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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 10/2564 

(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม 
1. นายวิชัย ศรีขวัญ    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานที่ประชุม 
2. นายภูธร ภูมะธน    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3. นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์   ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
9. อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
10. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ รองอธิการบดี     เลขานุการ 
11. นายศุภธี โตสกุล     หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ      ผู้ชว่ยเลขานุการ 
12. นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นายวัชระ รักษาพล    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาววาสนา วงษ์สังข์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. นายขจร จิตสุขุมมงคล    อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. นางดวงสมร วรฤทธิ์    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
11. อาจารย์พิพัฒศรัณย์  โพธิ์บุญ   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
12. อาจารย์สามารถ พยอมหอม   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
13. อาจารย์ ดร.สมชาย วชัรปัญญาวงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
 
กรรมการทีไ่ม่มาประชุม 
 - ไม่มี -  

ผู้เข้าร่วมประชุม… 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์  จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น 
4. นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
      (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 
5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นนัทนา  แจ้งสว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี 
6. อาจารย์ ดร.อุษณี จิตติมณี   ผู้ช่วยอธิการบดี 
7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
8. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชลิดา แสนวิเศษ  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
9. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
10. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุรยุทธ ทองค า  ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
11. อาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ                    อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
12. อาจารย์ ดร.สุนทรีย์ วิพัฒครุฑ  อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
13. อาจารย์ ดร.สาวิตรี จูเจีย่   อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
14. อาจารย์ภูเทพ ประภากร   อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
15. อาจารย์ ดร.วิเนส จันทะวงษ์ศรี  อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชพล ทีดี   อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
17. อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์   อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
18. อาจารย์จุฑามาศ พรรณสมัย   อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
19. อาจารย์วันวิสา แย้มกระจ่าง   อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
20. นางศรีไพร วงษ์วาน    ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
21. นางภัคจิรา แท่นทอง    ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

  
 

  ก่อนด าเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย               
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วม
ประชุม จ านวนทั้งสิ้น 22 คน โดยด าเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  
 
 
 
 

  
 
 

นายกสภามหาวิทยาลัย... 
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  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า กรรมการครบองค์ประชุมแล้ว  
จึงได้กล่าวเปิดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 15 ตุลาคม 2564 และ
ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
    1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
      1.1.1 การเข้าร่วมสัมมนาโครงการธัชชา ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการลงพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี 
    นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายเอนก 
เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี 
เพ่ือเข้าสัมมนาใน “โครงการธัชชา” แม้ว่าการลงพ้ืนที่ของรัฐมนตรีจะมิได้เกี่ยวข้องกับมหาวิยาลัยโดยตรง                 
แต่ในฐานะผู้แทนของจังหวัด นายกสภามหาวิทยาลัยและทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย จะเดินทางเ พ่ือไปร่วม
สัมมนาในช่วงเย็นวันที่ 15 ตุลาคม นี้ด้วย  
    การสัมมนา “โครงการธัชชา” เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยและ นายภูธร ภูมะธน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นผู้อนุรักษ์ และเผยแพร่เรื่องศิลปะและ
วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุในพ้ืนที่  จึงขอให้นายภูธร ภูมะธน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวถึงภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับ 
“โครงการธัชชา” ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบด้วย 
    นายภูธร ภูมะธน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  กล่าวว่า การที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี เพ่ือสัมมนาใน
เรื่องธัชชา นั้น ค าว่า “ธัชชา” มาจากค าย่อในภาษาอังกฤษท่ีว่า Thailand   Academy of  Social Sciences 
Humanities and Arts : TASSHA เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐมนตรี คือ จัดตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า “วิทยสถาน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย" หรือ “ธัชชา” เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านสังคมศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ และด้านศิลปกรรมศาสตร์ของ
ประเทศไปสู่การสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใต้ชื่อวิทยสถาน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กับนโยบายและเป้าหมายในการท างานของ
สถาบันแห่งนี้ และมีหน่วยงานระดับกองที่สถาปนาขึ้นใหม่ ดังนี้ 
    1. สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา โดยมี น.พ.บัญชา  พงษ์พานิช เป็นผู้อ านวยการ 
    2. สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ศ.ดร.ก าพล  ปัญญาโกเมศ  เป็นผู้อ านวยการ 
    3. สถาบันโลกคดีศึกษา โดยมี นายสมปอง   สงวนบรรพ์  เป็นผู้อ านวยการ 
    4. สถาบันพิพิธภัณฑ์และศิลปกรรมแห่งชาติ โดยมี ผศ.ชัยชาญ  ถาวรเวช เป็นผู้อ านวยการ  
    5. สถาบันช่างศิลป์พ้ืนถิ่น โดยมี ดร.สิริกรณ์  มณีรินทร์ เป็นผู้อ านวยการ  
    การจัดตั้งสถาบันดังกล่าว มีความเห็นว่า วิชาการด้านสังคมศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ 
และด้านศิลปกรรมศาสตร์ จะมีส่วนในการพัฒนาประเทศเชิงเศรษฐกิจได้ มิใช่เพียงแค่คุณค่าทางจิตใจเท่านั้น 
ผู้ก าหนดนโยบายอาจมองเห็นว่างานด้านนี้สามารถต่อยอดในเรื่องเศรษฐกิจแห่งชาติได้ เศรษฐกิจพอเพียงต้อง
ควบคู่ไปกับโลกคดีศึกษาด้วย กระทรวง อว. อาจต้องการส่งสัญญาณให้มหาวิทยาลัยท างานคู่ขนานในรูปแบบ
พัฒนาท้องถิ่นและเข้าสู่ประชาคมโลก 
 
 

จากนโยบาย... 
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    จากนโยบายของรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมาก 
ในเรื่อง สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา เนื่องจากจังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดที่มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุ โบราณสถาน 
อยู่ในล าดับต้น ๆ ของประเทศ ในยุคก่อนประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรีอาจมีความส าคัญในระดับโลก เมื่อ 50 ปี
ทีผ่่านมา นักโบราณคดีของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย โดยการสนับสนุนของ National Geographic ได้ส ารวจ
การขุดค้นรอบเขาพุคา ซึ่งเป็นแหล่งโลหะระดับอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าของโลกในช่วง 4,000 – 5,000 ปีที่
ผ่านมา ผู้ที่สนใจจะทราบดีว่าจังหวัดลพบุรีเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีที่ส าคัญของภูมิภาคตะวันออกกลาง 
ปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงและด าเนินการขุดค้นในทุกปี โดยมีแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว เป็น 1                
ในแหล่งโบราณคดี จึงเห็นว่า สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา ต้องมีการท างานในพ้ืนที่และอาจสนับสนุนงานใหม่ ๆ 
ภายใต้ชื่อนี้ที่จังหวัดลพบุรี นอกจากนี้ วัดพรหมทินใต้ เป็นแหล่งโบราณสถานสมัยทวารวดี และมีหลักธรรม
พระพุทธศาสนาสุวรรณภูมิยุคแรกที่พบในจังหวัดลพบุรี นอกจากนี้ จังหวัดลพบุรี ท้องถิ่นและชมรมอนุรักษ์
โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมก่อตั้งพิพิธภัณฑ ์มากถึง 30 แห่ง ดังนั้น สถาบันสุวรรณ
ภูมิศึกษา และสถาบันพิพิธภัณฑ์และศิลปกรรมแห่งชาติ ทั้งสองสถาบันนี้ จะเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ในอนาคต ซึ่งเป็นภารกิจที่มหาวิทยาลัยต้องติดตามต่อไป 
   มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบการเข้าร่วมสัมมนาของนายกสภามหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในโครงการธัชชา ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ในการลงพื้นท่ีจังหวัดลพบุรี ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมนารายณ์ฮิลล์ จังหวัดลพบุรี 
 

1.2 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม 
 1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
เดือนตุลาคม 2564    
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา น าเสนอ รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญ
ของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม 2564 ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
กันยายน ๒๕๖๔ โครงการมอบถุงปันสุข คณะวิทยาการจัดการมอบถุงปันสุขที่ได้รับมอบความห่วงใย                                                 

จ ากฯพ ณ ฯ  พ ล เอกด าว์ พ งษ์  รั ต น สุ ว รรณ  อ งคมน ต รี                                                                
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
โดยคณะได้จัดท าถุงปันสุขเพ่ิมเติมและจัดส่งให้กับนักศึกษาของ
คณะวิทยาการจัดการ 

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวมน้ าใจ ช่วยภัยน้ าท่วม สภานักศึกษาและองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ วิศวกร
สังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย น าเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับ
การสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี  

 
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔... 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ การให้บริการแก่ท้องถิ่น ใน ปี งบ ป ระมาณ  ๒ ๕ ๖ ๔  สถาบั น วิ จั ย แล ะ พั ฒ น า  (ส วพ .)  

ได้ด าเนินงานบริการวิชาการโดยการศึกษาความพึงพอใจในการ
ด า เนิ น ก า ร ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ๓  บุ รี  
รวม ๓๙ แห่ง ดังนี้ 

๑. เขตพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี (จ านวน ๙ แห่ง) 
 ๑.๑ อ าเภอเมืองลพบุรี (๓ แห่ง) ได้แก่ ๑) เทศบาลเมืองเขา
สามยอด ๒) เทศบาลต าบลท่าศาลา ๓) เทศบาลต าบลโคกตูม  
 ๑.๒ อ าเภอบ้านหมี่ (๒ แห่ง) ได้แก่ ๑) องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขาม ๒) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเมือง  
 ๑.๓ อ าเภอโคกส าโรง (๓ แห่ง) ได้แก่ ๑) องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังเพลิง ๒) องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม ๓) องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแขม  
 ๑.๔ อ าเภอโคกเจริญ (๑ แห่ง) ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังทอง   

๒. เขตพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี (จ านวน ๒๖ แห่ง) 
 ๒.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (๑ แห่ง)  
 ๒.๒ อ าเภอเมืองสระบุรี (๒ แห่ง) ได้แก่ ๑) เทศบาลเมือง
สระบุรี ๒) เทศบาลต าบลกุดนกเปล้า  
 ๒.๓ อ าเภอวิหารแดง (๑ แห่ง) ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเรือ 
 ๒.๔ อ าเภอหนองแค (๔ แห่ง) ได้แก่ ๑) องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยทราย ๒) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง ๓) องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกแย้ ๔) เทศบาลต าบลไผ่ต่ า  
 ๒.๕ อ าเภอมวกเหล็ก (๔ แห่ง) ได้แก่ ๑) เทศบาลต าบล
มวกเหล็ก ๒) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองย่างเสือ ๓) องค์การ
บริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก ๔) องค์การบริหารส่วนต าบลล าพญา
กลาง  
 ๒.๖ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ (๑ แห่ง) ได้แก่ เทศบาลต าบล
หน้าพระลาน  
 ๒.๗ อ าเภอเสาไห้ (๕ แห่ง) ได้แก่ ๑) องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านยาง ๒) เทศบาลต าบลเมืองเก่า ๓) เทศบาลต าบลบ้านยาง 
๔) เทศบาลต าบลสวนดอกไม้ ๕) องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงงาม 
 ๒.๘ อ าเภอพระพุทธบาท (๑ แห่ง) ได้แก่ เทศบาลต าบลพุกร่าง  

 
 

๒.๙ อ าเภอบ้านหมอ… 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 

  

 ๒.๙ อ าเภอบ้านหมอ (๑ แห่ง) ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกใหญ่หรเทพ  
 ๒ .๑ ๐  อ า เภ อ ห น อ ง แ ซ ง  (๔  แ ห่ ง )  ได้ แ ก่  
๑) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวโพ ๒) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไก่เส่า ๓) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  
๔) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
 ๒.๑๑ อ าเภอวังม่วง (๑ แห่ง) ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังม่วง 
 ๒.๑๒ อ าเภอแก่งคอย (๑ แห่ง) ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสองคอน 
 ๓. เขตพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี (จ านวน ๔ แห่ง) 
 ๓ .๑  อ า เภ อ บ า ง ร ะ จั น  (๒  แ ห่ ง )  ไ ด้ แ ก่  
๑) องค์การบริหารส่วนต าบลสระแจง ๒) องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพทะเล 
 ๓.๒ อ าเภอค่ายบางระจัน (๑ แห่ง) ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลค่ายบางระจัน 
 ๓.๓ อ าเภออินทร์บุรี (๑ แห่ง) ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลน้ าตาล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
 -  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
วันที่  1 , 8 และ 15 
กันยายน 2564 

โครงการส่งเสริมการน าผล
ประเมินไปใช้เสมือนจริง 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์ประสานงาน สมศ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ในการด าเนินกิจกรรมการลงพ้ืนที่น าร่อง
โครงการส่งเสริมการน าผลประเมินไปใช้เสมือนจริง (ในรูปแบบ
ออนไลน์) วัตถุประสงค์ เพ่ือการส่งเสริมการน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกไปใช้ประโยชน์ เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก
สถาบันอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต้น
สังกัด ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ร่วมกับสถานศึกษาน าร่อง 
3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิก จังหวัดชัยนาท 
โรงเรียนบ้านดงน้อย จังหวัดลพบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเป้าหมายในการจัดท า 

 
แผนสถานศึกษา... 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ระยะเวลา 1 - 3 ปี จากข้อเสนอแนะ

ของกรรมการจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  โดย
ด าเนินการเมื่อวันที่ 1, 8 และ 15 กันยายน 2564  
    ในขณะนี้ ได้ด าเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และรายงานผลไปยัง
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) เรียบร้อยแล้ว เพ่ือการติดตามน าแผนพัฒนาคุณภาพ  
สู่ขั้นตอนการน าไปปฏิบัติตามแผนต่อไป 

๘ กันยายน ๒๕๖๔ การเตรียมการโครงการอบรม  
“การออกแบบระบบกล้อง
วงจรปิดส าหรับประมวลผล
ภาพ” 

อ.ดร.สกุล ค านวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ อ.ดร.
ธาดา ค าแดง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้ร่วมหารือกับคุณปฐมพงศ์ วาระนุช  ผู้เชี่ยวชาญด้าน
โทรทัศน์กล้องวงจรปิด CCTV และเครือข่ ายจากสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง  ๒ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วางแผนงานโครงการ
อบรม "การออกแบบระบบกล้องวงจรปิดส าหรับการประมวลผลภาพ"  
ณ  ศูนย์ฝึ กอบรมและพัฒ นาระบบอัตโนมัติ อัจฉริยะ (Smart 
Automation System Training and Development Center) 

กันยายน ๒๕๖๔ โครงการอบรมการเขียนเชิง
วิชาการ 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมออนไลน์การ
เขียนเชิงวิชาการทุกวันจันทร์ถึงพฤหัส ตลอดทั้งเดือน ในช่วงเวลา 
๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. สิ้นสุดการอบรมไปแล้วเมื่อ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔  โดยมีอาจารย์เข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่องจ านวน ๓๐ คน 

กันยายน ๒๕๖๔ ก า ร แ ส ด งค ว า ม ยิ น ดี ใน
ความส าเร็จที่แสดงถึงคุณภาพ
ของบุคลากรและนักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ
ความส าเร็จของบุคลากรและนักศึกษา ในช่วงเดือนกันยายน                 
ที่ผ่านมา ดังนี้ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติรัช อนุกูล ได้รับรางวัลผู้ท า
คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปี ๒๕๖๔ รางวัลเชิดชู
เกียรติ “วัฒนคุณาธร” 
 2. นายปรัชญา พวงเพ็ชร นักศึกษาชั้นปีที่  ๕ สาขาวิชา
ภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการประกวดรางวัล
หนังสือดีเด่นเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๑๘ ประจ าปี ๒๕๖๔ รางวัล
นักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์ ด้วยผลงานชื่อ “แผนแผ่นพ่างเมืองแมน”  
 3. นางสาวฟ้าประทุม ผิวเนียม นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชา
ภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรื่องสั้น หัวข้อ “รักของ
แม่” ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา / ปวส. และประชาชนทั่วไป 
(ระดับจังหวัด) จัดโดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี 

 
ตุลาคม ๒๕๖๔... 
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ยุทธศาสตร์/ 
วัน เดือน ปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ตุลาคม ๒๕๖๔ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์ 
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี ได้จัดส่ง Sim Internet ฟรีให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียน
ขอรับสิทธิ์ตามมาตรการของทางมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวกและช่วยเหลือนักศึกษาในการเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นี้เป็นต้นไป  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
๖ - ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๖๔ 

โครงการฉีดวัคซีนให้กับ
นักเรียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ลพบุรี และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ด าเนินการบริหาร
จัดการและให้ความอนุเคราะห์ในการบริการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับ
นักเรียนอายุระหว่าง ๑๒ - ๑๘ ปี ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ตามเป้าหมายจ านวน ๕,๗๘๑ คน ผลการด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  

๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการใช้
พลังงานทดแทน 

คณบดีคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมงาน IEEE 
Power & Energy Webinar Series 2021 เรื่อง Flexibility and 
Enabling Technologies for Deregulated Market จัดโดย IEEE 
Thailand โด ยมี วิ ท ย าก รจากต่ า งป ระ เท ศ  ก าร ไฟ ฟ้ าแล ะ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือสรุปในทิศทางการส่งเสริมการใช้
พลั งงานทดแทน  และเตรียมพร้อมเพ่ื อน ามาขับ เคลื่ อน ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอย่างเป็นรูปธรรม  

ตุลาคม 2564 เงินสนับสนุนตามมาตรการ
ล ด ภ าระค่ า ใช้ จ่ า ย ด้ าน
การศึกษา นักเรียนโรงเรียน
สาธิตฯ  

รัฐบาลได้โอนเงินให้กับมหาวิทยาลัยเพ่ือคืนเงินให้กับผู้ปกครอง
นั ก เรียน โรงเรี ยนสาธิต  จ านวน  2 ,000  บาท ต่อ คน  โดย
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการโอนเงินให้กับผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว 

15 – 17 ตุลาคม 
2564 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ลงพ้ืนที่
จังหวัดลพบุรี 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ลงพ้ืนที่ จั งหวัดลพบุ รี  มี กิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยดังนี้ 
 1. วันที่ 15 ตุลาคม 2564 การสัมมนาโครงการธัชชา   
โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีพร้อมทีมผู้บริหาร เข้าร่วม 
ณ โรงแรมนารายณ์ฮิลล์ จังหวัดลพบุรี 
 2. วันที่ 17 ตุลาคม 2564 รัฐมนตรีเดินทางไปวัดพรหม
ทินใต้ อ าเภอโคกส าโรง และพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี 
โดยมีอธิการบดีร่วมเข้าพบด้วย 

20 ตุลาคม 2564 องคมนตรี ตรวจเยี่ยม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี 

มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรีออนไลน์ โดยองคมนตรี ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  
ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 

จึงแจ้งสภา… 
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  จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม 2564 
  
 1.3 เรื่องท่ีประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม 
 1.3.1 วาระการประชุมเพิ่มเติม 3 วาระ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 10/2564 มีวาระการประชุมเพ่ิมเติม 3 วาระ ได้แก่ วาระที่ 5.12 พิจารณาเลือกอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย วาระที่ 5.13 พิจารณาหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี และวาระที่ 5.14 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี โดยเอกสารประกอบการพิจารณาแจกในที่ประชุม และในระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (E-Meeting) 
   นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขอให้น า วาระที่ 5.12 พิจารณาเลือกอุปนายก
สภามหาวิทยาลัย มาพิจารณาเป็นวาระแรก 
   มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบวาระการประชุมเพ่ิมเติม จ านวน 3 วาระ ได้แก่ 
วาระที่  5 .12 พิจารณาเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย วาระที่  5 .13 พิจารณาหารือการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  และวาระที่  5 .14 พิจารณาแต่งตั้ ง
กรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ครั้ งที่  9/2564                  
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 9/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ดังนี้ 
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ครั้งที่ 9/2564 (การประชุม            
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) เมื่อวันที่  17 กันยายน 2564 ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย                            
ให้มหาวิทยาลัยทราบ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 และได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี โดยจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                  
ทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 แล้วนั้น ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม 
  ในการนี้ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี  ครั้งที่  9/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) เมื่อวันที่  17 กันยายน 2564  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  (หน้า 1 - 43) 
  มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 
9/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยไมม่ีการแก้ไข  
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5...   
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 5.12  พิจารณาเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ พิจารณาเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้  
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม 2563 เลือกนายปราโมทย์ โชติมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 นั้น 
  เนื่องจาก นายปราโมทย์ โชติมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ถึงแก่
อนิจกรรม ส่งผลให้ผู้ด ารงต าแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยว่างลง มหาวิทยาลัย จึ งเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาด าเนินการตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประกอบกับคณะกรรมการนโยบายและ
แผน เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ได้ก าหนดให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการด้วย 
  อธิการบดี เสนอชื่อ นายขจร จิตสุขุมมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ            
เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
  มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบเลือกนายขจร จิตสุขุมมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
  เลขานุการ น าเสนอ รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดรหัสมติสภามหาวิทยาลัย และให้เริ่มด าเนินการรายงานผลการ
ด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป นั้น 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย พร้อมประเด็นข้อคิดเห็น              
และข้อเสนอแนะที่ส าคัญให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องรับทราบ และให้ด าเนินการรายงานผล                  
การด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยทราบเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2564 –   
ครั้งที่ 9/2564 โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 28 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 26 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 2 เรื่อง 
  2. หมวดการจัดการศึกษา จ านวน 58 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 49 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
9 เรื่อง 
  3. หมวดงบประมาณและการเงิน จ านวน 13 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 12 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 1 เรื่อง 
  4. หมวดการบริหารงานบุคคล จ านวน 27 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 27 เรื่อง 
  5. หมวดอ่ืนๆ จ านวน 11  เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 11 เรื่อง 
 

ในการนี้... 
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  ในการนี้ จึงแจ้งเสนอประเด็นเพ่ิมเติมใน 2 เรื่อง ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังนี้ 
  1. หมวดนโยบายและแผน เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย                
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  การประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม 2564 สภามหาวิทยาลัย ได้ก าหนดให้มีการปรับแก้ไขระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยใน 
ข้อ 13 การจัดระเบียบวาระการประชุม จ านวน 8 ระเบียบวาระ และมอบให้คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ 
ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ปรับถ้อยค าให้สมบูรณ์ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม ต่อมา 
นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ให้เพ่ิมเติมหมายเหตุ เพ่ืออธิบายระเบียบวาระต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องส าคัญ ส าหรับให้             
ผู้ปฏิบัติที่น าข้อบังคับการประชุมสภามหาวิทยาลัยไปใช้อ้างอิงในการประชุม โดยจัดท าเป็นเอกสารแนบท้าย
ข้อบังคับ ดังนี้ 
  หมายเหตุ :- การแก้ไขเพ่ิมเติมการจัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้                
เพ่ือก าหนดแนวทางและวิธีการจัดการประชุมที่ส่งเสริมโอกาสการมีส่วนร่วมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จาก ทุกองค์ประกอบ และให้สามารถบริหารเวลาการประชุมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
   ๑. เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ได้แก่ 
    ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
    ๑.๒ เรื่องท่ีประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม 
    ๑.๓ เรื่องที่ประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่
ประชุม เช่น องค์ประชุม และผู้ลาการประชุม (ถ้ามี) และระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งการแก้ไข (ถ้ามี) 
   ๒. เรื่องเพ่ือพิจารณาเชิงนโยบาย ได้แก่ เรื่องเกี่ยวกับกระบวนการนโยบายและ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่การก าหนดการขับเคลื่อนและการประเมินผล ซึ่งเป็นอ านาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๑) 
   ๓. เรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ได้แก่ เรื่องเกี่ยวกับการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย ตามที่มีบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับ ก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัยซึ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือองค์คณะบุคคลที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายได้
ตรวจสอบและกลั่นกรองแล้ว มีความเห็นว่าสมควรอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบโดยไม่มีเงื่อนไขหรือ
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
   ๔. เรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ – ทักท้วง ได้แก่ เรื่องเกี่ยวกับการควบคุมดูแลกิจการ
ทั่วไปของมหาวิทยาลัย ตามที่มีบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับ ก าหนดให้เป็นอ านาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยซึ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือองค์คณะบุคคลที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมายได้ตรวจสอบและกลั่นกรองแล้ว มีความเห็นทักท้วงหรือมีข้อเสนอแนะที่เป็นประเด็นหรือข้อมูล
ส าคัญเพ่ือประกอบการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัย 
  2. หมวดการบริหารงานบุคคล เรื่อง การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการในศาลปกครอง แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 17 
กันยายน 2564 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติ เห็นชอบให้ยุบคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาล
ปกครอง โดยรวมกับคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย  จากมติสภา
มหาวิทยาลัยดังกล่าวมหาวิทยาลัยไม่สามารถด าเนินการได้  เนื่องจากพบข้อขัดข้องบางประการ ต่อมา
อธิการบดีจึงได้หารือนายกสภามหาวิทยาลัย และขอเสนอให้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาล
ปกครอง ด าเนินการต่อไป 
 

จึงเสนอ... 
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  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย การประชุมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 17 
กันยายน 2564 วาระที่ 5.10 การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง 
แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง โดยเสนอให้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง ด าเนินการ
ต่อไป 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. การจัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับฉบับนี้ จะส่งผลให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ ได้มีส่ วนร่วม 
รวมถึงสภามหาวิทยาลัยจะมีเวลาในการพิจารณาเรื่องเชิงนโยบายได้มากยิ่งขึ้น จึงได้ ระบุไว้เป็นหมายเหตุแนบ
ท้ายข้อบังคับฯ  
  2. การแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับคดี เสนอให้ปรับหน้าที่ของคณะกรรมการ เนื่องจาก             
มีทั้งคดีปกครอง คดีแพ่ง และคดีอาญา ในหลักการพิจารณาของฝ่ายกฎหมาย มิควรเป็น “คณะกรรมการ” 
ตัวอย่างที่ใช้ในส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะใช้ชื่อว่า “คณะบุคคล” โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน
กฎหมาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคนมีสิทธิ์เสนอแนะความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยได้ โดยไม่
จ าเป็นต้องเสนอเป็นมติที่ประชุม ทั้งนี้ การพิจารณาเห็นด้วยหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภามหาวิทยาลัย 
  3. การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 วาระที่ 
5.10 พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง แทนคนเดิมที่พ้นจาก
ต าแหน่ง สภามหาวิทยาลัยได้มีมติ เห็นชอบให้ยุบคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง 
โดยรวมกับคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย  นั้น มหาวิทยาลัย 
ตรวจสอบพบว่า งานของคณะกรรมการทั้งสองชุดต่างกัน คือ คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาล
ปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดท าค าแก้ค าฟ้อง ส าหรับคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่จัดท ากฎหมายของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
ทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย วาระที่ 5.10 โดยให้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง 
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และขอเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการ โดยอธิการบดีขอเสนอชื่อ รองศาสตราจารย์วรวุฒิ                 
เทพทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน 
  4. สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ปรับแก้ทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
9/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 วาระที่ 5.10 พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการในศาลปกครอง แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง โดยให้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาล
ปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และให้รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นประธาน  
  5. ขอให้ปรับชื่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง เป็น “คณะบุคคล” 
โดยให้คณะบุคคลมีหน้าที่กลั่นกรอง เสนอแนะ ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการด าเนินคดีศาลปกครอง ศาลแพ่ง 
และศาลอาญา จนกว่าคดีถึงที่สุด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  
 

 
 
 

มติสภามหาวิทยาลัย...   
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มติสภามหาวิทยาลัย   
1. รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี 

พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 9/2564 
2. รับทราบเอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุม            

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 
3. เห็นชอบให้ทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 17 

กันยายน 2564 ระเบียบวาระที่ 5.10 พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาล
ปกครองแทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง โดยมีมติดังนี้  

 3.1 ให้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยให้
ปรับชื่อเป็นคณะบุคคล โดยมีหน้าที่ กลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะ ต่อมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย                  
ในการด าเนินคดีในศาลปกครอง ศาลแพ่ง และศาลอาญา จนกว่าคดีถึงที่สุด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 3.2 แต่งตั้งรองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย  
  - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  5.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 

  1. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 

 ด้วย การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                 
ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จ านวน 6 คน และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) จ านวน 1 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้  

 (1) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ใน
การประชุม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 

 (2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 
 (3) กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษาแต่
ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา  เพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564  
 (4) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตาม
เกณฑ์แต่ละหลักสูตร และเสนอการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพื่อให้ความ
เห็นชอบ ระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 7 คน ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564              

 (5) สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 พิจารณาให้
ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) คณะครุศาสตร์ จ านวน 7 คน รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

1. คณะมนุษยศาสตร์… 
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 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 7 คน (เอกสารแยกเล่ม และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
  
 2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาปริญญาบัณฑิต 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา น าเสนอ อนุมัติให้ปริญญาปริญญาบัณฑิต 

    ด้วย การจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษา จ านวน 89 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 15 คน และ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 74 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการ  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

  1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนกันยายน 
2564 ดังนี้        

  (1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา             
ในการประชุม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 

  (2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 20 กนัยายน 2564 

  (3) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีการประชุมพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษาในเดือนกันยายน 2564 

  (4) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุม เมื่อวนัที่ 22 กันยายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที ่23 กันยายน 2564 

  (5) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 

  (6) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ             
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564  ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 

  2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา            
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 23, 27 – 30 กันยายน 2564  

3. สภาวชิาการ… 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา

ภาคพิเศษ 
รวมทั้งสิ้น 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 1.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
  1.1.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 6 6 

รวมทั้งสิ้น 6 6 
2. คณะวิทยาการจัดการ   
 2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
  2.1.1 สาขาวิชาการจัดการ 1 1 

รวมทั้งสิ้น 1 1 
        รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น  7 7 
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  3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 89 คน 
รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 

 
 

4. คณะเทคโนโลยี… 
 

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    
 1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 1.1.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
 1.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 1.2.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ - 2 2 

รวมทั้งหลักสูตร - 2 2 
รวมทั้งสิ้น 1 2 3 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 - 1 
 2.1.2 สาขาวิชาชีววิทยา 1 - 1 
 2.1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 - 3 

รวมทั้งหลักสูตร 5 - 5 
รวมทั้งสิ้น 5 - 5 

3. คณะวิทยาการจัดการ  
 3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 1 - 1 
  3.1.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 1 1 
  3.1.3 สาขาวิชาการจัดการ - 35 35 

รวมทั้งหลักสูตร 1 36 37 
 3.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
 3.2.1 สาขาวิชาการบัญชี 1 22 23 

รวมทั้งหลักสูตร 1 22 23 
 3.3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    
 3.3.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 3 58 61 
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  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี  จ านวน 89 คน (เอกสารแยกเล่ม             
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบเอกสารหน้า 9 “วันที่ส าเร็จการศึกษา 15 ตุลาคม 2564”                
เห็นว่า วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ควรเป็นวันที่เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  
  2. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับแก้ไขข้อบังคับฯ การจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี โดยก าหนดให้วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือเอาวันที่สภาวิชาการเห็นชอบผลการศึกษา 
มหาวิทยาลัย จึงขอรับไปตรวจสอบและควรปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ให้เหมือนกัน 
  มติสภามหาวิทยาลัย   
  1. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 7 คน ดังนี้ 

คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคพิเศษ 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 6 
2. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 7 
 
  2. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 89 คน ดังนี้ 
 

1. คณะมนุษยศาสตร์... 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 4.1.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 14 17 

รวมทั้งหลักสูตร 3 14 17 
รวมทั้งสิ้น 3 14 17 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
 5.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  5.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

3 - 3 

รวมทั้งหลักสูตร 3 - 3 
รวมทั้งสิ้น 3 - 3 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 15 74 89 
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คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 1 - 1 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต - 2 2 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 5 - 5 
3. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 1 36 37 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1 22 23 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 1 - 1 
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 3 14 17 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3 - 3 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 15 74 89 
   

5.2  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรงุ  
พ.ศ. 2565)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น าเสนอ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ครบก าหนดเวลาในการปรับปรุงรอบ 5 ปี สมควรแก่การปรับปรุงแก้ไขเพ่ือใช้
เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 256๕ คณะจึงปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียน
การสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) จัดการเรียน
การสอนโดยเน้นการสอนให้บัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่วในด้าน
ทักษะของการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน นอกจากนี้ยังสอนในเรื่องของความมีคุณธรรมความ
รับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม และสามารถประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะน 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. คณะกรรมการ... 
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 4. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๙/2564  
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน 2564 พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. เอกสารหน้า 15 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ก าหนดให้ “เลือกเรียนจากรายวิชาในทุกกลุ่ม  
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต” คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เห็นว่าอาจเป็นการ
จ ากัดการเลือกเรียน จึงมีข้อเสนอแนะให้มีทางเลือกให้นักศึกษาเลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือเลือก
เรียนจากทุกกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ดังนั้น จึงเสนอให้ปรับข้อความให้ชัดเจน โดยอาจใช้ข้อความว่า 
“ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือให้เลือกเรียนจากทั้งสองกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต” 
  2. ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชา แต่อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้
ค าแนะน าในการเลือกเรียนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา 
  3. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นให้นักศึกษาเลือกเรียนแต่แผนการเรียนได้ระบุรายวิชาบังคับให้เรียน 
  4. รูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวิชา ในส่วนอักษรย่อของหน่วยกิตในแต่ละหลักสูตร  
ควรเขียนให้เหมือนกัน 
  มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการปรับแก้ไขตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอประธานคณะกรรมการนโยบายพัฒนา
วิชาการ วิจัยและนวัตกรรมตรวจสอบก่อนส่งส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
 

5.3 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น าเสนอ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
  ด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ครบก าหนดเวลาในการปรับปรุงรอบ 5 ปี สมควรแก่การปรับปรุงแก้ไข       
เพ่ือใช้เปิดการเรียนการสอนใน ปีการศึกษา 256๕ คณะจึงปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียน
การสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มุ่งผลิตบัณฑิต
ที่มีความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน สามารถประกอบอาชีพในสายงานที่หลากหลายตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
สังคม และตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน รวมถึงมีความรู้ด้านเทคโนโลยี เพ่ือน าไปต่อยอดเพ่ือการพัฒนาหรือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมเติมให้แก่ท้องถิ่น  
 
 
 

หลักสูตร... 



- 19 - 
 

 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 
 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  ควรปรับข้อความให้ชัดเจน ในเอกสารหน้า 16 โดยอาจใช้ข้อความว่า “ให้เลือกเรียนจาก
กลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือให้เลือกเรียนจากทั้งสองกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30หน่วยกิต” 
  มติสภามหาวิทยาลัย  อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการปรับแก้ไข ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอประธานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรมตรวจสอบก่อนส่งส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

5.4  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น าเสนอ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
  ด้วยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ครบก าหนดเวลาในการปรับปรุงรอบ 5 ปี สมควรแก่             
การปรับปรุงแก้ไขเพ่ือใช้เปิดการเรียนการสอนใน ปีการศึกษา 256๕ คณะจึงปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการ
เรียนการสอน 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… 
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 3. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/2564  เมื่อวันที่ ๓ กันยายน 2564 พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 4. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๙/2564  
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน 2564 พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้เสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในข้อเท็จจริงให้เสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเท่านั้น  
  2. รูปแบบการน าเสนอหลักสูตรต้องมีการปรับปรุงใหม่    
  3 . เอกสารหน้ า  183  หลั กสู ตรรั ฐประศาสนศาสตรบัณ ฑิ ต  แต่ เดิ ม  หลั กสู ต ร                        
ปี 2560 มคอ.1 มี 5 องค์ความรู้ เมื่อปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 มคอ.1  มี 6 องค์ความรู้ องค์ความรู้                 
ที่ตัดออกไปนั้น มีความส าคัญ ความจ าเป็นหรือไม ่
  4. หมวดวิชาเฉพาะ หน้า 17 วิชาเลือกเรียน ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในทุกกลุ่ม ในกลุ่ม
วิชากฎหมาย ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตนั้น อยู่ในมคอ.1 หรือก าหนดเพ่ิมเติม หากก าหนดเพ่ิมเติมและใช้
รหัสอักษรย่อ “รป” มีความเห็นว่า วิชากฎหมายควรให้สาขาวิชานิติศาสตร์ได้ท าการสอน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาศาสตร์โดยตรง ควรให้ศาสตร์โดยตรงเป็นผู้รับผิดชอบสอน เพ่ือให้เกิดความลึกซึ้งและเกิดประโยชน์ 
โดยยกรหัสรายวิชานิติศาสตร์มาใส่เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อหลักสูตร 
  5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ใช้รหัสวิชา “รป” ในข้อเท็จจริงวิธีการสอนหลักสูตร
ได้ก าหนดให้อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ด าเนินการสอนในวิชากฎหมายทุกรายวิชา 
  6. การที่มีรหัสนิติศาสตร์ปรากฏใบรายงานผลการเรียนจะเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาที่แสดง
ถึงความเชี่ยวชาญ รวมทั้งเป็นการบูรณาการที่ชัดเจนระหว่างคณะ สาขาวิชา อาจารย์ต้องมีความเข้าใจและ           
มีจิตวิทยาในการสอน คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม จึงขอรับไปปรับรหัสวิชาใน
ภาพรวมทั้งหมด  
  7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ด าเนินการตาม มคอ.1 ส าหรับกลุ่มวิชากฎหมาย
ก าหนดขึ้นเพ่ือรองรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วไปสมัครสอบเป็นต ารวจ จึงเห็นว่าควรเป็นนโยบายสภา
มหาวิทยาลัย  การน ารายวิชาอ่ืนมา และต้องให้อาจารย์ที่ความเชี่ยวชาญของสาขาวิชานั้นเป็นผู้สอน  
  8. เนื้อหาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ควรมีค าที่น่าสนใจ หรือค าใหม่เสริม                   
ซึ่งเห็นได้จากแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีความก้าวหน้า ควรมีรายวิชาที่สร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา
โดยเฉพาะการอยู่ในโลกยุกดิจิทัล  
  9. แผนการศึกษา หน้า 19 – 20 กลุ่มวิชาเลือกเรียน เช่น กลุ่มวิชาด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 1 และกลุ่มวิชาด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2 ควรปรับภาษาในการเขียน ที่ เป็น
มาตรฐานสากล 
    
 

 
10. มหาวิทยาลัย... 
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  10. มหาวิทยาลัย ต้องหาผู้มีประสบการณ์ชีวิตหรือประสบการณ์ท างานที่มีชื่อเสียง มาสอน
เทคนิคเพ่ือให้ได้นักศึกษาที่พร้อมท างาน ควรพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในเชิงรุก ตัวอย่างสาขาวิชาคณิตศาสตร์                         
ในทุกสิ้นปีได้ด าเนินการโดยเชิญศิษย์เก่าที่ท างานแล้ว และเป็นครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร มาบรรยายให้
ความรู้กับนักศึกษาท่ีก าลังใกล้จะส าเร็จการศึกษา 
  11. มหาวิทยาลัยบางแห่งเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเป็นอาจารย์พิเศษและมีระเบียบรองรับ 
ในการมอบอ านาจให้แก่อธิการบดีจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนแก่อาจารย์พิเศษได ้ 

  มติสภามหาวิทยาลัย  อนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการปรับ 
แก้ ไขตามข้ อสั ง เกตและข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภ ามหาวิท ยาลั ย  และน า เสนอประธาน
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมตรวจสอบก่อนส่งส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
5.5 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) คณะวิทยาการจัดการ 
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ น าเสนอ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) คณะวิทยาการจัดการ 
  ด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
ได้ครบก าหนดเวลาในการปรับปรุงรอบ 5 ปี สมควรแก่การปรับปรุงแก้ไข  
  คณะวิทยาการจัดการ จึงปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) ให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เหมาะสมกับสถานการณ์  
ที่เปลี่ยนแปลง มีความทันสมัย โดยพัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ และสร้างองค์ความรู้ใหม่
ทางด้านการบริหารธุรกิจและดิจิทัล เพ่ือรองรับกับความต้องการของตลาดแรงงานที่สามารถวิเคราะห์และ
เปลี่ยนแปลงธุรกิจไปสู่ธุรกิจดิจิทัล และความต้องการผู้บริหารและผู้ประกอบการที่เข้าใจทั้งการบริหารธุรกิจ 
เทคโนโลยีดิจิทัล และกฎระเบียบทางการด าเนินธุรกิจดิจิทัล  
 หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 1. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๙/2564  
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน 2564  
 2. คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 9/256๔ เมื่อวันที่ 22 
กันยายน 256๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 3. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  10/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 พิจารณาให้ 
ความเห็นชอบเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม  
 
 
 
 

กรรมการสภา… 
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  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. ผู้ร่างหลักสูตรต้องมีความเข้าใจความหมายของดิจิทัลอย่างแท้จริง  Digital Business คือ 
การเปลี่ยนแปลงธุรกิจแบบเดิมมาเป็นธุรกิจที่มีการใช้ เทคโนโลยีมาช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิ จ                   
เนื้อหาหลักสูตรในรายวิชายังไม่ลึกซึ้ งและไม่เป็นดิจิทัล เนื้อหาควรกล่าวถึง Online Platform, Data and 
Technology, Business Management, Operations Logistics, Digital Business Transformation, Change 
Management, Applied Big Data Cyber, Digital Financial, Marketing Business เพ่ือให้เนื้อหาของหลักสูตร
มีความน่าสนใจ ทันสมัยอย่างแท้จริง 
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล กลุ่มเป้าหมายผู้เรียนมิใช่
เพียงนักศึกษาที่ต้องการศึกษาเพ่ือต่อยอดเท่านั้นแต่เป็นคนที่ท างานแล้ว และต้องการความรู้เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการการท างาน เนื้อหาหลักสูตรต้องมีความเข้มข้น และสามารถให้อาจารย์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีส่วนร่วมสอนในหลักสูตรได้ อาจารย์พิเศษควรเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเป็นผู้สอน 
  3. มอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4)                 
และมอบให้รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ค าแนะน าในการ
ปรับปรุงรายวิชาโดยให้มีค าส าคัญ (Keyword) ที่ทันสมัย และน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง  
  4. ในยุคดิจิทัลสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ คือ 1) AI 2) Robotics 3) Block chain 
และ 4) Data Analytic  

  มติสภามหาวิทยาลัย  
1. มอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย                            

ไปด าเนินการปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง                   
พ.ศ. ๒๕๖4) และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

2. มอบ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ค าแนะน า
ในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง                
พ.ศ. ๒๕๖4) จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 

5.6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขรหัสวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ    
โลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ 
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ น าเสนอ การแก้ไขรหัสวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ  
  ตามที่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) คณะวิทยาการจัดการ ได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร จากส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นั้น 
  คณะวิทยาการจัดการ โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้ตรวจสอบพบว่าบางรายวิชา                 
มีรหัสวิชาซ้ ากัน จึงขอแก้ไขรหัสวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) จ านวน 5 รายวิชา ดังนี้ 
 
 
 
 

บธ 3008406... 
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ล าดับ
ที ่

รหัสวิชาและชื่อวิชา (เดิม) รหัสวิชาและชื่อวิชา (แก้ไขใหม่) 

1 บธ 3008406 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในงานโลจิสติกส์ 

บธ 3008406 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ในงานโลจิสติกส์ 

2 บธ 3008406 การศึกษาอิสระทางการจัดการ   
โลจิสติกส์ 

บธ 3008407 การศึกษาอิสระทางการจัดการ     
โลจิสติกส์ 

3 บธ 3008407 การฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
ทางการจัดการโลจิสติกส์ 

บธ 3008408 การฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
ทางการจัดการโลจิสติกส์ 

4 บธ 3008408 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการ
จัดการโลจิสติกส์ 

บธ 3008409 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการ
จัดการโลจิสติกส์ 

5 บธ 3008409 สห กิ จศึ กษ าท างการจั ดก าร     
โลจิสติกส ์

บธ 3008410 สห กิ จศึ กษ าท างการจั ดก าร      
โลจิสติกส์ 

หมายเหต ุ:  ล าดับที่ 1 รหัสวิชา บธ 3008406  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์ ใช้รหัสเดิม 
  

  เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 9/256๔ เมื่อวันที่ 22 
กันยายน 256๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 2. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ การขอแก้ไขรหัสวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) และให้คณะวิทยาการจัดการ เสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแก้ไขรหัสวิชา หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ 
รายละเอียด ตามเอกสารประกอบการประชุม  

  มติสภามหาวิทยาลัย  อนุมัติการแก้ไขรหัสวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 4 รายวิชา ดังนี้ 

 

ล าดับ
ที ่

รหัสวิชาและชื่อวิชา (เดิม) รหัสวิชาและชื่อวิชา (แก้ไขใหม่) 

1 บธ 3008406 การศึกษาอิสระทางการจัดการ   
โลจิสติกส์ 

บธ 3008407 การศึกษาอิสระทางการจัดการ     
โลจิสติกส์ 

2 บธ 3008407 การฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
ทางการจัดการโลจิสติกส์ 

บธ 3008408 การฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
ทางการจัดการโลจิสติกส์ 

3 บธ 3008408 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการ
จัดการโลจิสติกส์ 

บธ 3008409 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการ
จัดการโลจิสติกส์ 

4 บธ 3008409 สห กิ จศึ กษ าท างการจั ดก าร     
โลจิสติกส์ 

บธ 3008410 สห กิ จศึ กษ าท างการจั ดก าร      
โลจิสติกส์ 

 
 

5.7 พิจารณา... 
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 5.7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอ แต่งตั้ งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
 ด้วย กรรมการสภาวิชาการ ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอกในสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชุดปัจจุบันที่ได้รับแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ 24 
สิงหาคม 2562 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 23 สิงหาคม 
2564 มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีได้ด าเนินการให้ได้ซึ่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 
2547 ข้อ 7 (2) ให้สภามหาวิทยาลัยคัดสรร และแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 6 ซึ่งอธิการบดีเสนอเป็น
กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเท่ากับข้อ 4 (3)” (จ านวน 6 คน) 
 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 คน ดังนี้ 
  1. ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว 
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง ซีดาร์ 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช 
  6. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ใจกล้า 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 

 (1) ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 
 (2) รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว 
 (3) รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง ซีดาร์ 
 (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ 
 (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช 
 (6) รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ใจกล้า 

 
 5.8 พิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. .... 
  หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ น าเสนอ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. .... 
 
 
 

ด้วย... 
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  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรียังไม่เคยมีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
จ่ายเงินประจ าต าแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. .... คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  จึงมอบฝ่ายเลขานุการ 
ด าเนินการจัดท า ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. .... เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) 
พิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป  
  ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ด าเนินการยกร่างระเบียบดังกล่าว โดยน ากฎ ก.พ.อ.  
การได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ก าหนดอัตราเงิน
ประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ มาใช้เทียบเคียงกับของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
หรอืเชี่ยวชาญเฉพาะ 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ 
เมื่อวันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข และเพ่ิมเติม
ข้อความในร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
พ.ศ. .... และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและ
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. .... มอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  ต่อมา อธิการบดีได้มีค าสั่งการให้น าเรื่องดังกล่าวเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาตามกระบวนการขั้นตอนการเสนอข้อ
กฎหมายแล้วจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  
8/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินประจ า
ต าแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเสนอ  
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาแล้ว และมีมติ มอบ
เลขานุการและงานวินัยและนิติการปรับแก้ไข เพิ่มเติม ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
จ่ายเงินประจ าต าแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามมติคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ว่าด้วยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. ....ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
 

กรรมการสภา... 
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  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. .... จัดท าขึ้นโดยมีที่มาจาก ระบบข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาชีพ จะมีเงินประจ า
ต าแหน่ง เช่น แพทย์ พยาบาล และต าแหน่งประเภทผู้บริหาร เช่น ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ                  
จะได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ส าหรับค่าตอบแทน ต าแหน่งช านาญการพิเศษในระบบราชการไม่เรียกว่า            
“เงินประจ าต าแหน่ง” แต่เรียกว่า “ค่าตอบแทน” คณะกรรมการฯ จึงได้น าระบบค่าตอบแทนพิเศษ                     
ของข้าราชการที่มิใช่วิชาชีพเฉพาะ มาก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับค่าตอบแทนด้วย โดยก าหนดไว้ใน
ข้อ 8 ของร่างระเบียบ คือ ต าแหน่งช านาญการพิเศษ ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่จะได้รับเงินประจ าต าแหน่งให้เป็นไปตามกฎ ก.พ.อ.                    
ว่าด้วย การได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยอนุโลม ตามความใน              
ข้อ 7 ส าหรับ ข้อ 5 และ ข้อ  6 เป็นการระบุต าแหน่งที่จะได้รับค่าตอบแทน  
  2. ตามกรอบต าแหน่ง มหาวิทยาลัยมีพนักงานที่ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และจะ
ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 14 คน โดยขณะนี้ หากออกระเบียบฉบับนี้ จะมีพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับ
ประโยชน์จากระเบียบ จ านวน 1 คน โดยมหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการตั้งงบประมาณจากงบประมาณ
แผ่นดิน เพ่ือเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ตามข้อ 4 ของร่าง ระเบียบฯ  
  มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ประจ าต าแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2564 
 
 ๕.๙  พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

 ตามที่ นายปราโมทย์  โชติมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เทพสตรี ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 6 
ธันวาคม ๒๕63  ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564  และส่งผลให้ต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาว่างลง นับวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่ได้ 2 ปี 3 เดือน 24 วัน (ตั้งแต่
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2566) นั้น 
    สภามหาวิทยาลัยรับทราบเรื่องดังกล่าว ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/256๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน 
๒๕๖๔ และมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น 
  คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ด าเนินการ 
สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เพียงท่านเดียว                  
คือ นายอ านวย  จั่นเงิน และการประชุมคณะกรรมการในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของนายอ านวย  จั่นเงิน ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และมีความเห็นว่า นายอ านวย  จั่นเงิน  
 
 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ… 
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เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ  ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙ เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จึงมีมตเิห็นชอบเสนอชื่อนายอ านวย  จั่นเงิน พร้อมประวัติและผลงาน ต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา ๑๖ (๑) , (๒) , (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  เพ่ือพิจารณาต่อไป 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๖ (๑), (๒), (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ด าเนินการตามข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณา
คัดเลือกผู้ มี คุณสมบั ติ เหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี                            
จากรายชื่อคณะกรรมการสรรหาเสนอ ในวันที่ 1๕ ตุลาคม 256๔ เวลา ๑๑.๐0 น. โดยพิจารณาคุณสมบัติ ข้อมูล
ประวัติ และข้อมูลการด ารงต าแหน่ง ของนายอ านวย  จั่นเงิน ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

คุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหา ผลการพิจารณา 
 ข้อ ๑ คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
    ๑.1 มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศาสนา 
 
 

 
 
  

 1.1 สอดคล้องเหมาะสมเนื่องจากมีผลงานเชิง
ประจักษ์ทั้ งงานเอกสารการวิจัย และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการศาสนา 

    ๑.๒ มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ข้อ ๕ 

       (๑)  เป็นผู้ มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่
ยอมรับของสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (๒)  เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้แก่มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 (๓)  ไม่เป็นคณาจารย์ประจ า ข้าราชการ หรือ
พนักงาน” 

 
 
 
 

 
 (๑) มีความสอดคล้องเหมาะสม จนได้รับการยก
ย่องให้ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม 
ได้แก่  
     - เป็นข้าราชการตัวอย่าง  กระทรวงศึกษาธิการ   
ปีพุทธศักราช  ๒๕๒๙ 

     - เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ ก.พ.  
ปีพุทธศักราช  ๒๕๒๙   
     - เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ  ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๙   
     - รับรางวัลคนดีศรีลพบุรี สาขาคนดีในภาพรวม                
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙  
     (๒) มีความพร้อมที่จะทุ่มเท เสียสละเพ่ือความ
เจริญก้าวหน้ายั่งยืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อย่างเต็มที่ เนื่องจากปัจจุบันเป็นข้าราชการบ านาญและ
มีเคหะสถานอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
     (๓) ไม่ เป็นคณาจารย์ประจ า ข้ าราชการ หรือ
พนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
 

     ๑.๓ มีคุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหา ผลการพิจารณา 
     ๑.๓ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๓ 
ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/
๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล
ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 (๔) ผู้ ด ารงต าแหน่ งกรรมการสภาสถาบั น 
อุดมศึกษาจ านวนสี่แห่งแล้ว ไม่อาจได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาในเวลาเดียวกันนั้น ได้อีก” 

 
 
 
 
     (๔) ไม่ได้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดม 
ศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ 

     ๑.๔  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือ
ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

นายอ านวย จั่นเงิน ได้รับรองว่าตนเองไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแ ห น่ งท างก าร เมื อ ง ห รื อ ผู้ บ ริ ห า รซึ่ ง เป็ น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดๆ 
(ข้อมูลโดยผู้เสนอชื่อ) 

     คุ ณ ส ม บั ติ ต า ม ห นั งสื อ ส านั ก เล ข า ธิ ก า ร
คณะรัฐมนตรี  ที่  นร ๐๕๐๘/ว๒๑๓ ลงวันที่  ๒๖ 
เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และข้าราชการ
ทางการเมือง (การรับรองคุณสมบัติ  ในแบบกรอก
ประวัติ ผลงาน ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ  ข้อ ๙) 
          “ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ไม่อยู่ระหว่างถูก
ด าเนินคดีอาญา ไม่เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด
ให้จ าคุก ไม่ เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่ เป็นคนไร้
ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ” 

 
 
 
 
 
 
 
นายอ านวย จั่นเงิน ได้รับรองว่าไม่เคยถูกลงโทษทาง
วินัย ไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอาญา ไม่เคยถูกจ าคุก
โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
และไม่ เป็ น คน ไร้ ค วามสามารถหรื อ เสมื อน ไร้
ความสามารถ (ข้อมูลโดยผู้เสนอชื่อ) 

 
  เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ (๕) ก าหนดว่า 
“...ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
วิท ย าศาสตร์ แล ะ เทค โน โลยี  กฎห มาย  การงบ ประมาณ และการ เงิน  การบ ริห ารงาน บุ คคล                      
การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอ่ืน ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร              
ในจ านวนนี้ ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ”                  
จากเอกสารเสนอชื่อ พบว่า นายอ านวย  จั่นเงิน  มีภูมิล าเนาอยู่ที่ จังหวัดลพบุรี และเป็นผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ด้านการศาสนาตามมาตราดังกล่าว 
  และท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
   ๑. คัดเลือกนายอ านวย จั่นเงิน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศาสนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากรายชื่อที่คณะกรรมการ             
สรรหาเสนอ 
     ๒. ที่ประชุมรับรองมติที่ประชุม และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

อาศยัอ านาจ... 
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  อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๖ (๕) และมาตรา ๑๘ (8) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
พ.ศ. 2547 จึงให้ค าแนะน าต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอชื่อ                        
นายอ านวย  จั่นเงิน ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศาสนา เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

  ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๖ (๑) , (๒) , 
(๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  เสนอ และเห็นชอบให้เสนอชื่อ นายอ านวย              
จั่นเงิน ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการศาสนา เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทน นายปราโมทย์ โชติมงคล 
 มติสภามหาวิทยาลัย มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อ นายอ านวย จั่นเงิน ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ด้านการศาสนา เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี แทน นายปราโมทย์ โชติมงคล 
   
 5.10 พิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  อธิการบดี น าเสนอ อนุมัติค าขอตั้งงบประมาณของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  1. ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้มีหน้าที่หลัก คือ ประสานงานและด าเนินการจัดหา
รายได้จากทรัพย์สินและบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์  ของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  2. คณะกรรมการตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการจัดหา 
จัดสรร รายได้  และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของม หาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี   พ .ศ. ๒๕๔๗ 
ได้เสนองบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 
  3. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เห็นชอบให้
เสนอค าขอตั้งงบประมาณของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการประชุมครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  4. สรุปค าขอตั้งงบประมาณ มีดังนี้ 
   - ประมาณการรายรับทุกโครงการ 17,520,252.50  
   - ประมาณการรายจ่ายทุกโครงการ   9,556,900.00 
   - ประมาณการรายจ่ายตามระเบียบ         
    ข้อ 11 (รายละเอียดอยู่หน้า 3) 2,500,000.00 
  สรุปคาดว่ารายรับมากกว่ารายจ่าย  5,463,352.50  
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณของส านักงาน
จัดการทรัพย์สินและรายได ้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบประมาณการรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค โครงการศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพเทพธานีเพลส เนื่องจากไม่ปรากฏรายจ่ายค่าไฟฟ้า 
 

มติสภามหาวิทยาลัย... 
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  มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติค าขอตั้งงบประมาณของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบประมาณ         
การรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค โครงการศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเทพธานีเพลส ตามข้อสังเกตของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 
 
 5.11 พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์การเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 – 2568 
  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน น าเสนอ อนุมัติแผนกลยุทธ์การเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2564 – 2568 
  1. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2559 - 2563 
  2. มหาวิทยาลัย ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่  2  มีนาคม 2563 และค าสั่งเพ่ิมเติมเมื่อวันที่  15 มิถุนายน 2563 โดย
คณะกรรมการได้มีการประชุมยกร่าง ครั้งที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 2 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 
  3. มหาวิทยาลัย ได้ใช้กระบวนการก าหนดกลยุทธ์โดยการมีการประชุมยกร่าง แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน  
   - วิเคราะห์สถานการณ์ทั้งด้านการจัดการศึกษา และการจัดการงบประมาณ  
   - หาหลักการร่วม “ลดค่าใช้จ่าย และเร่งรัดหารายได้จากพันธกิจและทรัพยากรที่มีอยู่” 
   - ระดมความเห็น เพ่ือสร้างกลยุทธ์ให้ท าได้และวัดความส าเร็จได้ 
   - มีระบบการก ากับติดตาม 
  4. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 
  5. เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 3 ครั้ง 
(ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 , ครั้งที่ 2 วันที่ 2 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 3 วันที่ 5 ตุลาคม 2564) 
  6. ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 3 ยุทธศาสตร์ คือ  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดระบบบริหารจัดการทางการเงิน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้พันธกิจและทรัพย์สินเป็นแนวทางการหารายได้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 กระบวนการตรวจสอบ และติดตามผลการใช้งบประมาณ 
  7. เป้าประสงค์ 3 เป้าประสงค์ คือ  
   เป้าประสงค์ 1 มีระบบบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ 
   เป้าประสงค์ 2 มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการด าเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
   เป้าประสงค์ 3 เพ่ือความถูกต้องของงบประมาณและน าผลการตรวจสอบ ติดตามมา 
ปรับปรุงแก้ไข 
  8. กลยุทธ์ทางการเงิน 3 กลยุทธ์ คือ 
   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน 
   กลยุทธ์ที่ 2 ท าแผนหารายได้จากพันธกิจและทรัพย์สิน 
   กลยุทธ์ที่ 3 จัดท าแผนงานประจ าปี (Annual Plan) เพ่ือใช้ในการติดตาม 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์การเงินมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 – 2568 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 

กรรมการสภา… 
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  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. แผนกลยุทธ์การเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 – 2568 ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินฯ จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยสร้างความเข้าใจระบบบริหารจัดการทาง
การเงินร่วมกันด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุม Retreat เพ่ือให้ทราบว่าระบบการเงินเดิม           
เป็นอย่างไร ต้องแก้ไขอย่างไร รวมทั้งต้องมีระบบที่ชัดเจนในทุกยุทธศาสตร์  
  2. ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของคณะกรรมการนโยบายการเงินฯ ไปพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการต่อไป 
  มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติแผนกลยุทธ์การเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ. 2564 – 2568 
 
 5.13 พิจารณาหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี น าเสนอ พิจารณาหารือการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
  ตามที่ พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
  กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน โดยสภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564  
  ต่อมากระทรวงการคลังได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานรัฐ โดยก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐมีการบริหารองค์กรอย่างมี 
ธรรมาภิบาล ตามนัยมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
  การที่กระทรวงการคลัง ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยต้อง
ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ             
เทพสตรี พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงข้อบังคับฯ และการปรับปรุงข้อบังคับฯ ส่งผล
ให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถด าเนินการให้มีคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ภายใน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 22 ที่ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่หลักเกณฑ์ปฏิบัติ
บังคับใช้ตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด มหาวิทยาลัยจึงหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ต่อสภา
มหาวิทยาลัย  
 
 
 
 

กรรมการสภา… 
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 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 โดยข้อ 4 ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
   (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานธรรมการ 
   (2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ โดยอย่างน้อย
หนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงินการบัญชี หรือด้านการตรวจสอบ 
   (3) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ 
  ซึ่งมหาวิทยาลัยยังมิได้ด าเนินการเสนอแต่งตั้งกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อมา
กระทรวงการคลังมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานรัฐโดยก าหนด
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน           
ของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ดังนั้น มหาวิทยาลัย จะต้องด าเนินการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564  ในข้อ 4(2) ให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว  
  2. มหาวิทยาลัย ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นประธานกรรมการ ตามข้อ 4(1) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 ส าหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยจะ
ด าเนินการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 2 คน ซึ่งเป็นอดีตคลังจังหวัดลพบุรี และอดีตผู้อ านวยการส านัก
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี และเสนอให้มอบคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัย พิจารณาปรับแก้ไขข้อบังคับฯ คุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2564 
  3. ลักษณะงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่างจากคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และเพ่ือมิให้
เกิดความขัดแย้งการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มิควรเป็นบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธาน
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ การตรวจสอบเป็นเรื่องส าคัญมาก ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ต้องเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย กล้าตัดสินใจ รอบคอบ มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชี  จึงเสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามข้อ 4(1) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564  เนื่องจาก                       
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล เป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานในการด ารงต าแหน่งอธิการบดี                 
มีความเชี่ ยวชาญ  ละเอียดรอบคอบ  ทั้ งนี้  คณ ะกรรมการตรวจสอบสามารถร่วมใช้ ข้ อมู ลจาก
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ ในเรื่องที่เก่ียวข้องได้ 
  4. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อ 4 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 
และมอบคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย  ปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
 
 

มติสภามหาวิทยาลัย... 
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  มติสภามหาวิทยาลัย  
1. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564  โดยให้ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ  

2. มอบมหาวิ ทยาลั ย ปรั บแก้ ไขข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี  ว่ าด้ วย                 
คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ               
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564  

 
 4.14 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  อธิการบดี น าเสนอ แต่งตั้งกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เทพสตรี ดังนี้ 
  ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ กรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 7/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 
2563 ได้ยื่นหนังสือขอพ้นจากต าแหน่งดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564  
  ในการนี้ เพ่ือให้คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี            
มีผู้ด ารงต าแหน่งครบถ้วน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี              
จึงเสนอแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.อุษณี จิตติมณี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 

องค์ประกอบคณะกรรมการ 
(ข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรพัย์สิน มหาวทิยาลยั

ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

ผู้ด ารงต าแหน่งปัจจุบัน ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง 

1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง เป็นประธาน 

นางดวงสมร วรฤทธิ์ 
(ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

 

2) อธิการบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(ผศ.จินตนา เวชมี) 

 

3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและทรัพย์สินที่เป็น
บุ ค ค ล ภ าย น อ ก ม ห าวิ ท ย าลั ย  ซึ่ ง ส ภ า
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง จ านวน 3 คน 
เป็นกรรมการ 

1. นายโอภาส เขียววิชัย 
2. นายวิชิต พิพัทธกุศลกุล 
3. รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม 
 

 

 
 
 
 

4) บุคลากรใน… 
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องค์ประกอบคณะกรรมการ 
(ข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย

คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรพัย์สิน มหาวทิยาลยัราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิม่เติม) 

ผู้ด ารงต าแหน่งปัจจุบัน ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง 

4 ) บุ คล ากร ใน สั งกั ด มห าวิท ยาลั ย  ซึ่ ง เป็ น 
ผู้ด ารงต าแหน่ง รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
หรือคณบดี หรือผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก หรือ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านการเงินและทรัพย์สิน โดยค าแนะน าของ
อธิการบดี จ านวนไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการ 

1. ผศ. ดร. สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ 
(รองอธิการบดี) 

อาจารย์ ดร.อุษณี จิตติมณี 
(ผู้ช่วยอธิการบดี) 

2. ผศ.ดร.นันทนา แจ้งสว่าง  

5) รองอธิการบดี ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็น
กรรมการและเลขานุการ 

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์  

 วรรคสอง ให้อธิการบดีแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ใน ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า  ห รื อ พ นั ก ง า น ใน
สถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
จ านวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

นางภัคจิรา แท่นทอง  

 

  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์ ดร.อุษณี จิตติมณี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็น
กรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ-ทักท้วง 
  - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเพื่อทราบ 
 7.1 รับทราบการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
  ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ได้ขออนุมัติเงินคืนให้กับนักศึกษา 
รหัส 622770501 จ านวน 7 คน เป็นเงิน 105,000 บาท และรหัส 632770501 จ านวน 8 คน เป็น
เงิน 120,000 บาท เนื่องจากสาขาวิชาไม่สามารถพานักศึกษาไปศึกษาดูงานต่างประเทศได้ และหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รหัส 622170101 จ านวน 10 คน เป็นเงินจ านวน 
150,000 บาท และรหัส 622170102 จ านวน 24 คน เป็นเงิน 360,000 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 735,000 บาท 
  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ข้อ 12 “เงินที่มหาวิทยาลัยรับไว้ตามระเบียบนี้ จะไม่คืนให้กับนักศึกษา            
ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่ (3) กรณีท่ีมีเหตุผลอันจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยไม่อาจจัดการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ตามปกติ” 
  มหาวิทยาลัย ได้คืนเงินให้กับนักศึกษา รวมจ านวน 49 คน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 
จ านวน 510,000 บาท และวันที่ 29 กันยายน 2564 จ านวน 225,000 บาท รวม 735,000 บาท              
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ในการประชุม ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
  มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
  มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

7.2 รับทราบ... 
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 7.2 รับทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยให้ท าหน้าที่อ่ืน 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอถอน วาระที่ 7.2 รับทราบ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ท าหน้าที่อ่ืน  
  มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบการถอนวาระที่ 7.2 รับทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ท าหน้าที่อ่ืน 
 

 7.3 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

  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 าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปดังนี้ 
  1. งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

รวม 
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) 

สินทรัพย์    
 สินทรัพย์หมุนเวียน 4,690,713.89  1,121,776,163.11  1,126,466,877.00  
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,072,664,256.42  211,433,153.92  1,284,097,410.34  
 รวมสินทรัพย์ 1,077,354,970.31  1,333,209,317.03  2,410,564,287.34  
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ    
   หนี้สินหมุนเวียน 5,741,217.58               90,408,289.90  96,149,507.48  
   หนี้สินไม่หมุนเวียน       -    1,622,553.83  1,622,553.83  

รวมหนี้สิน  5,741,217.58  92,030,843.73  97,772,061.31  
ส่วนทุน    
   ทุน 191,707,495.93    801,315,386.40  993,022,882.33  
   รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 879,906,256.80  439,863,086.90  1,319,769,343.70  

รวมส่วนทุน 1,071,613,752.73  1,241,178,473.30  2,312,792,226.03  
รวมหนี้สินและส่วนทุน 1,077,354,970.31  1,333,209,317.03  2,410,564,287.34  
 

  2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
รายการ งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) รวม 

รายได้ 470,140,997.39  180,158,141.48  650,299,138.87  
ค่าใช้จ่าย 504,825,172.37  106,167,868.72  610,993,041.09  
รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (34,684,174.98) 73,990,272.76  39,306,097.78 

 รายละเอียดในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 

มติสภามหาวิทยาลัย… 
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 มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 8.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2564 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมทราบว่า ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยยังคงก าหนดให้จัดการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 
11/2564 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.20 น. 
 
 
 
(นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม)   (นางสาววาสนา  วงษ์สังข์)     (นายวัชระ  รักษาพล) 
       ผู้ช่วยเลขานุการ        ผู้ช่วยเลขานุการ        ผู้ช่วยเลขานุการ  
  ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
  
 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์) 
     เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 


