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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 9/๒๕64 

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

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

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุม 
     1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพ่ือทราบ 
     1.2 เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  8/2564 เมื่อวันที่           
20 สิงหาคม 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 3.2 รับทราบแนวทางการรายงานข้อมูลการด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูก
สั่งลงโทษ  
 3.3 รับทราบการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 3.4 พิจารณา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่อง นโยบายและแนวทาง              
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 5.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 5.2 พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 5.3 พิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 5.4 พิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
 5.5 พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2563 
 5.6 พิจารณ าแผนพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา (Quality Improvement plan) ระดับ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 และค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
ปีการศึกษา 2564 
 5.7 พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
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 5.8 พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 5.9 พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบ  
คลังหน่วย พ.ศ. .... 
 5.10 พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง  
แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง 
   
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ-ทักท้วง 
 6.1 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 6.2 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 6.3 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 6.4 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเพื่อทราบ  
 7.1 รบัทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 7.2 รับทราบรายงานประจ าปี พ.ศ. 256๓ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
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ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุม 
 1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ  
   1.1.1 การแต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 ตามที่ นายวัชระ รักษาพล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย โดยต าแหน่ง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 16 (2) ได้ครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 นั้น 
 บัดนี้  มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ               
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕61 เรียบร้อยแล้ว             
ผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564  
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
 

 มติสภามหาวิทยาลัย  ............................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………......……..…………………….....………………………………… 
………………………………………………………………………………………......……..…………………….....…………………..…..…………
…………………………………………………………………………………………..…………………………………..…………………….………… 
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1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 

 1.2.1 รายงานผลการด าเนนิงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนกันยายน 2564 
 

ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
1 กรกฎาคม – 31 
สิงหาคม 2564 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้ านศิลปวัฒ นธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส านักนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ด า เนิ น ก ารจั ด  “เส วน า เพ่ื อส ร้ า งแ ห ล่ ง เรี ย น รู้ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม” ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านและ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งในการด าเนินการ 
ในครั้งนี้ ท าให้ได้ผลผลิตที่ส าคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัด
ลพบุรี คือ “หนังสือลาวเวียง บ้านหนองแขม อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี” 

9 กันยายน 2564 โครงการมอบถุงปันสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงพ้ืนที่ชุมชนสระมโนราห์ 
ชุมชนวัดโคกหม้อ และชุมชนวัดอัมพวัน อ าเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี เพ่ือมอบถุงปันสุขให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งได้รับ
ความห่วงใยจาก ฯพณฯ พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ ในการ
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคดังกล่าว ผ่านโครงการวิศวกรสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
19 – 20 สิงหาคม 2564 งานแลกเปลี่ยนวิชาการและ

วัฒนธรรมนานาชาติ 
(IACE 2021) 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดงานแลกเปลี่ยน
วิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ (IACE 2021) ในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยมีเจ้าภาพร่วมจาก UiTM ประเทศมาเลเซีย, 
UST ประเทศอินโดนีเซีย, HUTECH ประเทศเวียดนาม และ 
UNIPA ประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
1. การประกวด Online Impromptu Speech Contest  
มีผู้เข้าแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ จ านวน 24 คน จาก 13 
มหาวิทยาลัย ใน 5 ประเทศ 
2. การสัมมนาวิชาการนานาชาติ หัวข้อ “Teaching and 
Learning in New Normality : A Key to Empower 
Teacher towards Sustainable Education” โ ด ย ก า ร
บรรยายจาก Keynote speakers 3 ท่าน และมีการน าเสนอ
ผลงานวิจัยจ านวน 7 เรื่อง มีผู้เข้าร่วมฟังจ านวน 200 คน   

20 กรกฎาคม 2564 -  
17 สิงหาคม 2564 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษา 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด าเนินการจัดการ
อบรมภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารและการท างานออนไลน์ 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 มีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
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จ านวน 1,500 คน 
 
 

ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
5 กรกฎาคม – 23 
กันยายน 2564 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
ส าหรับอาจารย์ 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด าเนินการจัดอบรม
การเขียนภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์ นานาชาติ
ส าหรับอาจารย์ มีอาจารย์เข้าร่วมการอบรมจ านวน 18 คน 
และการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเบื้องต้น ส าหรับ
อาจารย์ มีอาจารย์เข้าร่วมการอบรม จ านวน 16 คน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
8 กันยายน 2564 การพัฒนาระบบแจ้งเตือน

กิจกรรม 
 
 

อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทสตรี ได้ออกแบบและพัฒนาระบบการแจ้ง เตือน
กิจกรรมผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ ในการจัดท าระบบส่งและติดตามเคสผู้ป่วย 
COVID – 19 ให้กับทีม jitasa.care พร้อมทั้งพัฒนาระบบ
บริหารเตียงโรงพยาบาลสนามให้กับโรงพยาบาลสนามบ้าน
ฉางได้ทดสอบการใช้งาน 

 
  จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  ................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………......……..…………………….....………………………………… 
………………………………………………………………………………………......……..…………………….....…………………..…..…………
…………………………………………………………………………………………..…………………………………..…………………….………… 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี  ครั้ งที่  8/2564                  
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 
   
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  8/2564 (การประชุม            
ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ ) เมื่อวันที่  20 สิงหาคม 2564 ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย                            
ให้มหาวิทยาลัยทราบ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 และได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี โดยจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                  
ทางไปรษณีย ์เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 แล้วนั้น 

  ในการนี้ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 8/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม  (หน้า 1 - 46) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 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 าเนินการรายงานผลการด าเนินการตาม
มติสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป นั้น 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย พร้อมประเด็นข้อคิดเห็น              
และข้อเสนอแนะที่ส าคัญให้หน่วยงาน/ผู้ รับผิดชอบที่ เกี่ยวข้องรับทราบ และให้ด าเนินการรายงานผล                  
การด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยทราบเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2564 –   
ครั้งที่ 8/2564 โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 

1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 23 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 20 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564  
 
 

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. 2564 
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 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 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 เดื อ น  (1 ตุ ล าค ม  2563 –             
31 มีนาคม 2564 

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

08/2564 – 01 - 21 21. รับทราบรายงานสรุปผลการ
ด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี  ประจ าปี  พ.ศ. 
2564 ตั้ งแต่ การประชุ ม ครั้ งที่ 
1/2564 – ครั้งที่ 7/2564   

ครั้งที่ 8/2564 
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 

1. หมวดนโยบายและแผน 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
08/2564 – 02 - 22 22. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 8/2564 
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

08/2564 – 02 - 23 23. (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็น
เลิ ศ ของมห าวิท ย าลั ย ราชภั ฏ               
เทพสตรี 

ครั้งที่ 8/2564 
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

2. หมวดการจัดการศึกษา จ านวน 48 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 25 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 23 เรื่อง  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
01/2564 – 02 - 01 1. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 22 มกราคม 2564 
ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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                 
รั ฐ ป ร ะศ าส น ศ าส ต รบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
01/2564 – 02 - 05 5. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา             

ในสาขาวิ ชา อั กษรย่ อส าหรั บ
สาขาวิชาครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี                
(ฉบับที่..) พ.ศ. ... 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

02/2564 – 02 - 06 6. พิจารณาอนุมัติหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง               
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. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ 
ป ระจ าห ลั กสู ต ร หลั กสู ตรรั ฐ
ประศาสนศาสตรมห าบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒)  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

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 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
03/2564 – 03 - 12 12. หลักสูตรปรับปรุง ของคณะ

วิทยาการจัดการ จ านวน 8 หลักสูตร 
ครั้งที ่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. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและ
นวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 – 02 – 16  
 

16. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการ
จัดการ 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 – 02 – 17 
 

17. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

04/2564 – 02 – 18 
 

18. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

04 /2564 – 02 – 19 
 

19. ปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะ
วิทยาการจัดการ 

ครั้งที่ 4/2564 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 02 – 20 
 

20. แก้ไขชื่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี (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 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
05/2564 – 02 – 22 

 
22. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะ
วิทยาการจัดการ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

05/2564 – 02 – 23 
 

23. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) คณะ
ครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

05/2564 – 02 – 24 
 

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

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 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
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 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

05/2564 – 02 – 29 
 

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

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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. ให้ปริญญาบัณฑิต 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 3 3 . ปิ ดห ลั กสู ตรบ ริ ห ารธุ รกิ จ
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 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 
 

2. หมวดการจัดการศึกษา 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
07/2564 – 02 – 36 

 
36. ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี 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 

07/2564 – 02 – 38 
 

38 . การขอ เปลี่ ยนแป ลงอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
(หลั กสู ต รใหม่พ .ศ . 2 5 6 3 ) คณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ครั้งที่ 7/2564  
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

07/2564 – 02 – 39 39. การขอ เป ลี่ ย น แป ล งอ าจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

07/2564 – 03 - 40 
 

40. การขอ เป ลี่ ย น แป ล งอ าจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตร
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ภ าษ า อั ง ก ฤ ษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖3) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

07/2564 – 03 – 41 
 

41. การขอ เป ลี่ ย น แป ล งอ าจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์         
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรม 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 
(หลักสู ตรใหม่  พ .ศ . ๒๕๖ 3) คณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

07/2564 – 03 – 42 
 

42. การขอ เปลี่ ยนแปลง อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตร

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖2) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

 
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 

08/2564 – 02 - 45 45. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ครั้งที่ 8/2564 
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

08/2564 – 02 - 46 46. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 8/2564 
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

08/2564 – 02 - 47 4 7 . พ ระ ราชก ฤษ ฎี ก าว่ า ด้ ว ย
ป ริญ ญ าในสาขาวิช า อั กษ รย่ อ
ส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  
เข็ มวิท ยฐานะ และครุยประจ า
ต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  

ครั้งที่ 8/2564 
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

08/2564 – 02 - 48 48. รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับหน่วยงานตาม
โครงสร้างของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2563 

ครั้งที่ 8/2564 
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 
 

3. หมวดงบประมาณและการเงิน จ านวน 12 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 11 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

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

มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี 
ป ร ะ จ า เดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น                     
พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

02/2564 – 03 - 02 2 . พิ จ ารณ าอนุ มั ติ ค าข อ ตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
จากการเปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 

ครั้งที่ 2/2564  
วันที่ 19 กุมภาพันธ ์2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

02/2564 – 03 - 03 3. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน 
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 2/2564  
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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 

ครั้งที่ 6/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 
 
 

3. หมวดงบประมาณและการเงิน  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
07/2564 – 03 – 11 

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

ครั้งที่ 7/2564 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

07/2564 – 03 – 12 12. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 8/2564 
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล จ านวน 25 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 25 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
01/2564 – 04 - 01 1 . แ ต่ ง ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

02/2564 – 04 - 03 3. คัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณบดี 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ ์2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ ์2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

03/2564 – 04 – 05  5. ทบทวนการเทียบเคียงสาขาวิชา
ที่ เคยก าหนดไปแล้วของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการที่ด าเนินการ
ไม่เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการ
เสนอขอก าหนดต าแห น่ งท าง
วิ ช าก าร  แล ะก าร เที ยบ เคี ย ง

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

สาขาวิช าที่ เคยก าหนดไปแล้ ว                   
พ.ศ. ๒๕๖๒  

 
 

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 าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ            
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 ย าลั 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             

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

พ.ศ. .... 
 

 
 

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 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

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 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 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. .... 

ครั้งที่ 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 

รหสั 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 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 1 
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 กมุภาพันธ์ 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 ผู้ ฟ้องคดี 
กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 5 

ครั้งที่ 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 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 
 

5. หมวดอ่ืนๆ  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
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 8/2564 

 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 3.2 รับทราบแนวทางการรายงานข้ อมู ลการด าเนิ นการทางวิ นั ยแก่ พนั กงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษ  
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ (การประชุมลับ)               
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาการขอถอนอุทธรณ์ เรื่อง ขออุทธรณ์ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี (ลับ) ที่ ๓๓๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการรายงานผลการด าเนินการ
ทางวินัยแก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง แล้วมีมติ มอบคณะกรรมการพิจารณาร่าง
กฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาแล้วให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย                
เพ่ือพิจารณาต่อไป  
  คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาในการ
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ แล้ว มีความเห็น ดังนี้ 
  กรณีการด าเนินการทางวินัยในกรณีที่อธิการบดีสั่ งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงกับพนักงาน  
ในสถาบันอุดมศึกษา กระบวนการด าเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่ได้ก าหนดไว้ว่า เมื่อผู้บังคับบัญชาได้
ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จะต้องรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบถ่วงดุลหรือไม่ นั้น 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 “มาตรา ๖๐ 
เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัย หรือสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการในเรื่อง
ใดไปแล้ว ให้รายงานสภาสถาบันอุดมศึกษาทราบ ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา เห็นว่า ผู้บังคับบัญชา
ซึ่งสั่งลงโทษมิได้ด าเนินการทางวินัย หรือมิได้สั่งให้ออกจากราชการโดยเคร่งครัดหรือเป็นธรรม จะสั่งให้
ผู้บังคับบัญชาทบทวนการด าเนินการ และสั่งการใหม่ให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไปก็ได้”  
  อีกทั้ง โดยทั่วไประบบการด าเนินการทางวินัย และการลงโทษในระบบราชการของประเทศไทย
ทุกระบบ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษแล้วจะต้องรายงานขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบถ่วงดุลและเพ่ือให้
การลงโทษมีความเหมาะสมเป็นธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน อาทิ ข้อ 52 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕,  
ข้อ 16 วรรคท้าย ของระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2561 และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็ใช้ระบบการตรวจสอบถ่วงดุล โดยมีการรายงานให้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
หรือสภามหาวิทยาลัยทราบเช่นเดียวกัน แต่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไม่มีการระบุไว้  
  ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงหลักการและแนวทาง ตามบันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่องเสร็จที่ ๑๒๙/๒๕๕๔ เรื่อง การบังคับใช้มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ “เป็นบททั่วไปที่บัญญัติขึ้นเพ่ือคุ้มครองสิทธิของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกด าเนินการทางวินัยให้อยู่ภายในขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้ จึงก าหนดให้ผู้บังคับบัญชา
ต้องรายงานให้สภาสถาบันอุดมศึกษาทราบ เพื่อตรวจสอบว่าผู้บังคับบัญชาได้สั่งลงโทษโดยเคร่งครัดหรือเป็นธรรม
หรือไม่ รวมทั้งสภาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสั่งให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนการด าเนินการ และสั่งการใหม่ให้ถูกต้อง
เหมาะสมต่อไปก็ได้ เพราะฉะนั้น เมื่อมีการด าเนินการทางวินัยขึ้นแล้ว ต่อมาไม่ว่าผลการสอบสวนจะปรากฏว่า  
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ผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ หรือกระท าผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงก็ตาม ผู้บังคับบัญชาก็ต้องรายงานให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาทราบ ซึ่งเป็นกรณีที่แตกต่างจากบทบัญญัติมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัตินี้  ที่เป็นบทเฉพาะ
เกี่ยวกับการอุทธรณ์ และได้บัญญัติขึ้นเพ่ือคุ้มครองสิทธิของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษ
ให้สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ตามกลไกทางกฎหมายที่ก าหนดไว้” 
  คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สามารถน ามาตรา 60 ของพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาใช้บังคับโดยอนุโลมได ้
  จึงเรียนแจ้งสภามหาวิทยาลัยมาเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 5) 
  
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
  2. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๖๐ 
  3. บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การบังคับใช้มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
  ประเด็นเสนอ 
  ๑. รับทราบแนวทางรายงานข้อมูลการด าเนินการทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
ที่ถูกสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไข ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
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 3.3 รับทราบการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 
2564 ได้มีมติ  
    1. มอบเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา              
พ.ศ. 2564 น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปประกอบการปรับปรุงแผนพัฒนา
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้มีความชัดเจน และโดดเด่น ตามกรอบแนวทางที่กระทรวง                
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด ทั้งนี้ ให้เชิญนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมให้ความเห็นและอภิปรายแผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ ด้วย  
    2. มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย พิจารณาแผนพัฒนา  
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ก่อนส่งให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ด าเนินการต่อไป 
    3. เห็นชอบให้นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ท าหน้าที่      
ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564     
แทนนายปราโมทย์  โชติมงคล นั้น  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
  1. วันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัย ปรับประเด็นการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และวิเคราะห์ความสอดคล้องกับกิจกรรมหลัก
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นประเด็นการพลิก
โฉมมหาวิทยาลัย จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  2. วันที่ 27 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประชุมพิจารณาประเด็น
การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และก าหนดผู้รับผิดชอบเขียนแผนงาน โครงการส าคัญ เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลผลิต            
โดยยึดเกณฑ์การประเมินตนเองเพ่ือจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ 8 ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย กลุ่มที่ 3 
   3. วันที่  2 – 6 กันยายน 2564  ฝ่ายเลขานุการปรับแผนพัฒนาความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามรูปแบบที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด ก่อน
น าเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
   4. วันที่ 9 กันยายน 2564 คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับปรับปรุง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการปรับปรุงแผนฯ                      
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และด าเนินการจัดส่งแผนฯ ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564  
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  สรุปแนวทางการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินตามตัวชี้วัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต้องปรับกระบวนทัศน์ในการท างานเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กลุ่มที่ 3 มหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ เสริมจุดเด่นของมหาวิทยาลัยและพัฒนาจุดด้อย เพ่ือยกระดับความเป็นเลิศ             
ด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเตรียมความพร้อมให้อาจารย์และบุคลากรในการพัฒนาหลักสูตร              
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับคน ทุกช่วงวัย และน าไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชี วิตของ
ประชาชนในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดกิจกรรมตามแนวทางการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา               
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี                  
(พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และแผนแม่บท
ชาติ รวมถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดจุดเน้นที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน มีประเด็นที่ต้องพลิกโฉม 2 ประเด็นดังนี้ 
 1.1 ศูนย์การเรียนรู้โลกสมัยใหม่ เป็นการด าเนินการเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมี
โครงการสนับสนุน 7 โครงการ ดังนี้ 
   1) โครงการพัฒนาครูท้องถิ่นสามบุรี 
   2) โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรู้ในโลก
สมัยใหม่ของประชาชนสามบุรี 
   3) โครงการพัฒนาทุนมนุษย์ (Newskill/Reskill/Upskill) 
   4) โครงการถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพด้านทักษะทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
   5) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการบูรณาการศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่น 
   6) โครงการบัณฑิตวิศวกรสังคม 
   7) โครงการพัฒนานักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 1.2 สถาบันส่งเสริม เรียนรู้ เพื่อความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (สถาบันส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านสังคมศาสตร์) เป็นการด าเนินการเพ่ือให้เกิดความรักชาติ รักแผ่นดิน โดยมีโครงการสนับสนุน 4 
โครงการ ดังนี้ 
   1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสังคมศาสตร์ 
   2) โครงการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนสามบุรี 
   3) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
   4) โครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น อ าเภอบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรี 
  2. การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม มีประเด็นที่ต้องพลิกโฉม 3 ประเด็นดังนี้ 
  2.1 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรและอาหาร เป็นการสร้างความเป็นเลิศความเชื่อมั่น 
ด้านการผลิตอาหารปลอดภัยและการเกษตรยั่งยืน โดยมีโครงการสนับสนุน 7 โครงการ ดังนี้ 
   1) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตรและอาหาร 
   2) โครงการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอาหาร 
   3) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
   4) โครงการฝึกอบรมและพัฒนาระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ 
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      "Smart Automation System and Development Center"  
   5) โครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหารแห่งอนาคตจากสัตว์และพืช 
   6) โครงการ (University Marketplace) 
   7) โครงการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อผลิตยาและอาหารเสริม 
 2.2 ศูนย์ เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภู มิปัญญาท้องถิ่น  สามบุรี  เป็นการน า
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพ่ิม โดยมีโครงการสนับสนุน 4 โครงการ ดังนี้ 
   1) โครงการศึกษา วิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สามบุรี    
   2) โครงการส่งเสริมความรักษ์ท้องถิ่น สร้างหลักสูตรที่ เกิดจากองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์  
   4) โครงการพัฒนาบุคลากร/ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 2.3 สถาบัน "สามบุรี" : องค์ความรู้และนวัตกรรมการพัฒนา เป็นการจัดระบบฐานข้อมูล 
องค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือต่อยอดให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ ท าให้ชุมชนพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีโครงการ
สนับสนุน 4 โครงการ ดังนี้ 
   1) จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ การน าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดงานวิจัยและ
นวัตกรรมใน “สามบุรี”  
   2) จัดตั้งศูนย์พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาเพ่ือการสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขัน ใน “สามบุรี” 
   3) โครงการบูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)  ใน “สามบุรี”   
   4) การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  
ด้วยผลงานด้านการรับใช้สังคม    
 3. ด้านอ่ืน ๆ มีประเด็นที่ต้องพลิกโฉม 1 ประเด็น คือ  มหาวิทยาลัย Smart University  
เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นต้นแบบแก่ชุมชนทุกด้าน โดยมีโครงการสนับสนุน 4 โครงการ ดังนี้ 
 1) โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวเพ่ือการใช้พลังงานทดแทน และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน (Green University) 
 2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสังคมสะอาด 
 3) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital University & Smart University 
 4) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับสากล 
  ทั้งนี้  แนวทางการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในแผนพัฒนาความเป็นเลิศ 
ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ได้เชื่อมโยงกับโครงการที่มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณทั้งงบประมาณปกติและ
งบประมาณในโครงการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565  
  มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 5 - 11) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
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   “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา             
การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
   ประเด็นเสนอ 
   รับทราบการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

   มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....… 
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 3.4 พิจารณา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทาง 
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 18 
มิถุนายน 2564  ได้มีมติ มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ               
เทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 256 ๖ – 25๗๐                 
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง นั้น  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงได้ด าเนินการปรับปรุงร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 256 ๖ – 25๗๐                      
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยสรุปการด าเนินการดังนี้ 
  1. วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประชุม
พิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการน า
นโยบายสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมก าหนดแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 
  2. วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประชุมเพ่ือพิจารณาปรับแก้นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.  2566 – 2570 
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และมีมติเห็นชอบการปรับแก้ไขร่าง ประกาศฯ ที่ก าหนดให้มี
นโยบายเร่งด่วนและนโยบายทั่วไป โดยใช้รูปแบบการเขียนนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแบ่ง           
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมประชุมประชาพิจารณ์ ร่าง ประกาศ               
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 256๖ 
- 25๗๐ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่  3 จังหวัด (จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิ งห์บุรี                    
และจังหวัดสระบุรี) 
  3. วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัย จัดประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี                  
พ.ศ. 2566 – 2570 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 3 จังหวัด (จังหวัดลพบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี) จากหน่วยงานด้านการศึกษา ด้านท้องถิ่น ด้านพัฒนาชุมชน ด้านธุรกิจ และ            
ด้านศิลปวัฒนธรรม และน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทาง การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570  
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนทั้งสิ้น 121 คน จากหน่วยงานต่าง ๆ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 35 หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 
2570 รวมทั้งแสดงความคิดเห็นผ่านลิงค์ google from โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น  
จ านวนทั้งสิ้น 54 คน สรุปดังนี้ 
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  (1) จ านวนผู้แสดงความคิดเห็น  54 คน 
  (2) จ านวนประเด็นนโยบายทั่วไป 15 ข้อ 
  (3) เห็นด้วยทุกคน (ร้อยละ 93.33) จ านวน 14 ข้อ 
  (4) ไม่เห็น 1 คน  (ร้อยละ 6.67) จ านวน 1 ข้อ   
   ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะด้านนโยบายทั่วไปในแต่ละประเด็น มหาวิทยาลัยจะน าไปท าเป็น
โครงการหรือกิจกรรมย่อยต่อไป 
  4. วันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2564 ฝ่ายเลขานุการด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) 
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                  
พ.ศ. 2566 – 2570 ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมประชาพิจารณ์ 
 5. วันที่ 11 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประชุมพิจารณาการปรับปรุง (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับแก้ไข               
(ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ ตามข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด  (จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
และจังหวัดสระบุรี) และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 6. วันที่ 9 กันยายน 2564 คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประชุมพิจารณาการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง 
นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ กับแผนพัฒนาความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบเลขานุการเสนอ (ร่าง) ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 256๖              
– 25๗๐ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) 
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2566 – 2570 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 4 - 21) 
  
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา             
การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
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   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย                
และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 
 

   มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………………….……………………………………. 
………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย  
  - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  5.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 

 

   สรุปเร่ือง 
   ด้วย การจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษา จ านวน 34 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 21 คน และ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 13 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการ  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 ดังนี้        
 (1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการ

ประชุม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 
 (2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ

ผลการศึกษา ในการประชุมเม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 
 (3) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล

การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 
 (4) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา  

ในการประชุม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 
 (5) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล

การศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 
 (6) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ             

ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 
 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา            

แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอต่อ
สภาวิชาการ เมื่อวันที่ 25 – 27, 30 – 31 สิงหาคม และวันที่ 1 กันยายน 2564  

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 พิจารณาให้
ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 34 คน รายละเอียดจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 
 
 
 

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะครุศาสตร์ 
 1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  สาขาวิชาพลศึกษา 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 1 - 1 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  2.1.1 สาขาวิชาสังคมศึกษา 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
 2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 2.2.1 สาขาวิชาภาษาจีน 1 - 1 
 2.2.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 9 - 9 

รวมทั้งหลักสูตร 10 - 10 
 2.3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 2.3.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 5 3 8 

รวมทั้งหลักสูตร 5 3 8 
 2.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 2.4.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 1 2 

รวมทั้งหลักสูตร 1 1 2 
รวมทั้งสิ้น 17 4 21 

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 3 - 3 
  4.1.2 สาขาวิชาการจัดการ 5 - 5 

รวมทั้งหลักสูตร 8 - 8 
 4.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
 4.2.1 สาขาวิชาการบัญชี 1 - 1 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 5.1.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 - 1 
 5.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 2 - 2 
รวมทั้งสิ้น 2 - 2 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 30 4 34 
 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี  จ านวน 34 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 34 คน 
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......................................................................................... ..................................................................................... 
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 5.2 พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 
2564 มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยและเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น 
  มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยึดหลักนโยบายสภามหาวิทยาลัย คือ จัดสรรงบประมาณ                      
เพ่ือด าเนินงานตามพันธกิจให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดสรรงบประมาณ             
ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม            
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 5 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และ Road map การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2565 การมีส่วนร่วม 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด ความโปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการน า
นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลสู่ การปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาประเทศตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ  
โดยมีกระบวนการขั้นตอนการด าเนินการตามกรอบแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 7 
กันยายน 2564  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 2 - 22) 
   
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา             
การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 

   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 
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 5.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

- เอกสารประกอบการพิจารณาแจกในที่ประชุม และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ E-MEETING - 
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 5.4 พิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

  สรุปเรื่อง 
 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบกับพระราชบัญญัติ 
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๙ วรรคสอง สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบ 
การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จึงมีหน้าที่ในการจัดให้มีการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด   
 สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีหน้าที่ตามข้อ ๖ ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  จัดท ารายงานผลตามแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง   
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 โดยพิจารณาประเภท
ความเสี่ยง ๖ ด้าน คือ ๑) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ๒) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน/ปฏิบัติการ ๓) ความ
เสี่ยงด้านการเงิน ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ๕) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และ ๖) ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยจากอันตรายและภัยพิบัติ  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้พิจารณาเพ่ือสังเคราะห์ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง 
และการจัดการความเสี่ยงแล้ว พบว่า มีความเสี่ยงที่จะต้องท าแผนบริหารความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง และการจัดการ
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ใน ๓ ด้าน ดังนี้  
 

 ๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 
 

ล าดับที่ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 
๑ การออกกลางคันของนักศึกษา ๑ . ส ภ า พ เศ ร ษ ฐ กิ จ ไม่

เอ้ืออ านวยต่อการศึกษา 
๑. จัดหาแหล่งทุนให้นักศึกษาเพิ่มขึ้น 
๒. จัดท าโครงการหางานท าระหว่างเรียนให้กับ
นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

๒. การปรับตัวของนักศึกษา
ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๑. จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้ค าปรึกษาในด้านการเรียนและชีวิต
ส่วนตัว 
๒. เพิ่มช่องทางให้ค าปรึกษาให้กับนักศึกษา
เพิ่มข้ึน 

๓. การจัดการเรียนการสอน 
ของอาจารย์ บ างส่ วน ไม่
เป็นไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษา 

๑. ให้มีการด าเนินการ PLC ทุกสาขา 
๒. ให้นักศึกษามีโอกาสประเมินการสอนอย่าง
น้อย ๓ ครั้งต่อการศึกษา 
๓.ให้ความรู้แก่คณาจารย์เรื่องเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนตามความคาดหวังของ
นักศึกษา 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

๔. อาจารย์ที่ปรึกษาบางส่วน
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ 

๑.  ก าหนดมาตรการ ก ากับติดตามการปฏิบัติ
หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (ต่อ) 

 

ล าดับที่ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 
  ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ๒. จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อท าความ

เข้าใจ และทบทวนคู่มือแนวปฏิบัติของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

๒ มหาวิทยาลัยไม่บรรลุตาม
ตัวชี้วัดในการจัดกลุ่มสถาบัน 
กลุ่ม ๓ พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
หรือชุมชนอ่ืน 

๑. อาจารย์ส่วนใหญ่ขาด
ความรู้ ค วาม เข้ า ใจและ
ทักษะในการน าผลงานรับใช้
สังคมไปขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

๑. มหาวิทยาลัยต้องวางระบบเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดผลงานที่สามารถน าไป
ขอต าแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคมอย่าง
เข้มข้น 
๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาจารย์
เพื่อให้สามารถด าเนินการขอต าแหน่งทาง
วิชาการด้านการรับใช้สังคมอย่างถูกต้อง 

๒. มหาวิทยาลัยขาดความ
พ ร้อม ในการเข้ ารับ การ
ป ระ เมิ น ระบ บ ป ระ เมิ น  
THE Rankings 
 

๑. แต่งตั้ งคณะกรรมการเพื่ อศึกษาและ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการระบบ
ประเมิน THE Rankings 
๒. เร่งรัดด าเนินการเพื่อเข้ารับการประเมิน 
THE Rankings 

๓ จ านวนการรับนักศึกษาบาง
สาขาไม่ เป็นไปตามแผนรับ
นักศึกษา 

๑. หลักสูตรไม่ตรงกับความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ เ รี ย น ที่
เปลี่ยนไปและไม่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาด 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตรงตามความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑิต 

๒. จ านวนนักเรียนระดับ
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  ๖  มี
แนวโน้มลดลง 

- 

๓ . ค่ า นิ ย ม แ ล ะ ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร เข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ
ระดับอุดมศึกษามีแนวโน้ม
ลดลง 

- 

๔. รูปแบบการศึกษาต่อใน
ปัจจุบันมีความหลากหลาย
มากข้ึน 

เพิ่มรูปแบบการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

๕ . สถานการณ์ การแพร่
ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ส่ งผ ล กระท บ ต่ อ ราย ได้
ครัวเรือน ท าให้นักศึกษาไม่
มีทุนทรัพย์ในการศึกษา 

๑. จัดหาแหล่งทุนให้นักศึกษาเพิ่มข้ึน 
๒. จัดท าโครงการหางานท าระหว่างเรียน
ให้กับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

๖. ขาดการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 

๑.ปรับระบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดย
ใช้กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
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การแนะแนว 
๒. ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายใหม่เพิ่มข้ึน  

 

          ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
 

ล าดับที่ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 
๑ เสถียรภาพทางการเงินลดลง จ านวนนักศึกษาลดลงท าให้

เงินรายได้ลดลง 
๑. ปรับระบบการประชาสัมพนัธ์หลกัสตูร
โดยใช้ เทคโนโลยีและกลยุทธ์ ในการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการแนะแนว 
๒. ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายใหม่
เพิ่มมากขึ้น  

๒. งบประมาณสนับสนุน
จากรัฐบาลลดลง - 

๓ .ร า ย ได้ ที่ จ ะ เกิ ด จ า ก
แผนการจัดหารายได้มีน้อย 

๑. มีแผนโครงการจัดหารายได้เชิงรุก 
โดยให้หน่ วยงานภายในได้ร่วมคิด
วางแผนจัดหารายได้โดยใช้บริบทของ
หน่วยงานเป็นพื้นฐาน 
๒. เปิดโอกาสให้น าสินทรัพย์ของ
มหาวิทยาลัยไปลงทุน 

 

๓. ด้านความปลอดภัยจากอันตรายและภัยพิบัติ 
 

ล าดับที่ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 
๑ การเกิดอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย ๑ . อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ ระ บ บ

สายไฟฟ้าภายในอาคารใช้
งานมานาน  

๑. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร  
๒. จัดท าแผนการเปลี่ยนสายไฟฟ้าจาก
อาคารที่มีการใช้งานมานาน 
๓. จัดอบรมให้ความรู้การป้องกัน
อัคคีภัยและฝึกซ้อมการหนีภัยภายใน
อาคารให้กับบุคลากร 

๒. ไม่ได้มีการค านวณโหลด
การใช้งาน ให้เหมาะสมกับ
เฟสไฟฟ้า 

๑. ให้มีการค านวณโหลดการใช้งาน
แยกตามอาคาร 
๒. ก าหนดมาตรการการใช้ไฟฟ้าแต่ละอาคาร 

๓. กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไม่
สม่ าเสมอ 

จัดหาพลังงานทดแทน ได้แก่ โซลา
เซลล์ 

๒ บุคลากรอาจติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) 

๑ .  นั ก ศึ ก ษ า  ห รื อ
บุ ค คลภายน อก  ที่ ม า ใช้
บริการอาจน าเชื้อโรคมาสู่
บุคลากรผู้ให้บริการ 

๑. ให้บริการนักศึกษาและบุคลากร
ภายนอกโดยปฏิบัติตามมาตรการที่
มหาวิทยาลัยก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 ๒. ส่งเสริมการให้บริการใช้ระบบ
ออนไลน์ให้มากที่สุด 

 
 ในการนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้
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ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อไป ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
 
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา             
การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
   2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   3. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๙ วรรคสอง  
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   พิจารณาอนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 

   มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....… 
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 5.5 พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
  สรุปเร่ือง 

 ด้วยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี โดยมีกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยสรุป ดังนี้  

 1. พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  
    “มาตรา 62 ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนด  

      มาตรา 63 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรา 
62 เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาน าผลการ
ประเมินดังกล่าวไปพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและให้แจ้งส านักงาน
ปลัดกระทรวงทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก”  

  2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 “ข้อ 2 ที่ก าหนดให้ก ากับดูแลให้มีการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยน าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพร้อมแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี เสร็จสิ้นแล้วให้รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้สภา
สถาบันอุดมศึกษา น าผลการประเมินดังกล่าวไปพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และให้แจ้งให้ส านักงานปลัดกระทรวงทราบ”  

 ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา ด าเนินการให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 
โดยประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 
ก าหนดไว้ใน 5 องค์ประกอบ 20 ตัวบ่งชี้ วงรอบระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย อยู่ในช่วงวันที่  1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 รวมระยะเวลา 12 เดือน 
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก 
จ านวน 8 คน ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดไว้ ดังรายนามต่อไปนี้ 
                   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
        2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ ต าแหน่ง กรรมการ 
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  นวลพระลักษณ์ ต าแหน่ง กรรมการ 
  4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  รัตนเสริมพงศ์ ต าแหน่ง กรรมการ 
  5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นนัทนา  แจ้งสว่าง ต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการ 
  6. อาจารย์ ดร.อังคณา   อุดมพันธ์ ต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการ 
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  7. อาจารย์ ดร.สุวัทนา   สงวนรัตน์ ต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการ 
  8. อาจารย์ปัญญ์ชลี   เต่าทอง  ต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการ 
 
 
  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563  

 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  ระดบัดี   คะแนนเฉลี่ย 4.08  
 องค์ประกอบที่ 2 วิจัย   ระดับดีมาก  คะแนนเฉลี่ย 4.75  
 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  ระดับดีมาก  คะแนนเฉลี่ย 5.00  
 องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 5.00  

 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  ระดับด ี   คะแนนเฉลี่ย 3.96  
 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย  ระดับดี  คะแนนเฉลี่ย 4.42 โดยมีรายละเอียดดังเอกสาร (หน้า 4 - 8) 
 โดยระดับคุณภาพผลการประเมินระดับสถาบัน 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 

โดยเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 
2563 ดังนี้  

องค์ประกอบ 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2563 

 1. การผลิตบัณฑิต 3.84 ดี 4.08 ดี 

 2. การวิจัย 5.00 ดีมาก 4.75 ดีมาก 

 3. การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

 4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  3.50 พอใช้ 5.00 ดีมาก 

 5. การบริหารจัดการ 4.09 ดี 3.96 ดี 

ผลการประเมิน 4.35 ดี 4.42 ด ี

 
ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้ผ่าน

การพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่  8/2564  

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 
2 . คณ ะกรรมการป ระกัน คุณ ภ าพการศึ กษ า ระดั บ มห าวิท ยาลั ย  มห าวิท ยาลั ย 

ราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
3. คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2564   

เมื่อวันที่ 3 กันยายน  ๒๕64 
มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

1. รับทราบการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 
2. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือมหาวิทยาลัยน าไปก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา และน าข้อเสนอแนะรายงานลงในระบบ CHE QA Online อันเป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  

3. เห็นชอบให้แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563
ต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  “มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
  2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  
   “มาตรา 62 ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา…” 
   “มาตรา 63 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรา 62            
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมิน
ดังกล่าวไปพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแจ้งให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก...” 
 

   ประเด็นเสนอพิจารณา 
1. รับทราบการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 
2. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือมหาวิทยาลัยน าไปก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา และน าข้อเสนอแนะรายงานลงในระบบ CHE QA Online อันเป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  

3. เห็นชอบให้แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563
ต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

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

 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 

 
 5.6  พิ จารณ าแผนพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา (Quality Improvement plan)  
ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 และค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 
 
  สรุปเร่ือง 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ตามความที่ทราบแล้วนั้น มหาวิทยาลัยโดยส านักงาน
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2563 มาด าเนินการจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement plan) และ ก าหนด 
ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 โดยมีกระบวนการด าเนินการ ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่  1 ให้ทุกคณะจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มาจาก ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับคณะและระดับหลักสูตร และ ก าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 จากผลการประเมินปีการศึกษา 2563 โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าคณะ และกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 ขั้นตอนที่  2 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement plan) ระดับ
มหาวิทยาลัย และ ก าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 โดยส านักงาน
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 

  2.1 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement plan) ระดับ
มหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จากข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับ
มหาวิทยาลัย จากผลการประเมินปีการศึกษา 2563 และ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระดับคณะ/ส านัก/
สถาบัน  

  2.1 ก าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564  
ด าเนินการโดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายของปีการศึกษา 2563 กับ ผลการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 
2564 (เอกสารประกอบการประชุม หน้า 3 - 16) 

 ขั้นตอนที่ 3 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 พิจารณาให้ความเห็น
และข้อเสนอแนะ และน าข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุง 

 ขั้นตอนที่ 4 เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 
2564 พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ และน าข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุง 

 โดยแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตรี ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ (เอกสารประกอบการประชุม หน้า 17 - 19) 

 ส่วนที่ 1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ 
ระดับมหาวิทยาลัย  

 ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพฯ ระดับคณะ  

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 

 
 
 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดังนี้ 

1 . ให้ ความ เห็ นชอบและข้ อ เสนอแนะต่ อ แผน พัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษา (Quality 
Improvement plan) ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 

2. ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา 2564  

3. ให้ความเห็นชอบแจ้งแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2564 ต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทราบ  

 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  “มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
  2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  
   “มาตรา 62 ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา…” 
   “มาตรา 63 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรา 62 เสร็จ
สิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมิน
ดังกล่าวไปพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแจ้งให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก...” 
 

   ประเด็นเสนอพิจารณา 
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality 

Improvement plan) ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปีการศึกษา 2564  
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแจ้งแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 ต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทราบ  
 

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

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 

 
 5.7 พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรยุทธ ทองค า ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ได้ท าหนังสือถึงอธิการบดี เรื่อง ขอคืนเงินงบประมาณโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ของนักศึกษา
หลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยก าหนดให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานในต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ตั้งแต่ 
ปี ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน ท าให้หลักสูตรดังกล่าว ไม่สามารถจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศตามที่ได้วางแผนไว้  

  งานวินัยและนิติการ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ด าเนินการตรวจสอบระเบียบ/ข้อบังคับ/
การคืนเงิน จากระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่าไม่มีข้อก าหนดให้มีการคืนเงินแก่นักศึกษา ดังข้อ ๑๒ “เงินที่มหาวิทยาลัยได้รับไว้ตามระเบียบนี้ 
จะไม่คืนให้กับนักศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่กรณีเก็บซ้ าซ้อนหรือมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเกินกว่าอัตราท่ีก าหนด” 

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือขอค าชี้แนะแนวทางในการด าเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณา ในการประชุมครั้งที่  
๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เห็นว่า การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา นั้นไม่มีข้อกฎหมายรองรับ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังเช่น กรณีการศึกษาดูภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศตามที่บุคคลเสนอเรื่องมา อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับบัณฑิตศึกษา และในระดับ
ปริญญาตรี รวมทั้งกรณตี้องด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  

  ที่ประชุมจึงมีมติ เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยปรับแก้ไข เพ่ิมเติม ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาสาระท่ีมีการแก้ไข เพ่ิมเติม ดังนี้ 
 

ระเบียบฉบับเดิม ร่าง ระเบียบที่แก้ไข เพ่ิมเติม หมายเหตุ 
     ข้อ ๑๒ เงินที่มหาวิทยาลัยได้รับไว้ตาม
ระเบียบนี้ จะไม่คืนให้กับนักศึกษาไม่ว่ากรณี
ใด  ๆ  เว้ น แ ต่ ก ร ณี เก็ บ ซ้ า ซ้ อ น  ห รื อ
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเกินกว่าอัตราที่ก าหนด 

ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ ของระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
     “ข้อ  ๑๒ เงินที่ มหาวิทยาลั ย ได้รับ ไว้ตาม
ระเบียบน้ี จะไม่คืนให้กับนักศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ 
เว้นแต่กรณีเก็บซ้ าซ้อน หรือมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
เกินกว่าอัตราที่ก าหนด หรือกรณีที่มี เหตุผลอัน
จ าเป็นที่มหาวิทยาลัยไม่อาจจัดการเรียนการสอนที่
ก าหนดไว้ตามปกติ รวมทั้งต้องด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล” 

ปรับให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ใน
ปัจจุบันและนโยบาย
ของรัฐบาล 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 

  บัดนี้  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามมติคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยรา ชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ดังรายละเอียด 
ในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 3 - 12)  
  ส าหรับร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เสนอพิจารณาในวาระที่ 5.8 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบหมาย ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการ 
หรือหน่วยราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
 
  2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  
    
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 
 5.8 พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 
  สรุปเร่ือง 
  สืบเนื่องจาก วาระที่  5.7 ที่ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ได้มีมติเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย 
ปรับแก้ไข เพ่ิมเติม ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาสาระ 
ที่แก้ไข เพ่ิมเติม ดังนี้   

ระเบียบฉบับเดิม ร่าง ระเบียบที่แก้ไข เพ่ิมเติม หมายเหตุ 
     ข้อ ๑๑ เงินที่มหาวิทยาลัยได้รับไว้ตาม
ระเบียบนี้ อาจคืนให้กับนักศึกษาในกรณีที่มี
การเรียกเก็บเงินซ้ าซ้อน หรือมหาวิทยาลัย
เรียกเก็บเงินเกินกว่าอัตราที่ก าหนด 

ให้ยกเลิกความในข้อ ๑1 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
     “ข้อ ๑1 เงินที่มหาวิทยาลัยได้รับไว้ตามระเบียบน้ี จะ
ไม่คืนให้กับนักศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่กรณีเก็บ
ซ้ าซ้อน หรือมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเกินกว่าอัตราที่ก าหนด 
หรือกรณีที่มีเหตุผลอันจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยไม่อาจจัดการ
เรียนการสอนที่ก าหนดไว้ตามปกติ รวมทั้งต้องด าเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาล 

ปรับให้
สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ใน
ปัจจุบันและ
นโยบายของ
รัฐบาล 

  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับแก้ไขร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามมติคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ 
ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาร่าง ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 2 - 11) 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบหมาย ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการ 
หรือหน่วยราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
  2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
   พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....… 
 
 5.9 พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระบบคลังหนว่ยกิต พ.ศ. .... 
 
  สรุปเร่ือง 
  ด้วย ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้สอดรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 8 ก าหนดให้
การจัดการศึกษายึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน และมาตรา 15 ระบุให้การจัดการศึกษามี 3 
รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และให้ผู้เรียนสามารถสะสมผล
การเรียนไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกัน หรือต่างรูปแบบได้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม จึงได้ออกประกาศเรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้มีการจัดการศึกษาระบบ  
คลังหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี  
  มหาวิทยาลัย ได้เสนอแนวทางการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตระดับปริญญาตรี เพ่ือออกเป็น
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โดยที่ประชุมเห็นว่า การด าเนินการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี ต้องสอดคล้องและเป็นไปตามแนวทาง 
การด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ของประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ... โดยมอบเลขานุการปรับแก้ไข และส่งให้คณะกรรมการฯ 
ตรวจสอบก่อนเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไป 
  คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  
๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔  การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ และ 
การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. .... และที่ประชุมมีมติ เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. .... และมอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขตาม
ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกรรมการแล้วส่งให้กรรมการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ  
และระเบียบของมหาวิทยาลัยเสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 3 - 18) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบหมาย ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการ 
หรือหน่วยราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
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  2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๕  
  3. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการ
ด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต 
พ.ศ. ....  
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....… 
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 5.10 พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง  
แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง 
  
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่  สภ ามหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี  ในการประชุ มครั้ งที่ พิ เศษ  (๕ )/๒๕ ๖ ๐  
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง 
และในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งเลขานุการแทนคนเดิมที่
พ้นจากต าแหน่ง ดังนี้ 
  ๑. นายปราโมทย์   โชติมงคล  ประธานกรรมการ 
   (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)  
  ๒. รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง  รองประธานกรรมการ 
   (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)  
  ๓. นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล  กรรมการ 
   (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)  
  ๔. นายโอภาส    เขียววิชัย กรรมการ 
   (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  ๕. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง  กรรมการ 
   (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)  
  ๖. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์) 
  ๗. นายศุภธี    โตสกุล   กรรมการ 
   (นิติกร) 
  ๘. นางสาวปรารถนา อนุวงศ ์   เลขานุการ  (แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง) 
   (นิติกร) 
  ๙. นายวัชระ  รักษาพล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   (เจ้าหน้าที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)  
  เนื่องจาก นายปราโมทย์  โชติมงคล  ประธานกรรมการ ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิก่อนครบวาระ ท าให้ต าแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการในศาลปกครองว่างลง 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการในคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาลปกครองเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการ  
ในคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง จากองค์ประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีอยู่ (รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง, นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล, รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง)             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 3 - 4) 
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  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  “มาตรา 18(๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณา
และเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัย” 
   
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการเพื่อพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....… 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ – ทักท้วง 

๖.1 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              
การอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  สรุปเรื่อง 
  ด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร        
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ครบก าหนดเวลาในการปรับปรุงรอบ 5 ป ี
สมควรแก่การปรับปรุงแก้ไข เพ่ือใช้เปิดการเรียนการสอนใน ปีการศึกษา 256๕ คณะจึงปรับปรุงหลักสูตร   
ให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) มีการจัดกลุ่มรายวิชาเลือกส าหรับอุตสาหกรรมอาหารและส าหรับผู้ประกอบการ     
มุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 
(วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตร  
 2. คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่  8/256๔  
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม 256๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 3. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/2564  เมื่อวันที่ ๓ กันยายน 2564 พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 4. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๙/2564  
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน 2564 พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 20) 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน             
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
  2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
      “มาตรา 31 หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพ่ือให้เปิดการเรียนการ
สอนได้ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดขั้นต่ าด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด 
และต้องมุ่งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะอาชีวะขั้นสูง หรือการค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้และเพ่ือพัฒนาสังคม...” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

    

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

๖.2  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรงุ  
พ.ศ. 2565)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  สรุปเรื่อง 
  ด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ครบก าหนดเวลาในการปรับปรุงรอบ 5 ปี สมควรแก่การปรับปรุงแก้ไขเพ่ือใช้เปิด
การเรียนการสอนในปีการศึกษา 256๕ คณะจึงปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง 
นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) จัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นการสอนให้บัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่วในด้านทักษะ
ของการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน นอกจากนี้ยังสอนในเรื่องของความมีคุณธรรมความรับผิดชอบต่อ
ตัวเองและสังคม และสามารถประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
น าภาษาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้โดยตรง 
 หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 5/2564  
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตร  
 2. คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/256๔  
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม 256๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 3. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/2564  เมื่อวันที่ ๓ กันยายน 2564 พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 4. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๙/2564  
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน 2564 พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน             
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
  2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
      “มาตรา 31 หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพ่ือให้เปิดการเรียนการ
สอนได้ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดขั้นต่ าด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด 
และต้องมุ่งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะอาชีวะขั้นสูง หรือการค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้และเพ่ือพัฒนาสังคม...” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

    

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
๖.3  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง        

พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  สรุปเรื่อง 
  ด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ครบก าหนดเวลาในการปรับปรุงรอบ 5 ปี สมควรแก่การปรับปรุงแก้ไข       
เพ่ือใช้เปิดการเรียนการสอนใน ปีการศึกษา 256๕ คณะจึงปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน สามารถประกอบอาชีพในสายงานที่หลากหลายตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม 
และตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน รวมถึงมีความรู้ด้านเทคโนโลยี เพ่ือน าไปต่อยอดเพ่ือการพัฒนาหรือสร้างมูลค่าเพ่ิม
เติมให้แก่ท้องถิ่น  
 หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 5/2564  
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตร  
 2. คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/256๔  
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม 256๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 3. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/2564  เมื่อวันที่ ๓ กันยายน 2564 พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 4. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๙/2564  
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน 2564 พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน             
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
  2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
      “มาตรา 31 หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพ่ือให้เปิดการเรียนการ
สอนได้ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดขั้นต่ าด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด 
และต้องมุ่งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะอาชีวะขั้นสูง หรือการค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้และเพ่ือพัฒนาสังคม...” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

    

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
๖.4  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  สรุปเรื่อง 
  ด้วยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ครบก าหนดเวลาในการปรับปรุงรอบ 5 ปี สมควรแก่ การปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือใช้เปิดการเรียนการสอนใน ปีการศึกษา 256๕ คณะจึงปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และการจั ดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) เน้นเสริมสร้างประสบการณ์ผ่านรายวิชาต่าง ๆ โดยเน้นการลงพ้ืนที่เพ่ือให้ได้ประสบการณ์จริงในลักษณะ    
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน (WIL)  รายวิชามีความหลากหลายสอดคล้องต่อความต้องการ           
ของผู้เรียนและบริบทปัจจุบัน 
 หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 5/2564  
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตร  
 2. คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/256๔  
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม 256๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 3. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/2564  เมื่อวันที่ ๓ กันยายน 2564 พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 4. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๙/2564  
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน 2564 พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน             
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
  2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
      “มาตรา 31 หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพ่ือให้เปิดการเรียนการ
สอนได้ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดขั้นต่ าด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด 
และต้องมุ่งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะอาชีวะขั้นสูง หรือการค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้และเพ่ือพัฒนาสังคม...” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองเพื่อทราบ 
 7.1 รับทราบรายงานรบั - จ่ายเงนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดอืนกรกฎาคม 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 าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปดังนี้ 
  1. งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 

รวม 
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) 

สินทรัพย์    
 สินทรัพย์หมุนเวียน 11,762,505.89  1,129,414,869.28  1,141,177,375.17  
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,076,961,404.09  211,215,855.69  1,288,177,259.78  
 รวมสินทรัพย์ 1,088,723,909.98  1,340,630,724.97  2,429,354,634.95  
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ    
   หนี้สินหมุนเวียน 14,850,203.65  94,707,034.22  109,557,237.87  
   หนี้สินไม่หมุนเวียน  -    2,694,048.00  2,694,048.00  

รวมหนี้สิน 14,850,203.65  97,401,082.22  112,251,285.87  
ส่วนของเจ้าของ    
   ทุน 191,707,495.93  801,315,386.40  993,022,882.33  
   รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 882,166,210.40  441,914,256.35  1,324,080,466.75  

รวมส่วนของเจ้าของ 1,073,873,706.33  1,243,229,642.75  2,317,103,349.08  
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 1,088,723,909.98  1,340,630,724.97  2,429,354,634.95  

 
  2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

รายการ งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) รวม 
รายได้ 418,053,189.67  169,166,731.40  587,219,921.07  
ค่าใช้จ่าย 450,477,411.05  93,125,289.19  543,602,700.24  
รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (32,424,221.38) 76,041,442.21  43,617,220.83 

 
 รายละเอียดในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

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 าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
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 7.2 รับทราบรายงานประจ าปี พ.ศ. 256๓ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
  สรุปเร่ือง 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง จัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 24 
ธันวาคม 2553 ก าหนดให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย และจัดท ารายงานประจ าปีของสภามหาวิทยาลัย นั้น 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยจ าแนก ดังนี้ 
 1. การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 2. การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัย มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 3. การอนุมัติปริญญาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิตและปริญญา 
ดุษฎีบัณฑิต ปี พ.ศ. ๒๕๖๒   
 4. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งโดยสภามหาวิทยาลัย 
 5. ประมวลภาพการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562 
 6. ประมวลภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบรายงานประจ าปี พ.ศ. 256๓  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี พ.ศ. 256๓ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอ 

รับทราบรายงานประจ าปี พ.ศ. 256๓ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................  

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

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕64 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 

 
ระเบียบวาระที่ 8  เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

8.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 15 ตุลาคม 2564              
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

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

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

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

 
  
 
 
 

 
 

 
 


