
ด าเนินการเสร็จแล้ว 

07/2564 – 02 – 36 
 

36. ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

07/2564 – 02 – 37 
 

37. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต  ครั้งที่ 7/2564  
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
07/2564 – 02 – 38 

 
38. อนุ มัติ การขอเปลี่ ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2563) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ครั้งที่ 7/2564  
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

07/2564 – 02 – 39 39. อนุ มั ติ ก ารขอ เปลี่ ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖2) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

07/2564 – 03 - 40 
 

40. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณ ฑิ ต  สาขาวิช าภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖3) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

07/2564 – 03 – 41 
 

41. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์         
ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร  ห ลั ก สู ต ร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖
3) ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

07/2564 – 03 – 42 
 

42. การขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณ ฑิ ต  สาขาวิช าภาษาอังกฤษ             
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖2) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
07/2564 – 02 – 44 43. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

07/2564 – 02 – 44 44. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ป ระ จ า ห ลั ก สู ต ร  แ ล ะข อ ป รั บ
แผนการรับนั กศึ กษ า หลั กสู ต ร            
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา            
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 256๒) คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3. หมวดงบประมาณและการเงิน จ านวน 11 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 10 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 เรื่อง  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
01/2564 – 03 - 01 1. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน 

ม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ เท พ ส ต รี 
ป ร ะ จ า เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น                     
พ.ศ. 2563 

ครั้งที ่1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

02/2564 – 03 - 02 2 . พิ จ า ร ณ าอ นุ มั ติ ค า ข อ ตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
จากการเปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 

ครั้งที่ 2/2564  
วันที่ 19 กุมภาพันธ ์2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

02/2564 – 03 - 03 3. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน 
ม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ เท พ ส ต รี 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 2/2564  
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

3. หมวดงบประมาณและการเงิน  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
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 

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

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 21 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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 

05/2564 – 03 – 07 
 

7 .ร า ย ง า น รั บ  - จ่ า ย เ งิ น 
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี 
ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 03 – 08 
 
 

8. ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/
2563 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 03 – 09 9. โครงการพัฒนาห้องเรียนสู่สากล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

06/2564 – 03 – 10 10. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน 
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี 
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

07/2564 – 03 – 11 
 

11. รายงานรับ - จ่ายเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2564 
 

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 
 
 
 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
4. หมวดการบริหารงานบุคคล จ านวน 25 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 25 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
01/2564 – 04 - 01 1. แต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ

สถาบันวิจั ยและพัฒนา และกรรมการ              
สรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2564 – 04 - 02 2 . ข้ อ บั งคั บ ม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ            
เทพสตรี  ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ ง             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ....   

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

02/2564 – 04 - 03 3. คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ ์2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

02/2564 – 04 - 04 4 . คั ด เลื อ ก บุ ค ค ล เ พ่ื อ แ ต่ ง ตั้ ง เป็ น
ผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการ
ส านัก 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ ์2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 – 05  5. ทบทวนการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคย
ก าหนดไปแล้วของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิ ช าการที่ ด า เนิ น การไม่ เป็ น ไปต าม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อ
สาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียง
ส า ข า วิ ช า ที่ เ ค ย ก า ห น ด ไป แ ล้ ว                   
พ.ศ. ๒๕๖๒  

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
03/2564 – 04 – 06  6. ข้อหารือการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น

ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา              
สายสนับสนุน 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 – 07  7. แต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น                
เพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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 าสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ            
เทพสตรี 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 – 09  9. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
และแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 – 13  13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เท พ ส ต รี  ว่ า ด้ ว ย ธ ร รม าภิ บ าล           
พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 – 14  14. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  ว่ าด้ วยคณ ะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามห าวิ ท ยาลั ย            
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
04/2564 – 04 – 16 
 

16. ข้อหารือหน้าที่การด าเนินงานของ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 -  04 – 17 
 

17. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 -  04 – 18 
 

18. ก าหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของ
ผู้บริหารที่ มิ ได้ เป็นข้ าราชการหรือ
พนั กงานในสถาบั น อุดมศึ กษา ใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 – 04 – 19 
 

19. พิจารณาแต่งตั้ งกรรมการสภา
มหาวิทยาลั ย จากผู้ ด ารงต าแหน่ ง
บริหาร เป็นคณะกรรมการ นโยบาย
และแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
และเป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ 
ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 04 – 20 
 

2 0 . ร่ า งป ระก าศ ม ห าวิ ท ย าลั ย             
ราชภั ฏ เทพสตรี  เรื่ อ ง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์
ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

05/2564 – 04 – 21 
 

21. พิจารณาการขอแก้ไขค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 04 – 22 
 

2 2 .  แ ต่ ง ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร  ใ น
คณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ท รั พ ย์ สิ น  ม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ           
เทพสตรี 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
06/2564 – 04 – 23 

 
 

23. ร่ า ง  ข้ อบั งคั บ ม ห าวิ ท ย าลั ย              
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

ครัง้ที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

06/2564 – 04 – 24 
 

24. แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการ
บริหารงานบุ คคลในมหาวิทยาลั ย          
ราชภัฏเทพสตรี แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

07/2564 – 04 – 25 
 

25. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

ครั้งที่ 7/2564  
วันที่ 16 กรกฎาคม 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

5. หมวดอ่ืนๆ จ านวน 10  เรือ่ง ด าเนินการเสร็จแล้ว 10 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

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

ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

01/2564 – 05 - 03 3. รับทราบค าพิพากษา และการจัดท า
อุทธรณ์ ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง
คดีหมายเลขด าที่  บ.321/2559 คดี
หมายเลขแดงที่   บ .230/2559 
ระหว่างนางสาวปัทมา ศรีไพร ผู้ฟ้องคดี 
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 1 
กับพวกรวม 3 คน  ผู้ถูกฟ้องคดี และ
คดีหมายเลขด าที่ บ.327/2559 คดี
หมาย เลขแดงที่  บ .2 31 /255 9 
ระหว่างนายสยามรัฐ เหียสุรีย์ ผู้ฟ้องคดี 
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 1 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 
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กับพวกรวม 3 คน ผู้ถูกฟ้องคดี 
 

5. หมวดอ่ืนๆ  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
01/2564 – 05 - 04 4. การก าหนดรหัสมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 22 มกราคม 2564 
ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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 

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 

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 

ครั้งที ่3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 – 05 - 08 8. ข้ อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ             
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 
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5. หมวดอ่ืนๆ  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
04/2564 – 05 - 08 8. ข้ อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ    

เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

5/2564 – 05 – 09 
 

9. การขอเปลี่ยนแปลงการสอบทาน
เป็นกรณีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 05 – 10 
 

10. รายงานประจ าปี  พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
 
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) 

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

รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     
พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 7/2564 

 

มติสภามหาวิทยาลัย ................................................................................ ............................... 
............................................................................................................................. .................................................  
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  4.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 

 

   สรุปเร่ือง 
   ด้วย การจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษา จ านวน 23 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 19 คน และ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 4 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนกรกฎาคม
2564 ดังนี้        

 (1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา              
ในการประชุม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 

 (2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม 2564 

 (3) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 

 (4) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ในการประชุม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

 (5) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ             
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564  ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา            
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2564  

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่  6 สิงหาคม 2564 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 23 คน 
รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะครศุาสตร ์
 1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  1.1.1 สาขาวิชาพลศึกษา 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 1 - 1 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชาภาษาจีน 6 - 6 
 2.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 7 - 7 
 2.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 2.2.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 1 2 

รวมทั้งหลักสูตร 1 1 2 
 2.3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 2.3.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ - 1 1 

รวมทั้งหลักสูตร - 1 1 
รวมทั้งสิ้น 8 2 10 

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 3.1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 1 - 1 

4. คณะวิทยาการจัดการ  
 4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  4.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 1 3 
  4.1.2 สาขาวิชาการตลาด 1 - 1 
  4.1.3 สาขาวิชาการจัดการ - 1 1 

รวมทั้งหลักสูตร 3 2 5 
รวมทั้งสิ้น 3 2 5 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 5.1.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 1 - 1 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 6.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
  6.1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 3 - 3 

รวมทั้งหลักสูตร 3 - 3 
 6.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  6.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล) 

2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 2 - 2 
รวมทั้งสิ้น 5 - 5 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 19 4 23 
 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี  จ านวน 23 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 23 คน 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………....…………………………………………………..……….. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................... .......................................... 
..............................................................................................................................................................................  
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 4.2 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะมนุษยศาสตร์    
และสังคมศาสตร ์
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร จากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 นั้น 
  เนื่องด้วย อาจารย์พิธพร ไทยภูมิ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ได้ขอลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรดังกล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมี
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. นายบุญสนอง  เภาค า 
    (อาจารย์) 

1. นายบุญสนอง  เภาค า 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

2. นายอภิชาติ  อาวจ าปา 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

2. นายอภิชาติ  อาวจ าปา 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

คงเดิม 

3. นางอรวรรณ  ด่านวราวิจิตร 
    (อาจารย์) 

3. นางอรวรรณ  ด่านวราวิจิตร 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

4. นายพิธพร ไทยภูมิ 
    (อาจารย์) 

4. นางสาวราณี ถนอมปัญญารักษ์ 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

5. นางเบญจพร บุญสยมภู 
    (อาจารย์) 

5. นางเบญจพร บุญสยมภู 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. นายบุญสนอง  เภาค า 
    (อาจารย์) 

1. นายบุญสนอง  เภาค า 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

2. นายอภิชาติ  อาวจ าปา 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

2. นายอภิชาติ  อาวจ าปา 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

คงเดิม 

3. นางอรวรรณ  ด่านวราวิจิตร 
    (อาจารย์) 

3. นางอรวรรณ  ด่านวราวิจิตร 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 

4. นายพิธพร ไทยภูมิ 
    (อาจารย์) 

4. นางสาวราณี ถนอมปัญญารักษ์ 
    (อาจารย์) 

เปลี่ยนแปลง 

5. นางเบญจพร บุญสยมภู 
    (อาจารย์) 

5. นางเบญจพร บุญสยมภู 
    (อาจารย์) 

คงเดิม 
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ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
7/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 6 
สิงหาคม 2564  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) และมอบให้คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์         เสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)      
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามท่ีเสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 10) 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด”   

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ 

 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ๔.๓ พิจารณา พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
  สรุปเรื่อง   
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2562 ได้อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต โดยหลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตรจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 
๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ และในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕63 เมื่อวันที่ ๒1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ได้อนุมัติหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต โดยหลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร จากส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔   
  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวยังมิได้มีการก าหนดชื่อปริญญาในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึง
ต้องด าเนินการขอก าหนดชื่อปริญญา ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ของหลักสูตร
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เพ่ิมเติม โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ        
เทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕64 เมื่อวันที่ ๒2 มกราคม ๒๕๖4 ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และได้เสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ 
 ต่อมาส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  มีหนังสือ 
ที่ อว. 0204.6/7171 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 แจ้งให้มหาวิทยาลัยด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ร่าง 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
 กลุ่มงานวินัยและนิติการ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ด าเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ 
กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพ่ือสอบถาม
ประเด็นตามข้อสังเกตของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ สรุปได้ดังนี้ 
 1. ชื่อสาขาวิชาในร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
  1.1 มหาวิทยาลัยได้ขอแก้ไขชื่อสาขาวิชา จากเดิมสาขาวิชา “การศึกษา” เป็นสาขาวิชา  
“ครุศาสตร์” ซึ่งเมื่อตรวจสอบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559 
พบว่า ไม่มีการก าหนดชื่อสาขาวิชา “ครุศาสตร์” ไว้  
  1.2 มหาวิทยาลัยขอเพ่ิมเติมสาขาวิชา “ครุศาสตร์อุตสาหกรรม” แต่ตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559 ไม่มีการก าหนดชื่อสาขาวิชา “ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม” ไว้ แต่ได้ก าหนดชื่อสาขาวิชา “ศึกษาศาสตร์” 
  1.3 มหาวิทยาลัยขอเพ่ิมเติมสาขาวิชา “ศิลปกรรมศาสตร์” แต่ตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559 ไม่มีการก าหนดชื่อสาขาวิชา “ศิลปกรรมศาสตร์” 
ไว้ แต่ได้ก าหนดชื่อสาขาวิชา “วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์” 
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 2. มหาวิทยาลัยได้ขอเพ่ิมเติมปริญญา อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (อส.ม.) ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอให้มหาวิทยาลัยจัดส่งเอกสารการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ด้วย 
 3. เนื่องจากชื่อสาขาวิชาตามร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ของมหาวิทยาลัย ไม่เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559 จึงมีผลท าให้บันทึกหลักการ 
และเหตุผลประกอบร่างพระราชกฤษฎีกาฯ และตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพระราชกฤษฎีกาฯ  
ไม่สมบูรณ ์

 ดังนั้น ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จึงขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชกฤษฎีกาฯ  และตารางเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างพระราชกฤษฎีกาฯ  
 เมื่อพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาฯ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559 พบว่า 
ชื่อสาขาวิชาตามร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ทีม่หาวิทยาลัย

เสนอ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ชื่อสาขาวิชาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(2) สาขาวิชาครุศาสตร์ - ไม่พบช่ือสาขาวิชาครุศาสตร์ - / ประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ  
ใช้ค าว่า “สาขาวิชาศึกษาศาสตร์” 

(12) สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2.1.9 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
(13) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 3.1.7 สาขาวิชาทางวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 

หรือศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกาฯ และเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา
ฯ ให้คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย พิจารณาในการประชุมครั้งที่                    
๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔  คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในการปรับแก้ไข เพ่ิมเติม 
ดังต่อไปนี้ 
ที ่ ชื่อสาขาวิชาตาม (ร่าง) 

พระราชกฤษฎีกาฯ  
(ฉบับท่ีเสนอ สป.อว) 

ชื่อสาขาวิชาตาม (ร่าง) พระราชกฤษฎกีาฯ 
(ฉบับปรับปรุงใหม่) 

เหตุผล 

1 มาตรา ๓ … 
     (๒) สาขาวิชาครุ
ศาสตร์มีปรญิญาสามชั้น 
คือ ... 
 

มาตรา ๓ ... 
     (๒) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มี ๒ ด้าน คือ 
          (2.1) ด้านการศึกษา มีปริญญาสามชั้น คือ 
           (ก) เอก เรียกว่า “ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 
“ค.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”  
            (ข) โท เรียกว่า “ครุศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 
“ค.ม.”               
 (ค) ตรี เรียกว่า “ครุศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.บ.”   
          (๒.2)  ด้านครุศาสตรอุตสาหกรรม  
มีปริญญาสามชั้น คือ 
 (ก) เอก เรียกว่า “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต”            
ใช้อักษรย่อ “ค.อ.ด.”  
 (ข) โท เรียกว่า “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต”              
ใช้อักษรย่อ “ค.อ.ม.”  
 (ค) ตรี เรียกว่า “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ใช้อักษร
ย่อ “ค.อ.บ.”  

ปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับ              
๑.ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อ
ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙  
๒. พระราชกฤษฎกีา ว่าดว้ย
ปริญญาในสาขาวิชา อักษร
ย่อส าหรับสาขาวิชาครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพ
สตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๐  
๓. ตามค าแนะน าของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) 
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ที ่ ชื่อสาขาวิชาตาม (ร่าง) พระราชกฤษฎกีาฯ  

(ฉบับท่ีเสนอ สป.อว) 
ชื่อสาขาวิชาตาม (ร่าง) พระราชกฤษฎกีาฯ 

(ฉบับปรับปรุงใหม่) 
เหตุผล 

๒ มหาวิทยาลยัขอเพิ่มเตมิสาขาวิชา “ศิลปกรรม
ศาสตร์” แต่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปรญิญา           
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่มีการก าหนดชื่อสาขาวิชา 
“ศิลปกรรมศาสตร์” ไว้ แต่ได้ก าหนดชื่อ
สาขาวิชาทางวิจิตรศลิป์และประยกุต์ศิลป ์

     มาตรา ๓ (๘) สาขาวิชาทางวิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
     (ก) เอก เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ด.” และ 
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
     (ข) โท เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ม.” 
     (ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.บ.” 

ปรับแก้ไขตาม
ค าแนะน าของ 
สป.อว. 

๓ มาตรา ๓ ... 
     (๑๒) สาขาวิชาครุศาสตร์อตุสาหกรรม             
มีปริญญาสามช้ัน คือ … 
 

มาตรา ๓ … 
     (๑๓) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์              
มีปริญญาหน่ึงชั้น คือ ตรี เรียกว่า 
“อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 
“อส.บ.” 

กลับไปใช้ความเดิม 
ตามพระราชกฤษฎกีา           
ว่าด้วย ปริญญาใน
สาขาวิชา อกัษรยอ่
ส าหรับสาขาวิชา... 
(ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๓ (๑๑) 

  คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ฯ มีมติเห็นชอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  และมอบเลขานุการ และงานวินัยและนิติการ ปรับแก้ไข เพ่ิมเติม ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  และปรับเรียงชื่อสาขาวิชาตามตัวอักษร เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎฯ 
ตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  ดังรายละเอียดเอกสารแนบท้ายวาระนี้ 
   
  กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๒. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ 
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๓. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ 
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณา พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
 
  มติสภามหาวิทยาลัย.......................................................... ........................................... 
................................................................................................................................ .............................................. 
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 4.4 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ (การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์) เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้มีมติเกี่ยวกับระเบียบวาระ เรื่องเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. รับทราบแนวทางการจัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยวางแนวทางจัด
ระเบียบวาระเรื่องเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
   ๑.๑ ระเบียบวาระเรื่องเพ่ือพิจารณาเชิงนโยบาย 
   ๑.๒ ระเบียบวาระเรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   ๑.๓ ระเบียบวาระเรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ/ทักท้วง 
  ๒. มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าแนวทางตามข้อ ๑ ไปสู่การพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 
  มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการด าเนินการข้อกฎหมายทั่วไปเชิงนโยบาย ในการประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๖๔ (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์) เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการพิจารณา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๒             
ตามมติสภามหาวิทยาลัย โดยมีการแก้ไข เพ่ิมเติม ดังนี้ 

ที ่ ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อความที่เสนอขอปรับแก้ไข เพิ่มเติม หมายเหตุ 
๓ ข้อ ๑๓ การจัดระเบียบวาระการประชุม

ให้เป็นไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
     ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้ง
ต่อที่ประชุมทราบ 
     ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรอง
รายงานการประชุม 
     ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
     ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
     ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือทราบ 
     ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ข้อ ๑๓ การจัดระเบียบวาระการประชุมให้
เป็นไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
     ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อ
ที่ประชุมทราบ 
     ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงาน
การประชุม 
     ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
     ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
           ๕.๑ เรื่องศึกษาเชิงนโยบาย 
           ๕.๒ เรื่องอนุมัติเพื่อพิจารณา 
           ๕.๓ เรื่องอนุมัติเพื่อทักท้วง 
     ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ป รั บ แ ก้ ไ ข 
เ พ่ิ ม เ ติ ม ต า ม
แ น ว ท า ง จั ด
ระเบียบวาระเรื่อง
เพ่ือพิจารณาของ
สภามหาวิทยาลัย 

 
  และที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบเสนอปรับแก้ไข ข้อ ๑๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมอบกลุ่มงานวินัยและ
นิติการจัดท า ร่าง ข้อบังคับ และเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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  คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  
6/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ฉบับที่.. พ.ศ. ....ตามแนวทางของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการด าเนินการข้อกฎหมาย
ทั่วไปเชิงนโยบาย โดยคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับ แก้ไข เพิ่มเติม 
ดังต่อไปนี ้

 
 

ข้อบังคับฉบับเดิม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ฉบับร่างที่เสนอ 
คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับแก้ไข 

เพิ่มเติม 
ข้อ 13 การจัดระเบียบวาระการ

ประชุม ให้เป็นตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้ง

ต่อที่ประชุมทราบ 
ระเบี ยบวาระที่  2 เรื่ องรับรอง

รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ในกรณีมีเหตุอันสมควร ประธานที่

ประชุมอาจสั่งให้พิจารณาระเบียบวาระ
การประชุมเรื่องหนึ่งเรื่องใด เป็นล าดับ
ก่อนหรือหลังก็ได ้
 
 

ข้อ 13 การจัดระเบียบวาระ
การประชุ ม ให้ เป็ นตามล าดั บ 
ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธาน
แจ้งต่อที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรอง
รายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพ่ื อ

ทราบ 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเพ่ื อ

พิจารณา 
5 .1  เรื่ อ งศึ ก ษ า เชิ ง

นโยบาย 
5 .2  เรื่ อ งอนุ มั ติ เพ่ื อ

พิจารณา 
5 .3  เรื่ อ งอนุ มั ติ เพ่ื อ

ทักท้วง 
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืน ๆ 

(ถ้ามี) 
ใน ก รณี มี เห ตุ อั น สม ค วร 

ประธานที่ประชุมอาจสั่งให้พิจารณา
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องหนึ่ง
เรื่องใด เป็นล าดับก่อนหรือหลังก็
ได”้ 

ข้ อ 13  การจั ดระเบี ยบวาระ              
การประชุม ให้เป็นตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธาน
แจ้งต่อที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรอง
รายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือ

พิจารณา 
5 .1  เรื่ องเพื่ อพิ จารณ า 

(ทักท้วง) ค าอธิบาย “เป็นวาระที่มีการ
พิจารณาผ่ านระบบและกลไกลของ
คณ ะกรรมการชุ ดต่ าง ๆ ของสภา
มหาวิทยาลัยได้พิจารณากลั่นกรองเป็นที่
ยุติมาแล้ว เช่น การอนุมัติปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร ปิดหลักสูตร รับทราบหรือให้
ข้อเสนอแนะผลการประกันคุณภาพ
การศึกษา” 

5 .2  เรื่ องเพื่ อพิ จารณ า
อนุ มัติ  ค าอธิบาย “เป็นวาระที่ สภา
มหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบ  เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ ที่ สภ า
มหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณา เช่น การ
อนุมัติงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย  การแต่งตั้ง
กรรมการชุ ดต่ าง ๆ  การพิ จารณ า
กฎหมาย” 

5 .3  เรื่ อ งพิ จ ารณ าเชิ ง
นโยบาย 
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  คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ฯ มีมติเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) และมอบเลขานุการ และงานวินัยและนิติการ             
ปรับแก้ไข เพ่ิมเติม ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  โดยให้น าค าอธิบายในวาระที่ 5.1 เรื่อง
เพ่ือพิจารณา (ทักท้วง) และ 5.2 เรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ จัดท าเป็นเอกสารแนบท้ายร่าง ข้อบังคับดังกล่าวฯ 
และเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎฯ ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับที่.. (พ.ศ. ....) ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม (หน้า 4 - 12) 
   
  กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
   “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
  ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. …. 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย................................................................................................................ 
.................................................................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ....................................................................... 
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 4.5 พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
  สรุปเร่ือง 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม 2564 ได้มีมติ 
  1. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สังกัดกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 
ตาม ข้อ 3 ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564  
  2. มอบคณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา               
พ.ศ. 2564 รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปประกอบการจัดท าแผนพัฒนา  
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ  
หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่นต่อไป  นั้น    
 คณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึ กษา พ.ศ. 2564                  
จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะ
ทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น โดยสรุปการด าเนินการดังนี้                
    1. วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการ
จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เพ่ือพิจารณากรอบแนวทางในการจัด (ร่าง) 
แผนพัฒนาความเป็นเลิศ แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือ 
แผนพัฒนาด้านอื่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สรุปกรอบแนวทางได้ดังนี้ 
   (1) ยึดตัวชี้วัดสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ (Area-Based 
and Community)  8 ตัวชี้วัด 

   (2) เสริมจุดแข็งให้มีความโดดเด่น ปรับปรุงพัฒนาจุดอ่อน 
   (3) เชื่อมโยงกับโครงการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย (Reinventing University)  ปี 2565 
    โดยมีองค์ประกอบของแผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก าหนดดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   1.1 ยุทธศาสตร์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
    1.2 ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   1.3 ผลการประเมินตนเองและการก าหนดกลุ่มยุทธศาสตร์ 
  ส่วนที่ 2 แผนการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   2.1 จุดเน้น ทิศทาง และเป้าหมายตามสาขาความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
    2.1.1 สาขาความเชี่ยวชาญที่มุ่งเน้น 
    2.1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 
    2.1.3 เป้าหมายของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   2.2 การปฏิรูประบบบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
    2.2.1 ด้านการบริหารบุคลากร 
    2.2.2 ด้านแผน ระบบการเงินและงบประมาณ 
    2.2.3 ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ 
    2.2.4 ด้านระบบธรรมาภิบาล 
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   2.3 แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย แผนการผลิตก าลังคนระดับสูง
เฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนามหาวิทยาลัยด้านอ่ืน 
    2.3.1 หลักการและแนวคิดในการด าเนินการจัดท าแผนฯ  
    2.3.2 การวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง (Potential & Performance)              
    2.3.3 การวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตามยุทธศาสตร์ตาม                
5 กิจกรรมหลัก 
    2.3.4. การวิเคราะห์โอกาสประสบความส าเร็จและความเสี่ยง 
    2.3.5. แผนปฏิบัติการรายปี 
    2.3.6. แนวทางการติดตามและประเมินผล 
  ส่วนที่ 3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   3.1 เป้าหมายการด าเนินการในระยะ 5 ปี 
   3.2 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) รายปี 
   3.3 ผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
 เนื่องจากการจัดท าแผนดังกล่าว มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย                 
ที่ประชุมจึงมีมติ มอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาความ
เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ                         
หรือ แผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาต่อไป 
  2. วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี ครั้งที่ 1 เพ่ือจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศ แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตาม
ความต้องการของประเทศ หรือ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด้านอื่น  
  3. วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี            
ครั้งที่ 2 เพ่ือจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศ แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความ
ต้องการของประเทศ หรือ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด้านอื่น 
  4. วันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2564 ฝ่ายเลขานุการด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) แผนพัฒนา
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวง 
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 
  5. วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 เพ่ือพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็น
เลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  และมอบเลขานุการด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 ในการนี้ คณะกรรมการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 จึงเสนอ    
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม)  
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  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ

การศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ”   
 “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒. กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
   “ข้อ 13 สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจเลือกสังกัดกลุ่มตามข้อ 3 ได้ โดยต้องประเมินตนเองตาม

ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่ม ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้แทนของส านักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาอยู่ด้วย เพ่ือประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและ            
ท าการประเมินตนเองตามวรรคหนึ่ง 

 เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับผลการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษา และได้เลือก
สังกัดกลุ่มตามข้อ 3 แล้ว ให้คณะกรรมการตามวรรคสองจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา 
แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน 
เพ่ือการจัดสรรงบประมาณตามมาตรา 45 เพ่ือน าเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาต่อไป” 

 
ประเด็นเสนอ 

    พิจารณาอนุมัติ (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเสนอ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาต่อไป  
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 4.6 พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร             
ระดับคณะ และระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา            
ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 30 กรกฎาคม 
2564 โดยมหาวิทยาลัยได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกระดับ จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา ๖๒ 
ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
อุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมิน
คุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนด  
  และ มาตรา ๖๓ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรา ๖๒ 
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาน าผล                
การประเมินดังกล่าวไปพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และให้แจ้ง
ให้ส านักงานปลัดกระทรวงทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2563 ด าเนินการในระหว่างวันที่ ๑ – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 มีหลักสูตรที่

รับการประเมินจ านวน 44 หลักสูตร จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 39 หลักสูตร และ ระดับปริญญาโท 5 
หลักสูตร โดยประเมินตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งที่  ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๖ สิงหาคม ๒๔๖๒ ก าหนดไว้  6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้                       
(ดังเอกสารหน้า 6 - 12) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
โดยมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก จ านวน 3 คน ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินระดับหลักสูตร ของ สกอ.(เดิม) (เกณฑ์ พ.ศ.2557) หรือขึ้น
ทะเบียนผู้ประเมินระดับหลักสูตร ของ คปภ. 

๒. กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินระดับหลักสูตร ของ สกอ.(เดิม) (เกณฑ์ พ.ศ.2557) หรือขึ้น
ทะเบียนผู้ประเมินระดับหลักสูตร ของ คปภ. 

๓. กรรมการและเลขานุการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ของมหาวิทยาลัย ที่ข้ึนทะเบียนผู้ประเมินระดับหลักสูตร ของ คปภ. 
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ผลการประเมิน  
หลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 มีทั้งหมด 

44 หลักสูตร  โดยแบ่งออกเป็น 
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี   39 หลักสูตร   

ระดับดีมาก  -      หลักสูตร 
ระดับดี  38   หลักสูตร 
ระดับพอใช้  -      หลักสูตร 
หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน ๑     หลักสูตร (สาขาการเงินและการธนาคาร) 

2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 5     หลักสูตร 
ระดับดีมาก  -     หลักสูตร 
ระดับดี  5    หลักสูตร 
ระดับพอใช้  -     หลักสูตร 

  รวมทั้งสิ้น 44 หลักสูตร 
 

 โดยมีระดับคุณภาพผลการประเมินในระดับหลักสูตร  ดังนี้ 
 0.01 – 2.00   การด าเนินงาน ระดบัน้อย 
 2.01 – 3.00  การด าเนินงาน ระดับปานกลาง 
 3.01 – 4.00  การด าเนินงาน ระดับดี 
 4.01 – 5.00  การด าเนินงาน ระดับดมีาก 
 

 2. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  
 ปีการศึกษา  2563 ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 14 – 

29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 6 คณะ โดยประเมินตามเกณฑ์ท่ีสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบจากที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๖ สิงหาคม ๒๔๖๒ มีจ านวน  
5 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ (ดังเอกสารหน้า 13 - 14)   

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
โดยมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง

ภายในและภายนอก จ านวน 3 คน ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย เคยเป็น หรือ เป็นผู้บริหารระดับคณะ ส านัก สถาบัน และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ ส านัก สถาบัน หรือมีต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  และมี
ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ ส านัก สถาบัน 

๒. กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินระดับคณะ ส านัก สถาบัน ของ สกอ.(เดิม) (เกณฑ์ พ.ศ.2557) หรือขึ้นทะเบียน
ผู้ประเมินระดับคณะ ส านัก สถาบัน ของ คปภ. 

๓. กรรมการและเลขานุการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ของมหาวิทยาลัย เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินระดับคณะ ส านัก สถาบัน  ของ สกอ.(เดิม) (เกณฑ์                 
พ.ศ.2557) หรือขึ้นทะเบียนผู้ประเมินระดับคณะ ส านัก สถาบัน ของ คปภ. 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

  ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดกลุ่มคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้แก่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้ 
  1. ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ   ดุลสัมพันธ์   ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

2. รศ.ดร.สวุิมล    นวลพระลักษณ์  กรรมการ  (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
3. อาจารย์ ดร.สุขรักษ์    แซ่เจี่ย     กรรมการ  (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
4. ผศ.ดร.มยุรี     รัตนเสริมพงศ์    กรรมการและเลขานุการ 
5. ผศ.ดร.ณัฏฐชา    หน่อทอง       กรรมการและเลขานุการ  

  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์   ได้แก่   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 
คณะครุศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้ 
  1. ผศ.ดร.ประจักร์      รอดอาวุธ       ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

2. อาจารย์รัฐทิตยา  หิรัณยหาด        กรรมการ  (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
3. ผศ.ดร.สาธร    ทรัพย์รวงทอง    กรรมการ  (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
4. อาจารย์ปัญชลี   เต่าทอง           กรรมการและเลขานุการ 
5. ผศ.กุลสมทรัพย์    เย็นฉ่ าชลิต      กรรมการและเลขานุการ 
6. ผศ.ดร.ปิยะพงษ์    แดงข า           กรรมการและเลขานุการ 
ผลการประเมิน  
คณะที่ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 256๒ มีทั้งหมด ๖ คณะ  

โดยแบ่งออกเป็น 
ผลคะแนนอยู่ในระดับดีมาก  -  คณะ  
ผลคะแนนอยู่ในระดับดี    5   คณะ  
ผลคะแนนอยู่ในระดับพอใช้ 1 คณะ  
 

 3. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้าง  
 ปีการศึกษา 2563 ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานตามโครงสร้าง

ของมหาวิทยาลัย ตามที่กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีก าหนดหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย จ านวน 4 หน่วยงาน ระหว่างวันที่  21 – 22 และ 29 – 30 กรกฎาคม 2564                   
โดยประเมินตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๔๖๒ ในด้านการบริหารจัดการและ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ              
พันธกิจหลักของหน่วยงาน (ดังเอกสารหน้า 15 - 16)   

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากผู้ทรงคุณวุฒิ                

ทั้งภายในและภายนอก จ านวน 3 คน ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

1. ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ หรือสายสนับสนุน (ก็ได้) เคยเป็น หรือ เป็นผู้บริหารระดับคณะ ส านัก สถาบัน และ
มีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ส านัก สถาบัน 

๒. กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
เป็นอาจารย์ หรือสายสนับสนุน (ก็ได้) เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินระดับคณะ ส านัก สถาบัน ของ สกอ.(เดิม) 
(เกณฑ์ พ.ศ.2557) หรือขึ้นทะเบียนผู้ประเมินระดับคณะ ส านัก สถาบัน ของ คปภ. 

๓. กรรมการและเลขานุการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย หรือบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ หรือสายสนับสนุน (ก็ได้) เคยขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ประเมินระดับคณะ ส านัก สถาบัน ของ สกอ.(เดิม) (เกณฑ์ พ.ศ.2557) หรือขึ้นทะเบียนผู้ประเมินระดับ
คณะ ส านัก สถาบัน ของ คปภ. 
   ผลการประเมิน 

หน่วยงานที่รับการประเมินเป็นหน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย ส านักงานอธิการบดี 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
รวม 4 หน่วยงาน โดยแบ่งออกเป็น 

 ผลคะแนนอยู่ในระดับดีมาก  2  หน่วยงาน  
 ผลคะแนนอยู่ในระดับดี    -  หน่วยงาน 
 ผลคะแนนอยู่ในระดับพอใช้ 1  หน่วยงาน 
 และรอผลการประเมิน   1  หน่วยงาน (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
โดยมีระดับคุณภาพผลการประเมินระดับคณะ และระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของ

มหาวิทยาลัย แบ่งเป็น  5  ระดับ ดังนี้ 
 0.00 - 1.50   การด าเนินงาน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 1.51 - 2.50  การด าเนินงาน ต้องปรับปรุง 
 2.51 - 3.50  การด าเนินงาน ระดับพอใช้ 
 3.51 - 4.50  การด าเนินงาน ระดับดี 
 4.51 - 5.00  การด าเนินงาน ระดับดีมาก 
ทั้งนี้ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ

หน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (กบ.) ในการประชุมครั้งที่ 7 /2564  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

2. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ าภ า ย ใน  ร ะ ดั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 

3. คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 8/2564  
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 

มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 
1. รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ

ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2563  



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

2. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา และเห็นชอบให้รายงานผ่านระบบฐานข้อมูลเพ่ือ
การประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) เพ่ือเป็นการจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ในรูปแบบรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่ต้นสังกัด ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  “มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอน
ของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
  2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  
   “มาตรา 62 ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา…” 
   “มาตรา 63 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรา 62 
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาน าผลการ
ประเมินดังกล่าวไปพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแจ้งให้
ส านักงานปลัดกระทรวงทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก...” 

 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

1. รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2563  

2. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา และเห็นชอบให้รายงานผ่านระบบฐานข้อมูล           
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) เพ่ือเป็นการจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ในรูปแบบรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่ต้นสังกัด ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 5.1 รับทราบรายงานรบั - จ่ายเงนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดอืนมถิุนายน 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 าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปดังนี้ 
  1. งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

รวม 
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) 

สินทรัพย์    
 สินทรัพย์หมุนเวียน 3,010,190.99       1,119,463,529.12  1,122,473,720.11  
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   1,083,150,515.70  210,129,110.36  1,293,279,626.06  
 รวมสินทรัพย์ 1,086,160,706.69  1,329,592,639.48  2,415,753,346.17  
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ    
   หนี้สินหมุนเวียน           9,797,787.72  98,335,801.56  108,133,589.28  
   หนี้สินไม่หมุนเวียน -    1,781,215.50  1,781,215.50  

รวมหนี้สิน 9,797,787.72  100,117,017.06  109,914,804.78  
ส่วนของเจ้าของ    
   ทุน  191,707,495.93  801,315,386.40  993,022,882.33  
   รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 884,655,423.04  428,160,236.02  1,312,815,659.06  

รวมส่วนของเจ้าของ 1,076,362,918.97  1,229,475,622.42  2,305,838,541.39  
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 1,086,160,706.69  1,329,592,639.48  2,415,753,346.17  

 
  2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

รายการ งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) รวม 
รายได้ 370,100,067.66  146,231,760.18  516,331,827.84  
ค่าใช้จ่าย 400,035,076.40  83,955,345.42  483,990,421.82  
รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (29,935,008.74) 62,276,414.76  32,341,406.02 

 
 รายละเอียดในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 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 าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 

6.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 17 กันยายน 2564   
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

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

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

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

 
  
 
 
 

 
 

 


