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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 2/๒๕64 
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ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
------------------------ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพ่ือทราบ 
     1.2 เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่           
22 มกราคม 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564  
 3.2 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 4.2 พิจารณานโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตร และการจัด          
การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 4.3 พิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา  
ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 
 4.4 พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี  
 4.5 พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการส านัก 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ  
 5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2563 
 5.2 รับทราบหมายแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและนัดฟังค าพิพากษา                 
คดีหมายเลขด าที่ บ.310/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.227/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ.134/2560 
ระหว่างนายพุ่มพันธ์ หรือพลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 
  
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ  
   1.1.1 .................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................ .................................. 
................................................................................................ .............................................................................. 
   1.1.2........................................................................................................................ ............... 
.............................................................................................................................................................. ................ 
.................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................. ............................. 
..................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
   1.1.3............................................................................................................................ ........... 
....................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................... ........................ 
.......................................................................................................... .................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................... ..................................... 
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1.2 เร่ืองที่อธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ 
 1.2.1 รายงานผลการด าเนนิงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

 

ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น  
มกราคม ๒๕๖๔ -  
ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบ
บู รณ าการ  (1  ต าบ ล  1 
มหาวิทยาลัย) 

มหาวิทยาลัย  ได้ รับมอบหมายจากกระทรวงการ
อุ ด ม ศึ ก ษ า  วิ ท ย าศ าส ต ร์  วิ จั ย แ ล ะน วั ต ก ร รม                       
ให้ด าเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม        
รายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคม           
รายต าบลแบบบูรณาการ จ านวน 15 ต าบล ใน 4 
จังหวัด ดังนี้ 
  1. จังหวัดลพบุรี ได้แก่ 
   (1) ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 
   (2) ต.เพนียด อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 
   (3) ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 
   (4) ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี 
   (5) ต.หนองมะค่า อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 
 2. จังหวัดสิงห์บุรี 4 ต าบล ได้แก่  
   (1) ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 
   (2) ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 
   (3) ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 
   (4) ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 
 3. จังหวัดสระบุรี 5 ต าบล ได้แก่ 
   (1) ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ  
จ.สระบุรี 
   (2) ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 
   (3) ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
   (4) ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 
   (5) ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุร ี
 4. จังหวัดชัยนาท 1 ต าบล ได้แก่  
   (1) ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท 
   โดยมีการจ้างบุคคลท างาน จ านวน ๑๑ เดือน  
ประกอบด้วย 
 ๑. นักศึกษาต าบลละ ๕ คน อัตราเงินเดือนคนละ 
๕,๐๐๐ บาท ต่อเดือน 
     ๒. บัณฑิตต าบลละ ๑๐ คน อัตราเงินเดือนคนละ 
๑๕,๐๐๐ บาท ต่อเดือน   
      ๓. ประชาชนที่อยู่ในต าบล ๆ ละ ๕ คน อัตรา 
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ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

  

เพ่ือเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลของศักยภาพต าบล 
และด าเนินการพัฒนาต าบลในช่วงกุมภาพันธ์ – 
ธันวาคม 2564  
 มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการพบผู้ว่าราชการ
จังหวัดร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 
29 มกราคม 2564 และ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
และได้ด าเนินการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด และ            
ลงพ้ืนที่เพ่ือท าสัญญาและมอบหมายงานโดยมีส่วน
ราชการในพ้ืนที่ ให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิด ระหว่าง
วันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2564 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
วันที่ ๑ – ๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โค รงก ารป ระ เมิ น และ
คัดเลือกนักศึกษาเข้ารับ
ร า ง วั ล พ ร ะ ร า ช ท า น
ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓   

โครงการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับรางวัล
พระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓  โดยมหาวิทยาลัยได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้ารับ
การประเมินและคัดเลือกเข้ารับรางวัลฯ  จ านวน ๑ 
ราย คือ นางสาวฟ้าประทุม  ผิวเนียม  นักศึกษา
ส าข าวิ ช าภ าษ าไท ย  คณ ะม นุ ษ ยศาสต ร์ แล ะ
สังคมศาสตร์ 
     ซึ่ งอยู่ ระห ว่ างด า เนิ น การยั ง ไม่ ได้ ป ระกาศ           
ผลการคัดเลือก 
      โด ย ปี ก า รศึ ก ษ า  ๒ ๕ ๖ ๔   ม ห าวิ ท ย าลั ย           
ราชภัฏเทพสตรี ได้รับมอบหมายให้ เป็นเจ้าภาพ
ด าเนินการจัดโครงการดังกล่าว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล งค ว าม

ร่ ว ม มื อ  ก า ร พั ฒ น า
พลเมืองด้ านการเข้ าใจ
ดิจิทัล 
 

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  ได้ท าบันทึก
ข้อตกลง การพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัล 
ระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ   กั บ  มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ สมาคมอุตสาหกรรม
ดิจิทัลไทย   
    โดยตกลงที่จะร่วมกันด าเนินการสนับสนุนการ
พัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายภาครัฐให้นักศึกษา บุคลากร และ ประชาชน 
มีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์และ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  -  
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ครั้ งที่  1/2564                  
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2564 (การประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี และจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2564 และในระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (E-Meeting) วันที่  15 
กุมภาพันธ์ 2564 แล้วนั้น 

  ในการนี้ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  ครั้งที่  1/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ ) เมื่อวันที่  22 มกราคม 2564                             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  (หน้า 1 - 48) 

  มติสภามหาวิทยาลัย  ............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………......……..…………………….....……………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………......……..…………………….....……………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………..……………………… 
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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 าเนินการรายงานผลการ
ด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป นั้น 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ด 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 หมวดกฎหมาย 
 06 หมายถึง หมวดอ่ืนๆ   

  - ตัวเลข 2 หลัก หมายถึง ล าดับของมติสภามหาวิทยาลัย  
(นับต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจ าแนกตามหมวดหมู่) 

 
 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ครั้งที่  1/2564 ที่ ผ่ านมา ส านั กงาน                          
สภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย พร้อมประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ส าคัญ                      
ให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องรับทราบและด าเนินการรายงานผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย                      
ให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยทราบ  เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ส านักงานสภามหาวิทยาลัย                    
จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕64 
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. 

1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 2 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

01/2564 - 01 - 01 1. รายงานการติดตามผล
การด าเนิ น งานตามแผน
บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพ
สตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 
รอบ 12  เดือน (วันที่  1 
ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 
กันยายน 2563) 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 1  

01/2564 - 01 - 02 2. แผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพ
สตรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 1 - 3 

2. หมวดการจัดการศึกษา จ านวน 13 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 9 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 4 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

02/2563 – 02 - 01 1. การขอเปลี่ยนแปลงรหัส
รายวิชา หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(สี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 

2563 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 4 

06/2563 - 02 - 02 2 . การขอ เปลี่ ยนแป ลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา  (4 ปี ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
คณ ะมนุ ษ ยศาสตร์ แล ะ
สังคมศาสตร์ 

ครั้งที ่6/2563 
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 4 

06/2563 – 02 - 03 3. ปิดหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 
(ศิ ลปะและการออกแบบ) 
(หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ .ศ . 
2555) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 6/2563 
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 5 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕64 
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. 

2. หมวดการจัดการศึกษา  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสารหน้า 

06/2563 – 02 - 04 4 .  ปิ ด ห ลั ก สู ต ร รั ฐ
ป ระศาสน ศาสตรบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
(ห ลั ก สู ต รป รั บ ป รุ ง  พ .ศ . 
2555) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 6/2563 
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 5 

07/2563 – 02 - 05 5. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและ
อาจารย์ ป ระจ าห ลั ก สู ต ร 
หลักสู ตรครุศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
(4  ปี ) (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง             
พ .ศ .  2 5 6 2 )  ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 7/2563 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 6 

07/2563 – 02 - 06 6. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและ
อาจารย์ ป ระจ าห ลั ก สู ต ร 
หลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิ ต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) 
(หลั กสู ตรใหม่  พ.ศ. 2563) 
คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 7/2563 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 6 

08/2563 – 02 - 07 7. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ ป ระจ าห ลั ก สู ต ร 
หลักสู ตรครุศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิชาเคมี (4 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 8/2563 
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 7 

09/2563 – 02 - 08 8. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและ
อาจารย์ ป ระจ าห ลั ก สู ต ร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

ครั้งที่ 9/2563 
วันที่ 18 กันยายน 2563 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 7 - 8 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕64 
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. 

 
2. หมวดการจัดการศึกษา  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสารหน้า 

12/2563 – 02 - 09 9. การขอเปลี่ ยนแปลงชื่ อ
สาขาวิชา หลักสูตรศิลปกรรม 
ศาสตรบั ณ ฑิ ต  สาขาวิ ช า
ศิ ลปกรรม (ศิ ลปะและการ
ออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2563) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 12/2563 
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 9 

01/2564 – 02 - 01 1 0 . พิ จ า รณ าอ นุ มั ติ ให้
ปริญญาบัณฑิต 
 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 10 

01/2564 – 02 - 02 11. หลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่ ว ไป  (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง                 
พ.ศ. 2564) 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 11 - 13 

01/2564 – 02 - 03 12. ก ารขอ เป ลี่ ย น แ ป ล ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์  (หลั กสู ตรปรับปรุง 
พ .ศ .  ๒ ๕ ๖ ๐ )  ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 14 - 15 

01/2564 – 02 - 04 13 . การขอ เปลี่ ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสู ตรครุศาสตรบัณฑิ ต 
ส า ข า วิ ช า สั ง ค ม ศึ ก ษ า 
(ห ลั ก สู ต รป รั บ ป รุ ง  พ .ศ . 
๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 16 - 17 
 
 
  

 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕64 
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. 

 
3. หมวดงบประมาณและการเงิน จ านวน 2 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 1 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

12/2563 – 03 - 01 1. การขอใช้ เงินที่มีผู้ อุทิศให้แก่
มหาวิทยาลั ยโดยไม่ ได้ ก าหนด
เงื่อนไขหรือก าหนดไว้ไม่ชัดแจ้ง เพ่ือ
ใช้ด าเนินโครงการจัดซื้อรถยนต์
เพ่ือให้บริการ 

ครั้งที่ 12/2563 
วันที่ 18 ธันวาคม 

2563 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 18 

01/2564 – 03 - 01 2. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน 
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี 
ประจ าเดื อนพฤศจิกายน พ .ศ . 
2563 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 

2564 

ด าเนินการแล้วเสร็จ หน้า 18 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล จ านวน 3 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

10/2563 – 04 - 01 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 10/2563 
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 19 -
21 

12/2563 – 04 - 02 2. การก าหนดอัตราเงินเดือนแรก
บ ร ร จุ ข อ ง พ นั ก ง า น ใ น
สถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการที่
ก าหนด 1.5 เท่าของข้าราชการแรก
บรรจุและสายสนับสนุนที่ก าหนด 1.3 
เท่าของข้าราชการแรกบรรจุ 

ครั้งที่ 12/2563 
วันที่ 18 ธันวาคม 

2563 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 21 - 
23 

12/2563 – 04 - 03 3. หลักการขั้นตอนการเสนอและ
พิจารณาเรื่องอุทธรณ์ และเรื่องร้อง
ทุ ก ข์  ที่ เส น อ ต่ อ น า ย ก ส ภ า
มหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 12/2563 
วันที่ 18 ธันวาคม 

2563 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 24 - 
25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕64 
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. 

5. หมวดกฎหมาย (ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/ค าสั่ง) จ านวน 8 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 5 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 3 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

01/2563 – 05 - 01 1 . ก ารด า เนิ น ก าร ให้ ได้ ม าซึ่ ง
ค ณ ะก รรม ก ารต รวจ ส อบ ต าม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่ แก้ ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ครั้งที่ 1/2563 
วันที่ 24 มกราคม 

2563 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 26 

05/2563 – 05 - 02 2 . ผ ลศึ กษ าการท าห น้ าที่ ข อ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ธรรมาภิ บาลและจริยธรรม และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตาม
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

ครั้งที่ 5/2563 
วันที่ 15 พฤษภาคม 

2563 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 27 - 
28 

12/2563 – 05 - 03 3. แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสภา
มหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 12/2563 
วันที่ 18 ธันวาคม 

2563 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 28 - 
32 

01/2564 – 05 - 01 4. แต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งที่ 1/2564 
22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 33 

01/2564 – 05 - 02 5 .  แ ต่ ง ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
ส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ครั้งที่ 1/2564 
22 มกราคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 33 

01/2564 – 05 - 03 6. แต่งตั้ งคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 

ครั้งที่ 1/2564 
22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 34 

01/2564 – 05 - 04 7. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ... 

ครั้งที่ 1/2564 
22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 35  

01/2564 – 05 - 05 8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....   

ครั้งที่ 1/2564 
22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 36 - 
37 
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6. หมวดอ่ืนๆ จ านวน 3 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 2 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสารหน้า 

01/2564 – 06 - 01 1.รับทราบค าพิพากษา และการจัดท า
อุทธรณ์ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง
คดีหมายเลขด าที่  บ .136/2560              
คดีหมายเลขแดงที่  บ.397/2563 
ระหว่างนางสาวกิติญาภัช ผาดี ผู้ฟ้อง
คดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 
1 กับพวกรวม 4 คน ผู้ถูกฟ้องคด ี

ครั้งที่ 1/2564 
22 มกราคม 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 38 

01/2564 – 06 - 02 2. รับทราบค าพิพากษา และการจัดท า
อุทธรณ์ ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง
คดีหมายเลขด าที่ บ.321/2559 คดี
หมาย เลขแดงที่  บ .2 30 /255 9 
ระหว่างนางสาวปัทมา ศรีไพร ผู้ฟ้องคดี 
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 1 
กับพวกรวม 3 คน  ผู้ถูกฟ้องคดี และ
คดีหมายเลขด าที่  บ .327/2559            
คดีหมายเลขแดงที่  บ.231/2559 
ระหว่างนายสยามรัฐ เหียสุรีย์ ผู้ฟ้องคดี 
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรีที่ 1 
กับพวกรวม 3 คน ผู้ถูกฟ้องคดี 

ครั้งที่ 1/2564 
22 มกราคม 

2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 38 

01/2564 – 06 - 03 3. การก าหนดรหัสมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 
22 มกราคม 

2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 39 - 
40 

 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ในระบบ            
การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
    
 
 

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

รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     
พ.ศ. 2564 

 

มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................  
........................................................................................................................... ...................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
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 3.๒ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรหมวดวิชาศกึษาทั่วไป (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 สรุปเร่ือง 
 ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 
22 มกราคม  2564 โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติ 
  1. อนุมัติในหลักการ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
  2. มอบมหาวิทยาลัยทบทวนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม                     
พิจารณากลั่นกรอง ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดของ   
การปรับแก้ไขชื่อรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ตลอดจนการจัดกลุ่มรายวิชาให้สะท้อนปรัชญา และวัตถุประสงค์หลัก
ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่เน้น เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง 
เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมือง       
ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก และน าเสนอคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม        
ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยที่ประชุมได้
พิจารณากลั่นกรองการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) สรุปสาระส าคัญ
ดังนี้ 
 1. ปรับโครงสร้างของหลักสูตร  

กลุ่มวชิา 
จ านวนหน่วยกิต (เดิม) จ านวนหน่วยกิต (ปรับใหม่) 

วิชาบังคับ วิชาบังคับ วิชาเลือก วิชาเลือก 
กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร ๙ หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ๙ หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

๓ หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลย ี

๓ หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

รวม ๑๕ หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 21 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 

 2. ปรับรายวิชาบังคับ และวิชาเลือก ในแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
(๑) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  เรียนไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ปรับใหม)่ 

บังคับเรียน  จ านวน ๙ หน่วยกิต บังคับเรียน  จ านวน ๙ หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น. (บ.-ป.-อ.) รหัสวิชา ชื่อวิชา น. (บ.-ป.-อ.) 

ศท 0011701 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3 – 0 – 6) ศท 0011701 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3 – 0 – 6) 
ศท 0011702 การฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

3 (3 – 0 – 6) ศท 0011702 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

3 (3 – 0 – 6) 

ศท 0011703   การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา                      

3 (3 – 0 – 6) ศท 0011703   ทักษะภาษาอังกฤษ 
เพื่อการพัฒนาตนเอง 

3 (3 – 0 – 6) 
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รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ปรับใหม)่ 
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น. (บ.-ป.-อ.) รหัสวิชา ชื่อวิชา น. (บ.-ป.-อ.) 
ศท  0011704 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

น าเสนอ 
3 (3 – 0 - 6) ศท  0011704 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3 (3 – 0 - 6) 

ศท  0011705 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
ในสถานการณ์ประจ าวัน 

3 (3 – 0 - 6) ศท  0011705 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3 (3 – 0 - 6) 

ศท  0011706 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
ในสถานการณ์ประจ าวัน 

3 (3 – 0 - 6) ศท  0011706 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 (3 – 0 - 6) 

ศท  0011707 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
ในสถานการณ์ประจ าวัน               

3 (3 – 0 - 6) ศท  0011707 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3 (3 – 0 - 6) 

ศท  0011708   ภาษาเกาหลเีพื่อการสื่อสาร
ในสถานการณ์ประจ าวัน 

3 (3 – 0 - 6) ศท  0011708 ภาษามาลายูเพื่อการสื่อสาร 3 (3 – 0 - 6) 

   ศท 0011709 ภาษาเปอร์เซียเพื่อการสื่อสาร 3 (3 – 0 – 6) 

(๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต   
รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ปรับใหม)่ 

บังคับเรียน  จ านวน ๓ หน่วยกติ บังคับเรียน  จ านวน 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น. (บ.-ป.-อ.) รหัสวิชา ชื่อวิชา น. (บ.-ป.-อ.) 

ศท 0022705 ผู้ประกอบการเชิงสรา้งสรรค ์ 3 (3 – 0 – 6) ศท 0022701 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต 3 (3 – 0 – 6) 
   ศท 0022704 นวัตกรท้องถิ่น 3 (2 – 2 – 5) 
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ  เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกติ  

รหัสวิชา รหัสวิชา รหัสวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น. (บ.-ป.-อ.) 
ศท 0022701 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต 3 (3 – 0 – 6) ศท 0022702 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต   3 (3 – 0 – 6) 
ศท 0022702 ชีวิตผาสุก 3 (3 – 0 – 6) ศท 0022703 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 3 (3 – 0 – 6) 
ศท 0022703 การรูเ้ท่าทันสื่อและสารสนเทศ 3 (3 – 0 – 6) ศท 0022705 ผู้ประกอบการเชิงสรา้งสรรค ์ 3 (3 – 0 – 6) 
ศท 0022704 นวัตกรท้องถิ่น 3 (2 – 2 – 5)    

           (๓) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี   เรียนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 
รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ปรับใหม)่ 

บังคับเรียน  จ านวน ๓ หน่วยกติ บังคับเรียน  จ านวน 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น. (บ.-ป.-อ.) รหัสวิชา ชื่อวิชา น. (บ.-ป.-อ.) 

ศท 0033701 ความฉลาดรู้ทางดิจิทลั 3 (2 – 2 - 5) ศท 0033701 ความฉลาดรู้ทางดิจิทลั    3 (2 – 2 - 5) 
   ศท 0033703 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต   
3 (3 – 0 – 6) 

เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ  เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกติ  
รหัสวิชา รหัสวิชา รหัสวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น. (บ.-ป.-อ.) 

ศท 0033702 การคิดเชิงระบบเพื่อการ
แก้ปัญหา 

3 (3 – 0 – 6) ศท 0033702 การคิดเชิงระบบ 3 (3 – 0 – 6) 

ศท 0033703 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อชีวิต   

3 (3 – 0 – 6) ศท 0033704 การพัฒนาสุขภาวะแบบ
องค์รวม 

3 (3 – 0 – 6) 

ศท 0033704 การพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม 3 (3 – 0 – 6) ศท 0033705 เทคโนโลยีเพื่อชีวิตดิจิทลั 3 (3 – 0 – 6) 
ศท 0033705 เทคโนโลยีเพื่อชีวิตดิจิทลั 3 (2 – 2 – 5)    

 3. ปรับค าอธิบายรายวิชา ให้สะท้อนสมรรถนะของนักศึกษา  
และมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม หน้า 1 – 20 
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  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
           “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 2. พระราชบัญญัติการอุดมศกึษา พ.ศ. 2562 
  “มาตรา 31 หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพ่ือให้เปิดสอนได้              
ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดขั้นต่ าด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด และ
ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะอาชีวะขั้นสูง หรือการค้นคว้าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้และเพ่ือพัฒนาสังคม 
  ...” 
 3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  
  “ข้อ 17 การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร 
   สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2558 แต่สภาสถาบันสามารถก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานหรือก าหนดแนวปฏิบัติที่เหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานฉบับนี้ได้ ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น...” 
 4. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
            พิจารณาอนุมัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

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

 

   สรุปเร่ือง 
   ด้วย การจัดการศึกษา ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาภาคปกติและ           
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษา จ านวน 118 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 
40 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 78 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนมกราคม 
2564 ดังนี้        

 (1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา              
ในการประชุม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 

 (2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2564 

 (3) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 

 (4)  คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา                  
ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 

 (5) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ในการประชุมเม่ือวันที่ 27 มกราคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

 (6) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา            
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2564  

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 118 คน 
รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 1.1.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 2 - 2 
 1.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 1.2.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - 4 4 

รวมทั้งหลักสูตร - 4 4 
รวมทั้งสิน้ 2 4 6 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชาชีววิทยา 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 2 - 2 
รวมทั้งสิ้น 2 - 2 

3. คณะวิทยาการจัดการ    
 3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 5 8 
  3.1.2 สาขาวิชาการจัดการ 2 30 32 
  3.1.3 สาขาวิชาการตลาด 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 6 35 41 
 3.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
  3.2.1 สาขาวิชาการบัญชี - 33 33 

รวมทั้งหลักสูตร - 33 33 
รวมทั้งสิ้น 6 68 74 

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  4.1.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 2 3 

รวมทั้งหลักสูตร 1 2 3 
รวมทั้งสิ้น 1 2 3 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
 5.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  5.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

13 2 15 

  5.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการ 
อุตสาหกรรม) 

1 - 1 

  5.1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล) 15 - 15 
รวมทั้งหลักสูตร 29 2 31 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

 5.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
  5.2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร - 2 2 

รวมทั้งหลักสูตร - 2 2 
รวมทั้งสิ้น 29 4 33 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 40 78 118 
 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี จ านวน 118 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 118 คน 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………....…………………………………………………..……….. 
................................................................................................................................................................ .............. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕64 
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. 

 4.2  พิจารณานโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตร และการจัด 
การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 สรุปเร่ือง 
  มหาวิทยาลัยได้น าเสนอ (ร่าง) นโยบายด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ในด้านงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม โดยประสงค์ให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนและ
สังคมไทยให้เป็นรากฐานที่เข้มแข็งของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม  
 คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การด าเนินงานในการพัฒนาและ     
การปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนทุกระดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศและทิศทางการพัฒนา
ก าลังคนของประเทศ พฤติกรรมและความต้องการของผู้เรียน ตลาดงานและสอดคล้องกับบริบทของสังคม
ดิจิทัลและชีวิตวิถีใหม่ จึงเห็นชอบเสนอนโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับร่าง ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีรายละเอียด
สาระส าคัญปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
           “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา 
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอน
ของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
 2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
  “มาตรา 31 หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพ่ือให้เปิดสอนได้              
ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดขั้นต่ าด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด และ
ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะอาชีวะขั้นสูง หรือการค้นคว้าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้และเพ่ือพัฒนาสังคม 
  ...” 
 3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558  
  “ข้อ 17 การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร 
   สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2558 แต่สภาสถาบันสามารถก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานหรือก าหนดแนวปฏิบัติที่เหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานฉบับนี้ได้ ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น...” 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕64 
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. 

 4. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
            พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตร และ
การจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

   มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…...….………………..………………….……..… 
……………………………………………………………………………...……..…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………...……..…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………...……..…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………...……..…………………………………………………………………… 
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 4.3 พิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา  
ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 
 

  สรุปเร่ือง 
 ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ที่เข้าศึกษา
ภาคการศึกษาที่  2/2563 จ านวน 73 คน มีรายรายรับ 777,000 บาท และเปิดรับนักศึกษา                
ภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท จ านวน 63 คน มีรายรับ 3,780,000 บาท รวมรายรับทั้งสิ้น 4,557,000 บาท 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ และการเงินของมหาวิทยาลัย               
พ.ศ. 2549 หมวด 3 การจัดท างบประมาณและการบริหารงบประมาณ ข้อ 17 
 “ให้มหาวิทยาลัย ท าค าขอตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ในวงเงิน           
ไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณนั้น…”  
 มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน ได้ด าเนินการสรุปผลการจัดสรรงบประมาณจากการรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ ตามจ านวนดังกล่าว ร้อยละ 80 เป็นเงินจ านวน 3,645,600 บาท เพ่ือด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    

รายงานที่ขอตั้ง
งบประมาณ 

คณะ สาขาวิชา 

จ านวน
นักศึกษา 
ที่เข้าใหม่ 
ลงทะเบียน 

(คน) 

ประมาณการ
รายรับ 

(100%) 
 

งบประมาณ 
ที่เสนอจัดสรร 

(80%) 

1. รายรับจากการรับ
นั ก ศึ ก ษ าภ าค พิ เศ ษ 
(กศ.บป.) ประจ าภาค
การศึกษาที่ 2/2563 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

1. สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

25 300,000 240,000 

2. สาขาวิชา
นิติศาสตร์ 

15 147,000 117,600 

ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร
จัดการ 

1. สาขาวิชาการ
จัดการ (เทียบโอน) 

33 330,000 264,000 

งบประมาณประเภท กศ.บป. 73 777,000 621,600 
2. รายรับจากการรับ
นั ก ศึ ก ษ าภ าค พิ เศ ษ 
ระดับปริญญาโท ประจ า
ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ที่ 
2/2563   

คณะครุศาสตร์ 1. สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 

35 2,100,000 1,680,000 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

2. สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

20 1,200,000 960,000 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

3. สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

8 480,000 384,000 

งบประมาณประเภท บัณฑิต 63 3,780,000 3,024,000 
รวมทั้งหมด 136 4,557,000 3,645,600   
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ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 
29 มกราคม 2564 และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                   
ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564. 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย            
จากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 จ านวน 3,645,600 บาท 
(สามล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
  
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

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

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย            
ในวงเงินไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณนั้น 

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

 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
พิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา                  

ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 จ านวน 3,645,600 บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อย              
บาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 4.4 พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี 
   

  สรุปเร่ือง  
  ตามที่ คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้น 
  บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีชุดดังกล่าว ได้ด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
คณบดี ตามข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี              
พ.ศ. 2551 เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดี           
  โดยมีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี เรียงตามล าดับตัวอักษรตัว
หน้าของชื่อที่ไดร้ับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ ต าแหน่ง รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
1. คณบดีคณะครุศาสตร์ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชยา พรมาลี  
  2. อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล 

2. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. อาจารย์ ดร.ธัญณิชา ทองอยู่ 
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน 

3. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปพณ สะอาดยวง 
  2. อาจารย์ ดร.สกุล ค านวนชัย 

4. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชนก สวนสีดา 

5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 
 
  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 
  1. สรุปการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
   (1) คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์   หน้า 2 - 6 
   (2) คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  หน้า 7 - 11 
   (3) คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หน้า 12 - 16 
   (4) คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  หน้า 17 - 21 
   (5) คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน้า 22 - 27 
  2. ประวัติ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา ของผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือสรรหาเป็นคณบด ี
   (1) คณะครุศาสตร์ 
    1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชยา พรมาลี  (เอกสารแยกเล่ม)  
    2) อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล  (เอกสารแยกเล่ม)  
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   (2) คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) อาจารย์ ดร.ธัญณิชา ทองอยู่   (เอกสารแยกเล่ม)  
    2) รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน  (เอกสารแยกเล่ม)  
   (3) คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปพณ สะอาดยวง  (เอกสารแยกเล่ม)  
    2) อาจารย์ ดร.สกุล ค านวนชัย   (เอกสารแยกเล่ม)  
   (4) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
    1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล  (เอกสารแยกเล่ม)  
    2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชนก สวนสีดา  (เอกสารแยกเล่ม)  
   (5) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ (เอกสารแยกเล่ม)  

    กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘(๙) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน 
ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ” 
  “มาตรา 37 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณบดีจากผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือ             
มีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง...” 
 ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ีวา่ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบด ีพ.ศ. ๒๕๕๑                    
   “ข้อ ๑๐ ให้บุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๘(๔) เสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์          
การพัฒนาคณะต่อสภามหาวิทยาลัย” 
  “ข้อ ๑๑ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามข้อ ๑๐ จ านวนหนึ่งคน                 
เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งเป็นคณบดี โดยลงคะแนนลับและนับเปิดเผย และจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม 
  ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม             
ให้ด าเนินการลงคะแนนลับและนับเปิดเผยใหม่ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนในครั้งก่อนในล าดับที่หนึ่งและล าดับที่สอง 
จนกว่าจะได้ผู้ที่ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม” 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ               
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

         มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………...……………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.5 พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการส านัก 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 8 มีนาคม 2564 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564                 
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น 
  บัดนี้  คณะกรรมการสรรหาชุดดังกล่าว  ได้ด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการส านัก ตามข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่
มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอรายชื่อ
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน และ
ผู้อ านวยการส านัก 
  โดยมีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการ
ส านัก เรียงตามล าดับตัวอักษรตัวหน้าของชื่อที่ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ ต าแหน่ง รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
1. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 1. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล  
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ 
  3. อาจารย์อรุณี เจริญทรัพย์ 

2.  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ 

 
  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 
   1. สรุปการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หน้า 2 - 7 
   2. สรุปการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ หน้า 8 - 13 
   3. ประวัติ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา ของผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือสรรหาเป็น
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
    (1) รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล (เอกสารแยกเล่ม)  
    (2) รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ (เอกสารแยกเล่ม)  
    (3) อาจารย์อรุณี เจริญทรัพย์    (เอกสารแยกเล่ม)  
   4. ประวัติ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา ของผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือสรรหาเป็น
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    (1) อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์   (เอกสารแยกเล่ม)  
    (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์  (เอกสารแยกเล่ม)  
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    กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘(๙) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน 
ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ” 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
                        “ข้อ ๑๐ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๘(๔) เสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ต่อสภามหาวิทยาลัย” 
  “ข้อ ๑๑ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามข้อ ๑๐ จ านวนหนึ่งคน                
เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการ โดยลงคะแนนลับและนับเปิดเผย และจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม 
  ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมให้
ด าเนินการลงคะแนนลับและนับเปิดเผยใหม่ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนในครั้งก่อนในล าดับที่หนึ่งและล าดับที่สอง 
จนกว่าจะได้ผู้ที่ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม” 
                          
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้อ านวยการส านัก              
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………...……………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
5.1 รับทราบรายงานรบั - จ่ายเงนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ ก าหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท า
รายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (1) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ –                 
จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น                
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปดังนี้ 
  1. งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 

รวม 
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) 

สินทรัพย์    
 สินทรัพย์หมุนเวียน 2,629,660.89 1,094,689,155.71 1,097,318,816.60 
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,088,811,886.34 221,186,516.11 1,309,998,402.45 
 รวมสินทรัพย์ 1,091,441,547.23 1,315,875,671.82 2,407,317,219.05 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ    
   หนี้สินหมุนเวียน 4,885,342.47 174,243,244.44 179,128,586.91 

รวมหนี้สิน 4,885,342.47 174,243,244.44 179,128,586.91 
ส่วนของเจ้าของ    
    ทุน 191,707,495.93 801,315,386.40 993,022,882.33 
    รายได้สูง (ต่ า) กวา่ค่าใช้จ่าย
สะสม 

894,848,708.83 340,317,040.98 1,235,165,749.81 

รวมส่วนของเจ้าของ 1,086,556,204.76 1,141,632,427.38 2,228,188,632.14 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 1,091,441,547.23 1,315,875,671.82 2,407,317,219.05 

 
  2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

รายการ งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) รวม 
รายได้ 106,592,687.01 53,888,050.73 160,480,737.74 
ค่าใช้จ่าย 126,334,409.96 23,626,011.47 149,960,421.43 
รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (19,741,722.95) 30,262,039.26 10,520,316.31 
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 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  

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

 
ประเด็นเสนอ 

  รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
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 5.2 รับทราบหมายแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและนัดฟังค าพิพากษา                 
คดีหมายเลขด าที่ บ.310/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.227/2559 คดีหมายเลขด าที่                   
บ.134/2560 ระหว่างนายพุ่มพันธ์ หรือพลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วยศาลปกครองกลาง ได้มีหมายแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและนัดฟังค า
พิพากษา คดีหมายเลขด าที่  บ.310/2559 คดีหมายเลขแดงที่  บ.227/2559 คดีหมายเลขด าที่                   
บ.134/2560 ระหว่างนายพุ่มพันธ์ หรือพลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 5 ความว่า 
  “ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลได้ก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา 14.00 น. ที่ศาลปกครองกลาง ชั้น 3 ห้องพิจารณาคดี 7 และนัดฟังค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง 
ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ที่ศาลปกครองกลาง ชั้น 3 ห้องพิจารณาคดี 7 และศาลได้ส่งสรุป
ข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของส านวนมาพร้อมหมายนี้แล้ว ฉะนั้น จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ” 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2563 มีมติ เห็นชอบมอบอ านาจให้นายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่เป็นผู้แทนของสภามหาวิทยาลัย ในการ
ด าเนินการคดีปกครอง คดีหมายเลขด าที่ บ.310/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.227/2559 คดีหมายเลข            
ด าที่ บ.134/2560 ระหว่างนายพุ่มพันธ์ หรือพลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 5 และสามารถมอบอ านาจช่วงให้บุคคลอื่นด าเนินการแทนได้ 
  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ประสานงานคดีดังกล่าวต่อ
นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้รับมอบอ านาจจากสภามหาวิทยาลัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 และนายกสภามหาวิทยาลัย              
มีความประสงค์มอบอ านาจช่วงให้นิติกรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกระบวนการในวันนั่งพิจารณาคดี และ               
ฟังค าพิพากษา ตามวัน เวลาดังกล่าว   
  ในการนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยดังนี้ 
  1. รับทราบหมายแจ้ งก าหนดวันนั่ งพิจารณาคดีครั้ งแรกและนัดฟั งค าพิพากษา                 
คดีหมายเลขด าที่ บ.310/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.227/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ.134/2560 
ระหว่างนายพุ่มพันธ์ หรือพลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 
  2. รับทราบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้รับมอบอ านาจจากสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 มอบอ านาจช่วงให้นิติกรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกระบวนการ ในวันนั่ง
พิจารณาคดีครั้ งแรก วันที่  16 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 14.00 น. ที่ ศาลปกครองกลาง ชั้น 3                        
ห้องพิจารณาคดี 7 และนัดฟังค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น.                 
ที่ศาลปกครองกลาง ชั้น 3 ห้องพิจารณาคดี 7 

  ดังรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม และระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
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 ประเด็นเสนอ 
  1. รับทราบหมายแจ้ งก าหนดวันนั่ งพิจารณาคดีครั้ งแรกและนัดฟั งค าพิพากษา                 
คดีหมายเลขด าที่ บ.310/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.227/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ.134/2560 
ระหว่างนายพุ่มพันธ์ หรือพลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 
  2. รับทราบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้รับมอบอ านาจจากสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 มอบอ านาจช่วงให้นิติกรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกระบวนการ  ในวันนั่ง
พิจารณาคดีครั้ งแรก วันที่  16 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 14.00 น. ที่ ศาลปกครองกลาง ชั้น 3                        
ห้องพิจารณาคดี 7 และนัดฟังค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น.                 
ที่ศาลปกครองกลาง ชั้น 3 ห้องพิจารณาคดี 7 
 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………..…..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………........ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………........ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………........ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………........ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………........ 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

6.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 19 มีนาคม 2564   
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

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

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

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

 
  
 
 
 
 

 


