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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 4/2564 

(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายวิชัย ศรีขวัญ    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานที่ประชุม 
2. นายปราโมทย์ โชติมงคล   อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ 
4. นายขจร จิตสุขุมมงคล    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นางดวงสมร วรฤทธิ์    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. นายภูธร ภูมะธน    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
12. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
13. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
14. นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์   ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
15. นายวัชระ รักษาพล    ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
16. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
17. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
18. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
20. อาจารย์พิพัฒศรัณย์  โพธิ์บุญ   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
21. อาจารย์สามารถ พยอมหอม   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
22. อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
23. อาจารย์ ดร.สมชาย วชัรปัญญาวงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
24. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ รองอธิการบดี     เลขานุการ 
25. นายศุภธี โตสกุล     หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ      ผู้ชว่ยเลขานุการ 
26. นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
27. นางสาววาสนา วงษ์สังข์   เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 -ไม่มี- 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นนัทนา  แจ้งสว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี 
5. นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

      (ปฏิบัติหน้าทีห่ัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย)  
6. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พรรณนิภา  เดชพล  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
8. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
9. อาจารย์ ดร.จันทร ชัยประเสริฐ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. อาจารย์สุภาสิณี คุ้มไพรี   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย 
11. อาจารย์ ดร.กอรวี ศิริโภคาภิรมย์    อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12. อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์   อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. อาจารย์สจีวรรณ ปราชญ์ศรี    อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
14. อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง   อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
15. อาจารย์ธนชัย ปฐมรัตน ์   อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
16. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร  อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
17. อาจารย์ชวลิต ศุภศักดิ์ธ ารง   อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา พยุงสิน อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
19. อาจารย์นฤมลวรรณ สุขไมตรี   อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
20. อาจารย์เพ็ญนภา จุมพลพงษ์   อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
21. อาจารย์ภานุพันธ์ เพ่ิมเปี่ยม   อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
22. อาจารย์นุชจรา บุญถนอม   อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ  
23. อาจารย์พิธพร ไทยภูมิ   ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
24. นางศรีไพร วงษ์วาน    ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
25. นายไกลาส กลิ่นเทียน   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

  ก่อนด าเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จ านวนทั้งสิ้น 23 คน โดยมีกรรมการ
อยู่ภายในห้องประชุมแห่งเดียวกัน จ านวน 10 คน และกรรมการที่มิได้อยู่ห้องประชุมแห่งเดียวกัน จ านวน             
13 คน โดยด าเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนด               
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย               
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  
 

  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า กรรมการครบองค์ประชุมแล้ว  
จึงได้กล่าวเปิดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 และ
ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑...   
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ   

   นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวขอบคุณฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านที่ได้เตรียมการป้องกัน             
กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และมีส่วนร่วมด าเนินงานกับจังหวัด          
และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยดูแลสุขภาพ                
ของตนเอง ด้วยความระมัดระวังมากเป็นพิเศษในช่วงระยะเวลานี้ เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ  

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
  1. การแต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  อธิการบดี น าเสนอ การแต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนี้ 
   ตามที่ อาจารย์ ดร.ภัสยกร  เลาสวัสดิกุล ซึ่งได้รับการเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่งและอยู่ในต าแหน่งที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน และเป็นกรรมการ             
สภามหาวิทยาลัย โดยต าแหน่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 16 (2) นั้น
เนื่องจาก อาจารย์ ดร.ภัสยกร  เลาสวัสดิกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ จึงท าให้พ้นจาก
ต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

 มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕61 เรียบร้อยแล้ว                    
ผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คือ นายวัชระ รักษาพล 

 ทั้งนี้ วาระการด ารงต าแหน่งให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน      
(นับวาระท่ีเหลืออยู่วันที่ 23 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ได้ 4 เดือน 17 วัน) 
  จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
  2. การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
    อธิการบดี น าเสนอ การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ดังนี้ 

 ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา ภู่แดง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์                
ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 
2564 จึงส่งผลให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 
2564 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา นาคธน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครบวาระ
การด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ เมื่อวันที่  8 มีนาคม 2564 จึงส่งผลให้ พ้นจากต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ประกอบกับวาระการด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ดังกล่าว เหลืออยู่เพียง 41 วัน นับตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 
2564 – 18 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยจึงด าเนินการตามมาตรา 17 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทน นั้น 

 
 
 
 
 

บัดนี้… 
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 บัดนี้ วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร                 
ที่กล่าวมาข้างต้นสิ้นสุดแล้ว เมื่อวันที่  18 เมษายน 2564 และมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการตาม ข้อ ๖                     
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจาก ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ให้มี          
การด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่   
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง โดยด าเนินการเลือกกรรมการ                     
สภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามข้อ ๔ ของข้อบังคับดังกล่าว  

 ผู้บริหาร กลุ่มต่างๆ คัดเลือกกันเอง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 สรุปผลการเลือก ดังนี้ 
 ๑. ผู้บริหาร กลุ่ม 2 ประกอบด้วย คณบดีคณะต่างๆ เลือกผู้แทนกลุ่ม จ านวนสองคน คือ 

 ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ๒. ผู้บริหาร กลุ่ม ๓ ประกอบด้วย ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เลือกผู้แทนกลุ่ม 
จ านวนหนึ่งคน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าว ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร รายละเอียดตามเอกสารหน้า 1 - 2 

 จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหาร ประกอบด้วย 

  ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๓) รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

  3. รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย       
เดือนเมษายน 2564 
   อธิการบดี น าเสนอ รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย เดือนเมษายน 2564 ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
- - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
- - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ระหว่างวันที่ 22 และ  
23 มีนาคม 2564  

ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการเป็นเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  ลงนามบันทึก
ข้ อ ต ก ล งค ว าม ร่ ว ม มื อ ก า ร เป็ น เค รื อ ข่ า ย                   
ด้านศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(MOU Signing Ceremony) ในงานประชุมวิชาการ  

 

 
ระดับชาติ... 
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ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

  

ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ น า น า ช า ติ ด้ า น ศิ ล ป ะ                
แ ล ะวัฒ น ธ รรม  ป ระจ าปี 2564 เค รื อ ข่ า ย 
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย                
ค รั้ ง ที่  11 "วิ ถี ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ร่ ว ม ส มั ย "                    
ณ ห้ องประชุมสมเด็ จพระมหาวีรวงศ์  1 ชั้ น 2              
อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
กรุงเทพมหานคร             

 

วั น ที่  2 3  มี น า ค ม 
2564 

ลงนามต่ออายุสัญญาความ
ร่ ว ม มื อ กั บ ท า ง  Mara 
University of Technology 
(UiTM) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เข้าร่วมพิธีลงนาม
ต่ อ อ ายุ สั ญ ญ าค วาม ร่ ว ม มื อ กั บ ท า ง  Mara 
University of Technology (UiTM) ป ร ะ เท ศ
มาเลเซีย ซึ่งเป็นการต่ออายุสัญญาความร่วมมือ
ครั้งที่ 3 โดยสัญญาฉบับนี้ มีระยะเวลา 3 ปี  

 

วั น ที่  3 1  มี น า ค ม 
2564 

จัดบริการวิชาการ  
ค่ายภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ภาษา ได้จัดบริการวิชาการ 
ค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ของโรงเรียนอนุบาล เขาพระงาม จังหวัดลพบุรี            
ณ  ศู น ย์ อบ รมภ าษ า  ชั้ น  4  อาค าร  9 0  ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

5 เมษายน 2564 ปฐมนิเทศออนไลน์  
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 

ศูนย์ภาษา จัดการปฐมนิเทศออนไลน์ นักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 - 4 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการอบรม
ออนไลน์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่จะจัดขึ้น
ระหว่างวันที่  19 เมษายน ถึง 17 พฤษภาคม 
2564 โดยได้แบ่งระดับการอบรมเป็นดังนี้ 
     - นักศึกษาชั้นปีที่ 1 อบรมภาษาอังกฤษระดับ A 1  
 - นักศึกษาชั้นปีที่ 2 อบรมภาษาอังกฤษระดับ A 2 
 - นักศึกษาชั้นปีที่ 3 อบรมภาษาอังกฤษระดับ 
B1.1 
     - นั ก ศึ ก ษ าชั้ น ปี ที่  4  ส าข าที่ ไม่ ใช่ เอ ก
ภาษาอังกฤษ อบรมภาษาอังกฤษระดับ B1.2 
     - นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
อบรมภาษาอังกฤษระดับ B2 

 

 
 
 
 

วันที่ 7… 
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ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

วันที่ 7 - 9 เมษายน 
2564 

การอบรมภาษาอังกฤษ
ส าหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ภาษา น าโดย ผศ.ดร.กันยา 
กองสูงเนิน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศ
สัมพันธ์ ร่วมด้วยคณะวิทยากรจากศูนย์ภาษา 
จัดการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ ณ โรงแรมเคนซิงตัน เขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีหัวข้อในการอบรม ดังต่อไปนี้  
    - ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในส านักงาน 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
    - ภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนบทคัดย่อและ             
การน าเสนองานทางวิชาการ ส าหรับอาจารย์            
โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่กว่า 40 คนให้ความ
สนใจในการเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ 

 

ระหว่างวันที่ 26 
เมษายน - 7 พฤษภาคม
2564 

โค ร งก ารอบ รม ค รู ผู้ ส อ น 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
(ป.4 - ป.6) และระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท .) จั ด โครงการอบรมครูผู้ ส อนระดั บ
ประถมศึ กษาตอนปลาย  (ป .4  - ป .6 ) และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) แก่ครูใน
โรงเรียนจังหวัดลพบุรี ใน “โครงการเพ่ิมศักยภาพ
ครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21” โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน
จาก สสวท. เป็นจ านวนเงิน 800,000 บาท โดย
การอบรมครูผู้สอนในครั้งนี้ เป็นการด าเนินการ
ภายใต้หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐาน
สมรรถนะ  มีสาระการเรียนรู้ 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และสาระการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
โดยมีเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 300 คน ปัจจุบันมี
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมในโครงการเป็นจ านวน
รวม 387 คน ประกอบด้ วย 1 ) กลุ่ มสาระ              
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 รุ่น รวมจ านวน 147 คน 
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 รุ่น รวม
จ านวน 143 คน และ 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ 1 รุ่น รวมจ านวน 97 คน ซึ่งใน
การอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับวุฒิบัตร จ านวน 
20 ชั่วโมง และการอบรมจะเป็นการอบรมแบบ
ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2564 – 7 
พฤษภาคม 2564 

 

 

วันที่ 22… 
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ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

วันที่ 22 เมษายน 
2564 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ
หลักสูตร 

มหาวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการหลักสูตร เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายด้านการจัดการศึกษาและการยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษา โดยมีอาจารย์ เข้ าร่วม  จ านวน              
128 คน จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 60 คน ทั้งนี้ ได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ               
ดร.ชุติมา สัจจานันท์ และรองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ 
หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ                 
เป็นวิทยากร ซึ่งเป็นการบรรยายผ่านระบบ ZOOM  

 

วันที่ 20 เมษายน 
2564 
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประกัน
คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ า
ภายใน 

มหาวิทยาลัย โดยส านักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตาม พรบ.            
การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 มาตรา 62, 63 เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับ  หลักสู ตร คณ ะ ส านั ก  สถาบัน   ประจ าปี
การศึกษา 2563 โดยทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับ 
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ส านัก  สถาบัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประเด็น
ข้อสังเกต จากผลการประเมินระดับคณะ ส านัก สถาบัน 
ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
 วันที่ 20 เมษายน จัดประชุม คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ในทุ กสาขาวิชา จ านวน 4 5 หลักสูตร              
มีผู้เข้าร่วม 77 คน 
 วันที่ 23 และ 30 เมษายน จ้ดอบรมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ส านัก และ
สถาบัน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
- - - - 

 
 
 
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ครั้ งที่  3/2564                  
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 
  ตามท่ี ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2564 (การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี และจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ               
เทพสตรี ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 และทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 
แล้วนั้น ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม 
   ในการนี้ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ เทพสตรี  ครั้งที่  3/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ ) เมื่ อวันที่  19 มีนาคม 2564                             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 57) 
  และขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ได้พัฒนารูปแบบการตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยใช้งานผ่าน Google Forms ทั้งนี้ 
หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีค าแนะน า ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยยินดีรับไปด าเนินการปรับปรุง 
  นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า หากฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาระบบได้  
ให้ศึกษาระบบการรับรองรายงานการประชุมจากส านักงานจังหวัดลพบุรี โดยระบบจะก าหนดแบบฟอร์มให้
กรรมการรับรองรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ ซึ่งด าเนินการง่ายและมีประโยชน์ ระบบจะแสดงผลให้ทราบว่า
กรรมการท่านใดยังมิได้รับรองรายงานการประชุม  
  มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 
3/2564  (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข      
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 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 
 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่ครั้งที่ 1/2564 –  ครั้งที่ 3/2564 
ที่ผ่านมา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย พร้อมประเด็นข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ส าคัญให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องรับทราบ และด าเนินการรายงานผลการด าเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัย โดยให้รายงานต่อเนื่องจนกว่างานนั้นจะส าเร็จ จึงจะยุติการรายงาน ให้ส านักงาน
สภามหาวิทยาลัยทราบเพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 
1/2564 –  ครั้งที่ 3/2564 โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 

 
1. หมวดนโยบาย… 
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1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 6 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 4 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 1  

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
1 - 3 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
3 - 4 

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

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
4 - 5 

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

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 6  

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

ครั้งที ่3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
6 - 7 

2. หมวดการจัดการศึกษา จ านวน 14 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 9 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 5 เรื่อง  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภา
มหาวิทยาลัย 

เอกสาร
หน้า 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 8 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
9 - 11  

 
 
 
 
 

2. หมวดการจัดการศึกษา… 
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2. หมวดการจัดการศึกษา  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

01/2564 – 02 - 03 3. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร  ห ลั ก สู ต ร                 
รั ฐ ป ร ะศ าส น ศ าส ต รบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
12 - 13 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
14 - 15 
 
 
  

01/2564 – 02 - 05 5. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิ ชา อั กษรย่ อส าหรั บ
สาขาวิชาครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี               
(ฉบับที่..) พ.ศ. ... 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
15 - 16 

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

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
16 - 17 

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

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
18 - 19 

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

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 19  

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 20 

 
 

03/2564… 
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2. หมวดการจัดการศึกษา  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
20 - 21 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
22 - 23 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
23 - 25 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
26 - 27 

03/2564 – 03 - 14 14. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
ตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. หมวดงบประมาณ... 
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3. หมวดงบประมาณและการเงิน จ านวน 5 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 5 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

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

ครั้งที่ 12/2563 
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 29 

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 าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 29 

02/2564 – 03 - 02 3 . พิ จ ารณ าอนุ มั ติ ค าข อ ตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
จากการเปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 

ครั้งที่ 2/2564  
วันที่ 19 กุมภาพันธ ์2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 30 

02/2564 – 03 - 03 4. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน 
มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 2/2564  
วันที่ 19 กุมภาพันธ ์2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 30 

03/2564 – 03 - 04 5. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน 
มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 31 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล จ านวน 18 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 8 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 10 เรื่อง   

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

10/2563 – 04 - 01 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เท พ ส ต รี  เรื่ อ ง  ก า รแ บ่ งส่ ว น
ราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 10/2563 
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
32 - 34 

12/2563 – 04 - 02 2 . การก าหนดอั ตราเงิ น เดื อน                    
แ ร ก บ ร ร จุ ข อ ง พ นั ก ง า น ใน
สถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการที่
ก าหนด 1.5 เท่าของข้าราชการแรก
บรรจุและสายสนับสนุนที่ก าหนด 1.3 
เท่าของข้าราชการแรกบรรจุ 

ครั้งที่ 12/2563 
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
34 - 36 

 
 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล...  
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4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

12/2563 – 04 - 03 3. หลักการขั้นตอนการเสนอและ
พิจารณาเรื่องอุทธรณ์ และเรื่องร้อง
ทุกข์ ที่เสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 12/2563 
วันที ่18 ธันวาคม 2563 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
37 - 38 

01/2564 – 04 - 01 4 . 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 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 38   

01/2564 – 04 - 02 5. ข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ            
เทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....   

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
39 - 40 

02/2564 – 04 - 03 6. คัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้ งเป็น
คณบดี 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 40 

02/2564 – 04 - 04 7. คัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้ งเป็น
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น  แ ล ะ
ผู้อ านวยการส านัก 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
41 – 42 

03/2564 – 04 – 05  8. ทบทวนการเทียบเคียงสาขาวิชาที่
เค ยก าห น ด ไป แ ล้ ว ข อ งผู้ ด า ร ง
ต าแหน่งทางวิชาการที่ด าเนินการไม่
เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคย
ก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒  

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
42 – 43  

03/2564 – 04 – 06  9. ข้อหารือการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา              
สายสนับสนุน 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 43 

03/2564 – 04 – 07  10. แต่งตั้ งคณะกรรมการประเมิน           
เพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
43 – 44  

 
 
 
 

03/2564... 
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4. หมวดการบริหารงานบุคคล  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

03/2564 – 04 - 08 11. แ ต่ ง ตั้ ง อ นุ ก ร ร ม ก า ร  ใน
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 44  

03/2564 – 04 – 09  12. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
แ ล ะ แ ผ น เ พ่ื อ ก า ร พั ฒ น า
มหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
44 – 45  

03/2564 – 04 – 10  13. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที ่19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
45 - 46  

03/2564 – 04 – 11  1 4 . แ ต่ ง ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร  ใ น
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 46  

03/2564 – 04 – 12  15. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยเครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
46 – 47 

03/2564 – 04 – 13  16. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  ว่ าด้ วยธรรมาภิ บ าล           
พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 47 

03/2564 – 04 – 14  17. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  ว่ าด้ วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลั ย            
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
48 – 50 

03/2564 – 04 – 15  18. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เ ท พ ส ต รี  ว่ า ด้ ว ย ค ณ ะ
ก รรม ก ารบ ริ ห า รค ว าม เสี่ ย ง             
พ.ศ. .... 
 

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 50 

 
 
 
 

5. หมวดอ่ืน .ๆ.. 
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5. หมวดอ่ืนๆ จ านวน 7  เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 7 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 51 
 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 52 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 52 

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

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
53 - 54 

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

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
54- 55 

 
03/2564... 
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5. หมวดอ่ืนๆ  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 55 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 56 

 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 56) และในระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 3.2 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและนวัตกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ น าเสนอ อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการสารสนเทศและนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้    

 ตามที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องด้วยครบก าหนดเวลา
ในการปรับปรุงรอบ 5 ปี เพ่ือใช้เปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สอดคล้องกับ
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 19 มีนาคม 2564 และสภามหาวิทยาลัยมีมติมอบมหาวิทยาลัยทบทวนการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
   1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง                
พ.ศ. 2564)  
   2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง                  
พ.ศ. 2564)  
 

มหาวิทยาลัย... 
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  มหาวิทยาลัย จึงได้ด าเนินการปรับหลักสูตรดังกล่าวตามมติและความเห็นของสภา
มหาวิทยาลัย โดยควบรวมทั้ง 2 หลักสูตรข้างต้น เป็น 1 หลักสูตร ใช้ชื่อว่า “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)” โดยแยกเป็น 2 วิชาเอก      
ได้แก่ ๑) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์  และ ๒) วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   โดยกรอบแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตรนี้ เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ           
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ             
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ. 2564) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. มหาวิทยาลัยได้เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมร่วมกับคณาจารย์
เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องการควบรวมหลักสูตร ซึ่งการควบรวมหลักสูตรเป็นการปรับวิชาเอก คณะ
สามารถน าศักยภาพของอาจารย์ประจ าที่ เหลืออยู่ ไปพัฒนาขยายฐานวิชาเอกได้  เช่น  AI (Artificial 
Intelligence) การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ครั้งนี้คณะขอเปลี่ยนชื่อจาก “หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและนวัตกรรม” เป็น “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทัล” ซ่ึงเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย น่าสนใจ  
 2. ขอให้ปรับการเขียนแนวคิด (๑) ความส าคัญของหลักสูตร ควรเขียนในลักษณะความเรียง 
เน้นลักษณะเด่น และความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจาก เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในแผน               
พัฒนาดิจิทัล (๒) วัตถุประสงค์ทางการศึกษาในทุกหลักสูตรควรเขียนให้ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่                             
1) K : Knowledge (ความรู้ ) 2) S : Skill (ทักษะ) และ 3) A : Attitude (ทัศนคติ หรือคุณลักษณะที่               
พึงประสงค์) ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการประเมินหลักสูตรด้วย 
 3. หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล มี มคอ. 1 ก ากับการจัดท าหลักสูตร ในบางรายวิชา
สามารถบูรณาการร่วมกันได้ วิชาแกนมีจ านวนน้อยคือ 3 วิชา วิชาเอกมี 2 กลุ่ม คือ วิชาเอกวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ การขอต าแหน่งทางวิชาการส านักงานคณะกรรมการ                 
การอุดมศึกษา (เดิม) ก าหนดให้สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสาขาใหญ่ โดยมีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์        
อยู่ภายใต้สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ให้คณะตรวจสอบการเขียนกลุ่มวิชาเลือก ควรเขียนให้
ชัดเจน เลือกเพียงหนึ่งกลุ่มวิชา ในวิชาเอกบังคับ ไม่ควรแบ่งกลุ่มย่อยเป็นวิชาแกน ให้ใช้ชื่อวิชาตามเดิม       
ตัดหัวข้อออก และไม่จัดในกลุ่มวิชาแกน  
  4. วิชาเลือก วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวข้องกัน
ทั้งหมด หากรวมเป็นกลุ่มเดียวและให้วิชาเอกใดวิชาหนึ่งเลือกเรียนวิชาเลือก ตามความสนใจ เพ่ือเป็น            
การบูรณาการศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่ตนเองสนใจมากข้ึน ส าหรับบางรายวิชาเสนอ
ให้ตัดรายวิชาออก เช่น ซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก รายวิชาดังกล่าวไม่เหมาะสมส าหรับการเรียน
การสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 
 
 

5. หลักสูตร... 



- 18 - 
 

 5. หลักสูตรควรมีมิติทางสังคมและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ ควรมีเรื่องกฎหมายไว้ใน
หลักสูตรด้วย เช่น ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันสังคม
ออนไลน์มีการกระท าผิดทางกฎหมายและจริยธรรมโดยไม่รู้ตัวเป็นจ านวนมาก ในอนาคตต่อไปหากคณะมี
วิชาเอกเพ่ิมเติมหรือวิชาเอกที่ทันสมัย ให้ด าเนินการเฉพาะวิชาเอกและแจ้งส านักงานคณะกรรมการ               
การอุดมศึกษา (เดิม) ทราบ เนื่องจากเป็นการปรับปรุงเล็กน้อย 
 6. การปรับชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ควรพิจารณาว่าจะมี
รายวิชาใดบ้างที่เป็นวิชาแกน เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นศาสตร์ใหญ่และใหม่ ที่ก ากับวิชาเอก นอกจากนี้ 
ในเล่มหลักสูตร ใช้ถ้อยค าหลากหลาย ได้แก่ค าว่า “แขนงวิชา, วิชาเอก, กลุ่ม” ควรเลือกใช้ค าอย่างใดอย่าง
หนึ่งให้ชัดเจน เพ่ือมิให้เกิดความสับสน เช่น หน้า 18 รหัสประจ าวิชา 01 หมายถึง แขนงวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 02 หมายถึง แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่เมื่อพิจารณาประกอบกับเอกสารหน้า 3 รายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ใช้ค าว่า “สาขาวิชา” จึงขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียดว่าจะใช้ชื่อ “แขนงวิชา, 
วิชาเอก, กลุ่มหรือวิชาเอก” โดยในเนื้อหาใช้ชื่อว่า “วิชาเอก” สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นสาขาใหญ่ควบ
รวมทั้งสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาอย่างไร ควรหารายวิชาที่เป็นค าใหม่มาเป็นรายวิชาร่วม เช่น การบริหารโครงการ 
(Project Management) โดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี หรืออาจน าดิจิตอลไปผนวกกับธุรกิจ เช่น รายวิชา
ผู้ประกอบการดิจิตอล ซึ่งการเปลี่ยนชื่อหลักสูตร  อาจต้องมีการวิพากษ์หลักสูตรใหม่หรือไม ่
 7. ควรตัดรายวิชาซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ออก โดยในทุกรายวิชาอาจารย์ต้องสอดแทรก
ให้นักศึกษารับรู้การซ่อมบ ารุงดูแลคอมพิวเตอร์ของตนเองด้วย นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบรายวิชาที่เหมือนกันให้
หลอมรวมอยู่ในกลุ่มหัวเรื่องเดียวกัน เช่น หน้า 16 วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ กับหน้า 17 วิชาเอก
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีชื่อกลุ่มเดียวกัน แต่คนละรายวิชา และเสนอให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศหารือกับ
คณะครุศาสตร์ เกี่ยวกับ มคอ. 1 ได้ก าหนดการเขียนหลักสูตรครอบคลุมตามสภาวิชาชีพ  กลุ่มรายวิชา                
หน้า 16 และ 17 ไม่ควรมีชื่อกลุ่ม แต่ควรน าไปเขียนไว้ในค าอธิบายรายละเอียดในเอกสารประกอบหลักสูตร
ว่าอยู่รายวิชาใด                  
 8. หากคณะใช้ชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิชาเอก
เทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องจัดท าหลักสูตรตาม มคอ. 1  หากไม่ต้องการยึดกรอบ มคอ. 1 คณะสามารถ
สร้างหลักสูตรที่หลากหลาย และท้าทายให้กับเด็กยุคใหม่ได้ แต่ทั้งนี้ต้องหารือร่วมกันและรายวิชาที่ซ้ าซ้อนให้
ตัดออก หรือหลอมรวมเป็นวิชากลาง 
  9. เอกสารหน้า 15 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน 9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               
24 หน่วยกิต ทั้ง 2 วิชาเอกนักศึกษาต้องเรียนหรือไม่ และกลุ่มวิชาเลือกไม่น้อยกว่า  51 หน่วยกิต                 
โดยวิชาเอกวิทยาคอมพิวเตอร์ มีกลุ่มวิชาเอกบังคับ 39 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนในรายวิชา
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงต้องการทราบว่าวิชาเอกแต่ละกลุ่มควรมีหน่วยกิตเท่าใด เพ่ือเป็นในกรอบ        
ในการเรียนและให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนความสนใจและมีอิสระมากยิ่งข้ึน 
 10.  ให้คณะตรวจสอบ เอกสารหน้า 51 มีจ านวนหน่วยกิตเกิน 127 หน่วยกิต และรายวิชา 
ในเอกสาร หน้า ข 5 เหตุใดจึงเรียก “กลุ่มวิชา” รายวิชาความน่าจะเป็น ควรเป็นรายวิชาทฤษฎีหรือปฏิบัติ 
เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวมีรายวิชาปฏิบัติจ านวนมาก ให้คณะส ารวจทุกรายวิชาว่าจ าเป็นต้องปฏิบัติหรือไม่ 
และเอกสาร หน้า ซ 7 องค์ความรู้ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานของสมาคมคอมพิวเตอร์ 
IEEE และ ACM เรื่องการบ ารุงรักษาและการบริหารระบบ แต่ตารางช่องขวารายวิชาในหลักสูตรวิชาเอก                
เป็นเรื่องการเขียนโปรแกรมเว็บ  ซึ่งเห็นว่าไม่สอดคล้องกัน เอกสารหน้า ซ 6 นักคอมพิวเตอร์จ าเป็นต้องเรียน 
 
 

คณิตศาสตร์... 
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คณิตศาสตร์หรือไม่ เช่น รายวิชาคณิตศาสตร์ดิสครีตส าหรับนักคอมพิวเตอร์ และข้อ 8 พ้ืนฐานการเขียน
โปรแกรม 3 รายวิชา หลักสูตรดังกล่าวต้องการเน้นพัฒนานักศึกษาให้เก่งคอมพิวเตอร์ ในด้าน Hardware 
หรือ Software หรือทั้ง 2 ด้าน และคณะควรส ารวจความต้องการของตลาดต้องการบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถด้านใด 
 11. รายวิชาที่หลอมรวมกันได้ให้ปรับและหารือร่วมกัน มหาวิทยาลัยบางแห่งจัดท าหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ เพ่ือเลี่ยงกรอบ มคอ.1 ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้ชี้แจงให้คณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยรับทราบแล้ว ส าหรับการใช้ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล นั้น              
เพ่ือต้องการให้หลักสูตรเป็นที่น่าสนใจ นักศึกษาสามารถหางานท าได้และอยู่ในศาสตร์คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้               
การใช้ชื่อสาขาวิชาควรอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษาและมีโอกาสในการขอทุนวิจัย  
 12. ให้คณะปรับตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการปรับชื่อ  
“แขนงวิชา, กลุ่มวิชา หรือรายวิชา” ชื่อวิชาที่เหมือนกันให้รวมและเป็นวิชาเลือก ส าหรับ 2 วิชาเอก และให้มี
รายวิชาใหม่ๆ เพ่ิมเติม ที่น่าสนใจ  
 13. ในอนาคตเมื่อปรับเป็นวิชาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจร่วมมือกับคณะวิทยาการ
จัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยใช้ชื่อวิชาเอกดิจิทัลเทคโนโลยีเพ่ือนวัตกรรมบริหารธุรกิจ                
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัย ท้าทาย และไม่ติดกรอบ มคอ. 1  
 14. ควรให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 2 หลักสูตร มาประชุมหารือร่วมกันให้ชัดเจนตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และน าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม พิจารณาต่อไป 
 15. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง             
พ.ศ. 2564) โดยมอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและจัดท าข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัย และ
นวัตกรรม พิจารณา และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
 16. มหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 
1/2564 และเสนอขออนุมัติแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ตามที่ปรากฏใน มคอ. 2 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) หน้า 12 ดังนี้ 

  1. วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  (1) แผนการรับนักศึกษาภาคปกติและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 30 30 

 
 
 

(2) แผนการรับ... 
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 (2) แผนการรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป) และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่ 1 35 35 35 35 35 
ชั้นปีที่ 2 - 35 35 35 35 
ชั้นปีที่ 3 - - 35 35 35 
ชั้นปีที่ 4 - - - 35 35 

รวม 35 70 105 140 140 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 35 35 
 
   2. วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (1) แผนการรับนักศึกษาภาคปกติและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 40 40 

 
  มติสภามหาวิทยาลัย   
 1. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง             
พ.ศ. 2564) โดยมอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของกรรมการ            
สภามหาวิทยาลัยและน าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ตรวจสอบ และ
รายงานให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
 2. อนุมัติการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2564 เป็นต้นไป 
ทั้งนี้ หลังจากที่ได้แจ้งหลักสูตรดังกล่าวต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม แล้ว 
 3. อนุมัติแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ตาม มคอ. 2 ที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
 
 
 
 
 

3.3  พิจารณาอนุมัติ... 
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  3.3  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ น าเสนอ อนุมัติหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้ 
   ตามที่ คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องด้วยครบก าหนดเวลาใน
การปรับปรุงรอบ 5 ปี เพ่ือใช้เปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สอดคล้องกับ
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและ            
การจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 19 มีนาคม 2564 และสภามหาวิทยาลัยมีมติมอบมหาวิทยาลัยทบทวน              
การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
    1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)   
    2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
    3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
    4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
   มหาวิทยาลัย จึงได้ด าเนินการปรับหลักสูตรดังกล่าวตามมติและความเห็นของสภา
มหาวิทยาลัย โดยควบรวมทั้ง 4 หลักสูตรข้างต้น เป็น 1 หลักสูตร ใช้ชื่อว่า “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ” โดยแยกเป็น 4 วิชาเอก ได้แก่  
    ๑) วิชาเอกการจัดการ   
    ๒) วิชาเอกการตลาด  
    3) วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  
    4) วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
โดยกรอบแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตรนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘       
และผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ ต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
    
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. ให้ตรวจสอบการเขียนวัตถุประสงค์ทางการศึกษา สามารถบูรณาการศาสตร์โดยใช้
เทคโนโลยีได้จริงหรือเพียงแค่ประยุกต์เทคโนโลยี และต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้  (Learning outcomes) 
รายวิชาปฏิบัติให้เพิ่มเติมผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เป็นผลทางทักษะ 
 2 . หมวดวิช าเฉพาะด้ าน  ห รือ วิช าแกน  คื อ  บ ริห ารธุ รกิ จ  ดั งนั้ น  จึ ง ให้ ชื่ อ วิ ช า                     
ที่ทันสมัย เช่น วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ปรับเป็นชื่อวิชาเศรษฐศาสตร์ส าหรับธุรกิจ หรือวิชาแกนกลาง                  
ที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียน กฎหมายธุรกิจ หรือจริยธรรมทางธุรกิจ ควรอยู่ในวิชาแกน หรือวิชาระเบียบ                
วิธีวิจัยธุรกิจ วิชาสัมมนาทางธุรกิจ ไม่ควรกระจายตามวิชาเอก แต่ควรเป็นวิชาแกน และใช้วิธีกรณีศึกษา
จ าแนกตามวิชาเอก วิชาเอกใดที่มีวิชาแกนจ านวนมากย่อมส่งผลดีส าหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาเพ่ิมเติม 
 

ในเอกวิชาอ่ืน… 
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ในเอกวิชาอ่ืน โดยใช้เวลาศึกษาเพ่ิมเติมเพียง 1 ปี จึงจะส าเร็จการศึกษา 2 ปริญญาตรี หรือนักศึกษา                 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน สามารถเรียนสะสมจนส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาสี่ปีครึ่ง จึงต้องน ารายวิชาแกนปรับ
เป็นกลาง ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ให้นักศึกษาสามารถเรียนคร่อมระหว่างเอกวิชาได้ ดังนั้น เสนอให้ปรับโครงสร้าง
หลักสูตรและปรับชื่อรายวิชาให้ทันสมัย ในขณะเดียวกัน วิชาเอกต่างๆ มีวิชาเลือกในแต่ละวิชาเอก ควรให้
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกได้อย่างอิสระ เพ่ือมิให้เสียโอกาสทางการศึกษา จึงเสนอให้จัดรายวิชาเลือกใหม่ 
นอกจากนี้ เมื่อเปลี่ยนชื่อวิชาเอกเป็นการจัดการธุรกิจดิจิทัล จากเดิมชื่อ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจสื่อ
ความหมายที่ต่างกัน หากนักศึกษาต้องการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อเปลี่ยนชื่อเป็นการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
อาจไม่เป็นที่รู้จักและจะมีจ านวนนักศึกษาที่ลดลง จึงเสนอไว้เป็นหลักการ 
 3. วิชาแกนในหลักบริหารธุรกิจ ควรมีหลักการ 4M หรือหลัก 5M เช่น Man Money 
Method และควรหาวิชาร่วมทุกวิชาเอกร่วมกัน เช่น วิชาดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ วิชาเลือกในวิชาเอกไม่ควรมี           
จ านวนมาก และจะท าให้ทับซ้อนวิชาแกน ในอดีตนักศึกษาสามารถเลือกเรียนข้ามกลุ่ มได้ เพ่ือให้อิสระกับ
นักศึกษาในรายวิชาเลือก ดังนั้น ถ้าหากมีวิชาเลือกในวิชาเอก โดยปกติจะมิให้มีหน่วยกิตมากกว่าเท่าครึ่ง หาก
นักศึกษาต้องการเรียนวิชาเลือกและมิได้เรียนอาจเกิดการร้องเรียนได้ ดังนั้น ควรบูรณาการวิชาเลือกในกลุ่ม
วิชาเอก เช่น หน้า 29 วิชาเลือกเรียน 12 หน่วยกิต และเห็นว่าหลักสูตรสามารถด าเนินการต่อไปได้ และน า
ศักยภาพของอาจารย์ที่มีไปจัดท าหลักสูตรอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ วิชาเอกการจัดการ 
สามารถผนวกข้ามศาสตร์กับวิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัลได้ หรือ วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล ผนวกกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้มีหลักสูตรที่หลากหลายมากขึ้น  
 4 . ควรมี วิช าแกนในรายวิชาความรู้ เกี่ ยวกับการบริห ารธุ รกิ จ  (Digital Business 
Management) ให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ การน าเทคโนโลยีมาด าเนินธุรกิจให้เหมาะสมในยุคดิจิทัล (Digital 
Transformation) ซึ่งอาจจะปรับจากรายวิชาที่มีก็ได้ 
 5. มหาวิทยาลัย ขออนุมัติ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2564 และขออนุมัติแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)      
ตามเอกสารที่ปรากฏ ใน มคอ. 2 หน้า 17 - 20 ดังนี้ 

         1. วิชาเอกการจัดการ 
                    ภาคปกติ 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 หมายเหตุ 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60  
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60  
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60  
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60  

รวม 60 120 180 240 240  
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 60 60  

                  
 
 
 

ภาคพิเศษ... 
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               ภาคพิเศษ 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 หมายเหตุ 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60  
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60  
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60  
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60  

รวม 60 120 180 240 240  
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 60 60  

 

   2. วิชาเอกการตลาด 
                      ภาคปกติ 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 หมายเหตุ 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60  
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60  
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60  
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60  

รวม 60 120 180 240 240  
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 60 60  

             
   ภาคพิเศษ 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 หมายเหตุ 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30  
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30  
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30  
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30  

รวม 30 60 90 120 120  
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30  

 
 
 
 
 
 
 
 

 3. วิชาเอก... 
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  3. วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
                 ภาคปกติ 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 หมายเหตุ 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40  
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40  
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40  
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40  

รวม 40 80 120 160 160  
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 40 40  

                
  ภาคพิเศษ 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 หมายเหตุ 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30  
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30  
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30  
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30  

รวม 30 60 90 120 120  
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30  

 
  4. วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล 

                  ภาคปกติ 
จ านวนนักศึกษา 

 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 หมายเหตุ 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60  
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60  
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60  
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60  

รวม 60 120 180 240 240  
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 60 60  

         
 
 
 
 
 

ภาคพิเศษ... 
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 ภาคพิเศษ 
จ านวนนักศึกษา  

 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 หมายเหตุ 
ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50  
ชั้นปีที่ 2 - 50 50 50 50  
ชั้นปีที่ 3 - - 50 50 50  
ชั้นปีที่ 4 - - - 50 50  

รวม 50 100 150 200 250  
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 50 50  

 
  มติสภามหาวิทยาลัย  
 1. อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิ ต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง                      
พ.ศ. 2564) และมอบคณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ                  
สภามหาวิทยาลัย และน าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ตรวจสอบ          
และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
 2. อนุมัติการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 
1/2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หลังจากที่ได้แจ้งหลักสูตรดังกล่าวต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้ว 
 3. อนุมัติแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ตาม มคอ. 2 ที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
   ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา น าเสนอ อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ดังนี้ 
   ด้วย การจัดการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาภาคปกติและ           
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษา จ านวน 564 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 
551 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 13 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนมีนาคม
2564 ดังนี้        

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

 (2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 16 
มีนาคม 2564 

 
(3) คณะกรรมการ... 
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 (3) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ในการประชุมเม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา            
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 24 – 26 และวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2564 

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 พิจารณา
ให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 564 คน รายละเอียด
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

1. คณะครุศาสตร์ 
 1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
 1.1.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 54 - 54 
 1.1.2 สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา 51 - 51 
 1.1.3 สาขาวิชาพลศึกษา 53 - 53 

รวมทั้งหลักสูตร 158 - 158 
รวมทั้งสิ้น 158 - 158 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา 22 - 22 
 2.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 52 - 52 
  2.1.3 สาขาวิชาภาษาไทย 45 - 45 
 2.1.4 สาขาวิชาสังคมศึกษา 42 - 42 

รวมทั้งหลักสูตร 161 - 161 
 2.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 2.2.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 7 - 7 

รวมทั้งหลักสูตร 7 - 7 
 2.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 2.3.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 49 7 56 

รวมทั้งหลักสูตร 49 7 56 
รวมทั้งสิ้น 217 7 224 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. คณะวิทยาศาสตร์... 
… 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาเคมี 18 - 18 
  3.1.2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 42 - 42 
  3.1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 49 - 49 

รวมทั้งหลักสูตร 109 - 109 
 3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 3.2.1 สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 110 - 110 

4. คณะวิทยาการจัดการ 
 4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  4.1.1 สาขาวิชาการจัดการ - 4 4 

รวมทั้งหลักสูตร - 4 4 
 4.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
  4.2.1 สาขาวิชาการบัญชี - 1 1 

รวมทั้งหลักสูตร - 1 1 
รวมทั้งสิ้น - 5 5 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  5.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 30 - 30 

รวมทั้งหลักสูตร 30 - 30 
 5.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  5.2.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - 1 1 

รวมทั้งหลักสูตร - 1 1 
รวมทั้งสิ้น 30 1 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. คณะเทคโนโลยี... 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 6.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  6.1.1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์) 

16 - 16 

  6.1.2 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (วิศวกรรมไฟฟ้า) 11 - 11 
รวมทั้งหลักสูตร 27 - 27 

 6.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต    
  6.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
 6.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
  6.3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 4 - 4 

รวมทั้งหลักสูตร 4 - 4 
 6.4 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  6.4.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล) 

4 - 4 

รวมทั้งหลักสูตร 4 - 4 
รวมทั้งสิ้น 36 - 36 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 551 13 564 
 

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี  จ านวน 564 คน (เอกสารแยกเล่ม             
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. ให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อก ากับในส่วนท้ายของบัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาทุกแผ่น 
  2. จ านวนหน่วยกิตของผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาบางรายมีหน่วยกิตเกิน เช่น หลักสูตร                
นิติศาสตรบัณฑิต 200 หน่วยกิต หรือหลักสูตรบริหารธุรกิจ 177 หน่วยกิต สาเหตุเกิดจากนักศึกษาติด E 
จ านวน 22 ตัว ประกอบกับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดเงื่อนไขส าหรับการส าเร็จการศึกษาไว้ 2 เงื่อนไข คือ เรียนครบหลักสูตร 
และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และรายวิชาเอกบังคับต้องได้ระดับคะแนน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
2.00 ดังนั้น นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ จึงมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ข้อบังคับฯ ก าหนด            
จึงเป็นสาเหตุให้นักศึกษามีจ านวนหน่วยกิตเกิน ขณะนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการปรับ แก้ไขข้อบังคับฯ ดังกล่าว 
 
 
 
 

มติสภามหาวิทยาลัย… 
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  มติสภามหาวิทยาลัย 
  1. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน  564 คน ดังนี้ 

คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
1. คณะครุศาสตร์ - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 158 - 158 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 161 - 161 
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 7 - 7 

 - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 49 7 56 

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 109 - 109 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 - 1 

4. คณะวิทยาการจัดการ 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต - 4 4 
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต - 1 1 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 30 - 30 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต - 1 1 

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 27 - 27 
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 1 - 1 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 - 4 
- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 - 4 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 551 13 564 
 
  2. มอบมหาวิทยาลัย รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย                 
ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 
 
 4.2 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)                
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย น าเสนอ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)                
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี )  (หลักสูตรปรับปรุง                    
พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับทราบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 แล้วนั้น 
 
 

 
เนื่องจาก... 
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  เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง                    
พ.ศ. ๒๕๖๒) ได้หมดสัญญาจ้างในปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน            
การพัฒนาหลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์ เป็น 
อาจารย์ปริญญา เงินพลอย และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ 
กระต่ายอินทร์  เป็น  อาจารย์กัลยา ภูผา ซึ่ งอาจารย์ปริญญา เงินพลอย และอาจารย์กัลยา ภูผา                   
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์ 1. อาจารย์ปริญญา เงินพลอย เปลี่ยนแปลง 
2. อาจารย์นิธิชญา ใจเย็น 2. อาจารย์นิธิชญา ใจเย็น คงเดิม 
3. อาจารย์ชนิตตา โชติช่วง 3. อาจารย์ชนิตตา โชติช่วง คงเดิม 

4. อาจารย์สนธยา สุขอ่ิม 4. อาจารย์สนธยา สุขอ่ิม คงเดิม 

5. อาจารย์สุภาสิณี คุ้มไพรี 5. อาจารย์สุภาสิณี คุ้มไพรี คงเดิม 

 
  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดเดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์ 1. อาจารย์กัลยา ภูผา เปลี่ยนแปลง 
2. อาจารย์นิธิชญา ใจเย็น 2. อาจารย์นิธิชญา ใจเย็น คงเดิม 
3. อาจารย์ชนิตตา โชติช่วง 3. อาจารย์ชนิตตา โชติช่วง คงเดิม 

4. อาจารย์สนธยา สุขอ่ิม 4. อาจารย์สนธยา สุขอ่ิม คงเดิม 

5. อาจารย์สุภาสิณี คุ้มไพรี 5. อาจารย์สุภาสิณี คุ้มไพรี คงเดิม 

6. อาจารย์ปริญญา เงินพลอย 6. อาจารย์ปริญญา เงินพลอย คงเดิม 

 
ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 และสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 
2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 4 และข้อ 10 และให้คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ด าเนินการเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาต่อไป 
   มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตามที่ เสนอ ดังรายละเอียด               
ในเอกสารประกอบการประชุม 
 

 กรรมการสภา... 
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  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. เสนอหลักการให้มหาวิทยาลัยก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ควรมีผลงานทางวิชาการที่เป็นหลัก หรืองานวิจัยหลัก จุดประสงค์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรต้องการ
ให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ เพ่ือน าไปสู่การขอต าแหน่งทางวิชาการ หากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่ท าผลงานทางวิชาการ อาจท าให้งานวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือสาขาวิชา                
อ่อนด้อยลงไป  
  2. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรต้องการให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์    
มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยที่เป็นผลงานของตนเอง 
  3. ให้มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติ 

  มติสภามหาวิทยาลัย  
  1. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ตามท่ีเสนอ ดังนี้ 
   (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ชุดเดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์ 1. อาจารย์ปริญญา เงินพลอย เปลี่ยนแปลง 
2. อาจารย์นิธิชญา ใจเย็น 2. อาจารย์นิธิชญา ใจเย็น คงเดิม 
3. อาจารย์ชนิตตา โชติช่วง 3. อาจารย์ชนิตตา โชติช่วง คงเดิม 

4. อาจารย์สนธยา สุขอ่ิม 4. อาจารย์สนธยา สุขอ่ิม คงเดิม 

5. อาจารย์สุภาสิณี คุ้มไพรี 5. อาจารย์สุภาสิณี คุ้มไพรี คงเดิม 

 

   (2) อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดเดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ชุดใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์ 1. อาจารย์กัลยา ภูผา เปลี่ยนแปลง 
2. อาจารย์นิธิชญา ใจเย็น 2. อาจารย์นิธิชญา ใจเย็น คงเดิม 
3. อาจารย์ชนิตตา โชติช่วง 3. อาจารย์ชนิตตา โชติช่วง คงเดิม 

4. อาจารย์สนธยา สุขอ่ิม 4. อาจารย์สนธยา สุขอ่ิม คงเดิม 

5. อาจารย์สุภาสิณี คุ้มไพรี 5. อาจารย์สุภาสิณี คุ้มไพรี คงเดิม 

6. อาจารย์ปริญญา เงินพลอย 6. อาจารย์ปริญญา เงินพลอย คงเดิม 
 

   2. มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณา
ประกอบการด าเนินการต่อไป  
 
 
 
 

4.3 พิจารณาอนุมัติ... 
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 4.3 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ น าเสนอ อนุมัติปิดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้ 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบงดรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่                                                      
ปีการศึกษา 2562 นั้น บัดนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ยังไม่สามารถรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ครบถ้วน
ตามเกณฑ์ได้ ปัจจุบันหลักสูตรดังกล่าวมีนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบจ านวน 1 หมู่เรียน และนักศึกษา
ตกค้าง จ านวน 3 คน ดังนี้ 
  1. นักศึกษาหมู่ เรียน 611749301 จ านวน 16 คน คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาใน                 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
  2. นักศึกษาตกค้าง จ านวน 3 คน ได้แก่ หมู่เรียน 601749301 จ านวน 1 คน หมู่เรียน 
591749301 จ านวน 1 คน และหมูเ่รยีน 581749301 จ านวน 1 คน  
  เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร จึงขอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และของดเว้นการประเมินคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 โดยสาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร จะดูแลนักศึกษาจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้เรื่องดังกล่าว              
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 
19 มกราคม 2564 และสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภา พันธ์ 2564                  
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ การปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และการของดเว้นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563                       
โดยคณะกรรมการได้มีข้อสังเกตในเรื่องดังกล่าวว่า ควรตรวจสอบข้อมูลกับส านักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการว่าจะเป็นการยกเว้นการประเมินคุณภาพการศึกษา หรือจะเป็นการ
ยกเว้นบางตัวบ่งชี้ในรอบของการประเมินคุณภาพการศึกษา และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ  และของด
เว้นการประเมินคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 โดยให้สาขาวิชาดูแลนักศึกษาจนกว่านักศึกษา                         
คนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่ สาขาวิชาการเงินและ            
การธนาคาร ขอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง               
พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ และของดเว้นการประเมินคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2563              
สภาวิชาการ ได้มีข้อสังเกตว่า ควรตรวจสอบข้อมูลกับส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
เกี่ยวกับการด าเนินการว่าจะเป็นการยกเว้นการประเมินคุณภาพการศึกษา หรือจะเป็นการยกเว้นบางตัวบ่งชี้            
ในรอบของการประเมินคุณภาพการศึกษา นั้น เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการศึกษาเรื่องดังกล่าว
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 

 1. เห็นชอบปิดหลักสูตร… 
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  1. เห็นชอบปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข โดยให้อาจารย์ที่เหลืออยู่ดูแลนักศึกษาจนกว่านักศึกษา 
คนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา และแจ้งให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบ  
  2. เห็นชอบให้มีการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของปีการศึกษา 2563            
โดยยกเว้นการรายงานในระบบ CHE QA โดยให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อต้นสังกัด 

มติสภามหาวิทยาลัย  
  1. อนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ แบบมีเงื่อนไข โดยให้อาจารย์ที่เหลืออยู่ดูแลนักศึกษาจนกว่า
นักศกึษา คนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา และแจ้งให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบ  
  2. เห็นชอบให้มีการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2563             
โดยยกเว้นการรายงานในระบบ CHE QA และให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อต้นสังกัด 
 
 4.4  พิจารณาข้อหารือหน้าที่การด าเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ที่สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ ข้อหารือหน้าที่การด าเนินงานของคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
  ด้วยปัจจุบัน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เพ่ือท า
หน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นกรอง แก้ไข ปรับปรุง การออกกฎ ระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การวินิจฉัยตีความในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้กฎหมาย รวมถึงการ
พิจารณาด าเนินการ คดีในศาลปกครอง ดังนี้  

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 
ในศาลปกครอง 

(แต่งต้ังเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐) 

คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย 
ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
(แต่งต้ังเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558) 

คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ  
ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(แต่งต้ังเมือ่วันที่ 19 มีนาคม 2564) 
หน้าที่ หน้าที่ หน้าที่ 

๑.  จัดท าค าแก้ฟ้องและด าเนินคดี ในศาล
ปกครอง จนกว่าคดีถึงท่ีสุด  
๒.  แจ้งให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดส่ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ในการด าเนินงาน
ตามข้อ ๑ 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย 
มอบหมาย 
 

๑. พิจารณากลั่นกรองการออกระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
๒. พิจารณาตรวจสอบ และด าเนินการ
ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ ประกาศ และ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อกฎหมายและระเบียบราชการ 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัย 
มอบหมาย 
 

1. พิจารณากลั่นกรองร่างกฎ ระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
2. พิจารณาจัดระเบียบ รวมทั้งตรวจสอบ 
กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย เพื่อการปรับปรุง แก้ไขให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และครบถ้วน        
อยู่เสมอ 
3. ให้ความเห็นเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
วินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้
กฎหมาย 
๔. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย 

 
 
 
 

รายนามคณะกรรมการ… 
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คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 

ในศาลปกครอง 
(แต่งต้ังเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐) 

คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย 
ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
(แต่งต้ังเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558) 

คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ  
ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(แต่งต้ังเมือ่วันที่ 19 มีนาคม 2564) 
รายนามคณะกรรมการชุดปัจจุบัน รายนามคณะอนุกรรมการชุดปัจจุบัน รายนามคณะกรรมการชุดปัจจุบัน 

๑. นายปราโมทย์  โชติมงคล ประธานกรรมการ 
    (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๒. รศ.สุรชัย ขวัญเมือง รองประธานกรรมการ 
    (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๓. นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล กรรมการ 
    (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๔. นายโอภาส  เขียววิชัย กรรมการ 
    (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๕. รศ.วรวุฒิ  เทพทอง กรรมการ 
   (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๖. ผศ. ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ กรรมการ 
   (รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย) 
๗. นายศุภธ ี โตสกุล นิติกร กรรมการ 
๘.  นางสาวปรารถนา อนุวงศ์ นิติกร ผู้ช่วยเลขานุการ 
๙.  นายวัชระ  รักษาพล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 

1. นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล ประธานอนุกรรมการ 
   (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
2. นายปราโมทย์  โชติมงคล อนุกรรมการ 
    (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
3. นายโอภาส  เขียววิชัย อนุกรรมการ 
    (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
4. รศ.วรวุฒิ  เทพทอง อนุกรรมการ 
    (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
5. ผศ. ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ อนุกรรมการ 
    (ผู้บริหารท่ีด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี) 
6. อ. ดร.สกุล ค านวนชัย  อนุกรรมการ 
    (ผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งคณบดี) 
7. อาจารย์พิธพร  ไทยภูมิ อนุกรรมการ 
   (คณาจารย์ประจ า ด้านกฎหมาย) 
8. อาจารย์อภิชาติ  อาวจ าปา อนุกรรมการ 
   (คณาจารย์ประจ า ด้านกฎหมาย) 
9. นายศุภธี โตสกุล อนุกรรมการ 
   (นิติกรมหาวิทยาลัย) 
10. ผศ. ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ เลขานุการ 
   (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย) 
11. นายวัชระ  รักษาพล ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวปรารถนา อนุวงศ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

1. นายขจร จิตสุขุมมงคล ประธานกรรมการ  
   (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
2. รศ.วรวุฒิ เทพทอง รองประธานกรรมการ 
   (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
3. นายสุชัย งามจิตต์เอื้อ กรรมการ 
   (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
4. นายสมควร วงษ์มา  กรรมการ 
   (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
5. นายฉัตรชัย จรูญพงศ ์กรรมการ 
   (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
กรรมการ 
7. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหาร หน่ึงคน กรรมการ 
8. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เลขานุการ 
9. นายวัชระ รักษาพล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นายภัทร โตส าราญ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
จากหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ข้างต้นเห็นว่า มีความคล้ายคลึงกัน เช่น การพิจารณา
ตรวจสอบ และด าเนินการปรับปรุง แก้ไข การกลั่นกรองการออกระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย  ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนการพิจารณากลั่นกรองเรื่องกฎหมายก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขอหารือหน้าที่การด าเนินงานดังกล่าว ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการที่รับผิดชอบดูแลระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย คือ  คณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564
ส าหรับคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2558 คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการ ในศาลปกครอง แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็น
คณะกรรมการที่ท าหน้าที่กลั่นกรองข้อกฎหมาย ดังนั้น เพ่ือให้ลดภาระงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัย               
จึงได้แนะน าให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบ หากจะปรับปรุงให้มีคณะกรรมการ 2 ชุด คือ 
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการกฎหมายที่ดูแล
เกี่ยวกบักฎหมายของมหาวิทยาลัยกับบุคคลภายนอก หรือกฎหมายอ่ืน ๆ  

2. การแต่งตั้ง... 
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  2. การแต่งตั้ งคณะกรรมการโดยปกติมี  2 ลักษณะ คือ คณะกรรมการประจ า และ
คณะกรรมการเฉพาะกิจ คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แต่งตั้ง เมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 และคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย         
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เห็นว่ามีภารกิจที่ซ้ าซ้อนกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกัน 
ส าหรับคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง เป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจ ตามที่นายกสภา
มหาวิทยาลัยได้แจ้งว่า คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ท าหน้าทีใ่นการ
ร่างระเบียบ ข้อบังคับ จึงเห็นว่าให้ปรับคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎฯ และคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ 
รวมเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน และปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการใหม่  โดยเสนอทางเลือก               
เพ่ือด าเนินการดังนี้ 
   1. ให้คณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ท าหน้าที่เหมือนเช่นเดิม และแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน  
โดยให้คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎฯ ท าหน้าที่ในการร่างข้อกฎหมาย ส่วนคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ 
ท าหน้าที ่พิจารณาปัญหาข้อกฎหมาย ให้ความเห็น และค าแนะน า  
   2. ยุบรวมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎฯ และคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ 
เป็นชุดเดียวกัน ท าหน้าที่ในการให้ความเห็นและร่างกฎหมาย โดยจัดองค์ประกอบคณะกรรมการใหม่  
  ทั้งนี้ หากยุบรวมคณะกรรมการ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ขอถอนตัวจากการเป็นกรรมการ
เพ่ือให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีจ านวนไม่มากจนเกินไป 
  3. คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  เป็น
คณะกรรมการย่อย ซึ่งได้รับแต่งตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นนายกสภา
มหาวิทยาลัย และใช้ชื่อคณะอนุกรรมการฯ เป็นต้นมา เมื่อสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
ร่างกฎฯ หากน าภารกิจของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ มารวมเป็นภารกิจของคณะกรรมการพิจารณา 
ร่างกฎฯ จึงเห็นว่าอาจไม่จ าเป็นต้องมคีณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ  

  4. เห็นด้วยให้ยุบรวมภารกิจคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ และคณะกรรมการพิจารณา
ร่างกฎฯ โดยปรับภารกิจและโครงสร้างองค์ประกอบของกรรมการชุดใหม่อีกครั้ง  

  5. มอบฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัย ศึกษาโครงสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการ และ
ปรับภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดใหม่ โดยให้ปรึกษาร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ทั้ง 4 ท่าน และน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

  6. กรณีมหาวิทยาลัยมีเรื่องเร่งด่วนในการพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และเป็นเรื่องค้างพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎฯ สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้ยุบ
รวมคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด แล้ว จึงให้ส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการชุดใหม่ด าเนินการต่อไป 

  มติสภามหาวิทยาลัย   
   1. เห็นชอบให้ยุบรวมภารกิจของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัย             

ราชภัฏเทพสตรี กับคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย และปรับองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการใหม่ 

  2. มอบฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัย ศึกษาโครงสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการ และปรับ
ภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดใหม่ โดยให้ปรึกษาร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามค าสั่งแต่งตั้งต่อไป  

 
 

4.5 พิจารณาข้อบังคับ... 
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 4.5 พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  อธิการบดี น าเสนอ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนี้ 
  1. มหาวิทยาลัย เสนอขอปรับแก้ข้อความใน ข้อ 5 4) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2554    
 จากเดิม ข้อ 5 4) “บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 
หรือคณบดีหรือผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก จากการเสนอโดยอธิการบดี จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ” 
  เป็น  ข้อ 5 4)  “บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน / ส านัก หรือบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยที่มีความรู้
ความสามารถ ที่เก่ียวข้องกับข้อบังคับนี้จากการเสนอโดยอธิการบดี จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ” 
 2. คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการประชุม 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ได้มีมติน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบข้อความ ดังนี้ 
  ข้อ 5 4 ) “บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน                   
โดยค าแนะน าของอธิการบดี จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ” 
 3. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภั ฏเทพสตรี ประชุม              
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 มีมติน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบข้อความ ดังนี้ 
  ข้อ 5 4) “บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง รองอธิการบดี หรือ
ผู้ช่วยอธิการบดี หรือคณบดี หรือผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้
ความสามารถ ด้านการเงินและทรัพย์สิน โดยค าแนะน าของอธิการบดี จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ” 
  4. มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบการปรับแก้ไขใน 2 ข้อเสนอ ดังนี้ 
   1. ข้อ 5 4) “บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน                 
โดยค าแนะน าของอธิการบดี จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ” หรือ 
   2 . ข้ อ  5  4 ) “บุ คล ากรในสั งกั ด มห าวิท ยาลั ย  ซึ่ ง เป็ น ผู้ ด ารงต าแห น่ ง                     
รองอธิการบดี หรือ  ผู้ช่วยอธิการบดี หรือคณบดี หรือผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก หรือบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถด้านการเงินและทรัพย์สิน โดยค าแนะน าของอธิการบดี จ านวน 2 คน 
เป็นกรรมการ” 
 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ ให้ข้อเสนอแนะการปรับแก้ไขข้อบังคับว่า 
การพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน ควรพิจารณาผู้บริหารเป็นล าดับแรกก่อน เนื่องจาก
เป็นผู้รับผิดชอบและต้องสอนงานให้กับคนรุ่นถัดไป หากไม่มีผู้บริหารระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
คณบดี หรือผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก จึงจะให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน
การเงินและทรัพย์สิน เป็นกรรมการ และได้เสนอความเห็นโดยให้ใช้ข้อความดังนี้  ข้อ 5 4) “บุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง รองอธิการบดี หรือ  ผู้ช่วยอธิการบดี หรือคณบดี หรือผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถด้านการเงินและทรัพย์สิน โดยค าแนะน า
ของอธิการบดี จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ” 

 
 

2. เห็นชอบ… 
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  2. เห็นชอบให้ใช้ความเห็นของคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ในการปรับแก้ไข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  3. ให้เพ่ิมเติมบทผู้รักษาการ ก่อนน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามข้อบังคับ ซึ่งเป็นไป
ตามรูปแบบมาตรฐานของการออกระเบียบ ข้อบังคับ แม้ว่าจะเป็นการปรับแก้ไขข้อกฎหมายเพียงเล็กน้อยก็ตาม  
  4. เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่น เสนอให้แก้ไขข้อความในข้อ 5 4) จากเดิม “โดยค าแนะน าของ
อธิการบดี จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ” เป็น “โดยค าแนะน าของอธิการบดี จ านวนไม่เกิน 2 คน เป็น
กรรมการ”  
  5. ให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบการใช้ข้อความในส่วนบันทึกเหตุผล “โดยที่เป็นการสมควร
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับฯ ให้มีองค์ประกอบคณะกรรมการ ที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น…” เสนอให้ปรับข้อความ            
โดยให้อธิบายเหตุผลว่าเหตุใดจึงต้องปรับแก้ข้อบังคับฯ หรือใช้เหตุผลตามที่อธิการบดีชี้แจงต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
  มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 และมอบ
มหาวิทยาลัย ด าเนินการปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
 
 4.6 พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้  น าเสนอ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนี้ 
  ตามที่ ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เสนอเรื่องต่อนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เพ่ือขอหารือเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์           
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 ข้อ 15 เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 นั้น 

 นายกสภามหาวิทยาลัย ได้มอบให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และ
ระเบียบของมหาวิทยาลัย พิจารณาข้อหารือดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖4 ที่ประชุมมีมติ เห็นสมควรให้ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                       
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 256๐ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในประเด็นการก าหนดบทบาทหน้าที่ในการก าหนดขั้นตอน วิธีการขอก าหนดต าแหน่งและ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ควรเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ              
แต่ในข้อบังคับดังกล่าว ข้อ 15 นั้น ได้ก าหนดให้ “ขั้นตอน วิธีการขอก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม.” จึงมอบงานวินัยและนิติการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 
มหาวิทยาลัย... 
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 มหาวิทยาลัย โดยงานวินัยและนิติการ ได้แก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ แล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาการปรับแก้ไขข้อบังคับฉบับดังกล่าว ให้เป็นไป
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 

ข้อความเดิมตามข้อบังคับ ข้อความที่ปรับแก้ไข หมายเหตุ 
ข้อ 15 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ส านักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ได้รับเรื่อง หากมีการ
ปรับปรุงแก้ไขผลงานทางวิชาการ ผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งต้องปรับปรุงแก้ไขผลงาน
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้
รับทราบผลการแจ้งการแก้ไขผลงาน หาก
พ้ นก าหนด 90 วั นให้ ส านั กบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ส่งเรื่องคืนผู้ขอก าหนด
ต าแหน่ง 
“ขั้นตอน วิธีการขอก าหนดต าแหน่งและ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
โดยให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย โดย
ความเห็นชอบของ ก.บ.ม.” 

ข้อ 15 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์
ได้รับเรื่อง หากมีการปรับปรุงแก้ไขผลงานทาง
วิชาการ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งต้องปรับปรุงแก้ไข
ผลงานให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้
รับทราบผลการแจ้งการแก้ไขผลงาน หากพ้น
ก าหนด 90 วันให้ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์
ส่งเรื่องคืนผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 
“ขั้นตอน วิธีการขอก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้ออกเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ” 

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ ด ารงต าแห น่ งผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 256๐ 

 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  ให้เพ่ิมเติมบทผู้รักษาการ ในร่างข้อบังคับฯ และตรวจสอบการเว้นวรรคตอน เช่น ข้อ 3                
“ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 15...” และ “โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง           
ทางวิชาการ” ควรพิมพ์ข้อความติดกัน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2564 และมอบมหาวิทยาลัย ด าเนินการปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

 
 ก่อนพิจารณาวาระที่ 4.7 พิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารที่มิได้เป็น

ข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ราย                    
รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้มีส่วน           
ได้เสีย ได้ขอออกจากห้องประชุม  

 
 
 
 
 

4.7 พิจารณาก าหนด... 
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4.7 พิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ น าเสนอ พิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้น
ของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ดังนี้ 

 1. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา  
ธรรมประมวล เป็นผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 

 2. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา  ธรรมประมวล ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยว่าด้วยค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็น
ข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดไว้ในข้อ 9 ดังนี้  

      “อัตราเงินเดือนของผู้บริหาร ให้จ่ายได้ในอัตรา ดังต่อไปนี้ (2) รองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการ ส านัก หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
เดือนละ 55,000  บาท ถึง 140,000 บาท โดยให้ ก.บ.ม. เป็นผู้พิจารณาก าหนด โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย” 

 4. วันที่ 8 เมษายน 2564 ก.บ.ม. ได้ประชุมเพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือน รองศาสตราจารย์ 
ดร. พนิตสุภา  ธรรมประมวล เดือนละ 55,000 บาท (อ้างอิงที่สภามหาวิทยาลัยเคยมีมติก าหนดอัตรา
เงินเดือนในต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/และคณบดีคณะครุศาสตร์ ไว้จ านวนเงิน   
55,000 บาท) 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ก าหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารที่
ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา        
รายรองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล เดือนละ 55,000 บาท ตามที่ ก.บ.ม. เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่ 9 
มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
1. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี และได้รับการปรับ

เลื่อนเงินเดือนเป็นรายปี จึงเห็นควรก าหนดอัตราเงินเริ่มต้น 55,000 บาท ตามที่เคยด าเนินการมา  
2. ร่างประกาศจ าเป็นต้องก าหนดเป็นชื่อตัวบุคคลหรือก าหนดประกาศเป็นการทั่วไป 

เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยก าหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นผู้บริหารที่มิใช่ข้าราชการหรือพนักงาน ในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หากรองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล พ้นจากต าแหน่งก่อน
ครบวาระ จะถือว่าประกาศยุติลงใช่หรือไม่ และหากก าหนดเป็นประกาศทั่วไปเห็นว่า ไม่ควรปรากฏรายชื่อตัว
บุคคล นอกจากนี้ วันเริ่มต้นจ่ายเงินเดือน ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ควรใช้เป็นวันเริ่มต้นจ่าย
เงินเดือน ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 จนกว่าจะพ้นจากต าแหน่ง  

 
 
 
 
 

3. การเสนอประกาศ... 
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3. การเสนอประกาศฉบับนี้ เป็นประกาศก าหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารเฉพาะตัว
บุคคล ราย รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล และตามข้อบังคับฯ ข้อ 10 ก าหนดให้เสนอให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเป็นคราว ๆ ไป 

4. การออกประกาศสามารถออกประกาศเฉพาะเรื่องได้และเห็นว่าการก าหนดให้วันเริ่มต้น
จ่ายเงินเดือน ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ถูกต้องแล้ว เมื่อพ้นวาระการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศจึงสิ้นสุดลง  
  5. สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ก าหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ส าหรับการปรับเลื่อนเงินเดือนประจ าปีของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ระดับคณบดี ผู้อ านวยการส านัก ข้อบังคับฯ ก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อน
เงินเดือน คือ อธิการบดี   

6. การออกประกาศเป็นไปตามข้อบั งคับฯ ข้อ 10 และเพ่ือมิให้ เกิดความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน เสนอให้ปรับแก้ไขชื่อเรื่องในร่างประกาศ ดังนี้ “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง 
ก าหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้น รายรองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ในต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา” และบทอาศัยอ านาจ เสนอให้อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ 10 ก็เพียงพอแล้ว  

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบก าหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ 
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่ งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ราย รองศาสตราจารย์                
ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล เดือนละ 55,000 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสนอ และมอบมหาวิทยาลัย ด าเนินการปรับ 
แก้ไขประกาศฯ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย                 
ลงนามต่อไป 
 
 4.8  พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวง           
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออก
กฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา   พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้การจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม และการก าหนดมาตรการส่งเสริม 
สนับสนุน ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแล และจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มดังกล่าว เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง เพ่ือให้การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
และการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง ตามความต้องการของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง นั้น 
  กฎกระทรวงดังกล่าว ได้ก าหนดให้มีการจัดสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดหรือบางส่วนออกเป็น
กลุ่ม ให้รัฐมนตรีค านึงถึงจุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการด าเนินการที่ผ่านมาของ
สถาบันอุดมศึกษา ตามข้อ 3 ดังนี้  

 ข้อ ๓ ให้จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม ดังต่อไปนี้  
 (๑) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  
 (๒) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  
 

(๓) กลุ่มพัฒนาชุมชน... 
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 (๓) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น  
 (๔) กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา  
 (๕) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ  
 (๖) กลุ่มอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  โดยข้อ 13 และข้อ 14 ของกฎกระทรวง ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยด าเนินการ ดังนี้  
ข้อ ๑๓ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจเลือกสังกัดกลุ่มตามข้อ ๓ ได้ โดยต้องประเมินตนเองตาม

ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่ม ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  
ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้แทนของ ส านักงาน 

ปลัดกระทรวงอยู่ด้วย เพ่ือประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด า เนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและท าการ
ประเมินตนเองตามวรรคหนึ่ง   

เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับผลการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษา และได้เลือก
สังกัดกลุ่มตามข้อ  ๓ แล้ว ให้คณะกรรมการตามวรรคสองจัดท าแผนการพัฒนาความเป็นเลิศ  ของ
สถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือ แผนพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน เพ่ือการจัดสรรงบประมาณตามมาตรา ๔๕ เพ่ือน าเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาต่อไป  

ข้อ ๑๔ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการตามข้อ ๑๓ แล้ว ให้เสนอผลการประเมิน ตนเอง
และแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง ตามความต้องการ
ของประเทศหรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน ต่อส านักงานปลัดกระทรวง เพ่ือกลั่นกรองให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน และน าเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาต่อไป 

ในการนี้  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการแต่งตั้ งคณะกรรมการ                   
ตาม ข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการดังกล่าวอย่างน้อย              
ต้องมีผู้แทนของส านักงานปลัดกระทรวงอยู่ด้วย เพ่ือด าเนินการดังนี้ 

๑. ประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา และท าการประเมินตนเอง  
ตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่ม ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด  

๒. จัดท าแผนการพัฒนาความเป็นเลิศ ของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคนระดับสูง
เฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือ  แผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน เพ่ือการจัดสรร
งบประมาณตามมาตรา ๔๕ เพ่ือน าเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
1. ขั้นตอนการด าเนินการตามกฎกระทรวง สภามหาวิทยาลัยต้องเลือกสังกัดกลุ่มใช่หรือไม่ 

หรือต้องรอผลการประเมินของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งก่อน และเห็นว่ามหาวิทยาลัยต้องเลือก
กลุ่ม ตาม (3) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน นอกจากนี้ ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและ
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ข้อ 13 ไว้หรือไม ่

2. จากการตรวจสอบข้อมูล มหาวิทยาลัยยังมิได้รับรายละเอียดเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่และ
สอดคล้องกับงบประมาณ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็น ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้แล้ว คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งต้องประเมินตนเองตาม
ตัวชี้วัดและจัดท าแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา ด าเนินการเลือกสังกัดกลุ่ม และเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ดังนั้น ขั้นตอนเริ่มต้นสภามหาวิทยาลัยต้องแต่งตั้งคณะกรรมการก่อน 

 
3. องค์ประกอบ… 
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3. องค์ประกอบคณะกรรมการ เป็นของสภามหาวิทยาลัยหรือเป็นของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย และ
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้ใส่ต าแหน่งผู้แทนของส านักงานปลัดกระทรวง โดยให้กระทรวงแจ้งรายชื่อผู้แทนให้
มหาวิทยาลัยทราบ 

4. การเลือกสังกัดกลุ่มเกี่ยวข้องกับเรื่องนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และต้อง
ใช้ข้อมูลเหล่านั้นประเมินตนเอง หากมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการในลักษณะที่เชื่อมโยงนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย จึงเห็นว่าอาจให้คณะกรรมการชุดนั้นด าเนินการและเพ่ิมเติมผู้แทน
ของส านักงานปลัดกระทรวง ไว้ในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

5. การประเมินยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ได้แจ้งให้ทุกมหาวิทยาลัยประเมินตนเอง โดยมีคู่มือการประเมินตามตัวชี้วัดและแบ่งกลุ่ม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 4 กลุ่ม กองนโยบายและแผน และคณะกรรมการอ านวยการ ได้ด าเนินการประเมิน
ตนเองไปเรียบร้อยแล้ว ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง อยู่ในสังกัดกลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่             
แต่เนื่องจากกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้เพ่ิมเติมการจัดกลุ่มสถาบัน จากเดิม                
4 กลุ่ม เป็น 6 กลุ่ม ผลจากการสอบถามกระทรวงถึงการด าเนินการของมหาวิทยาลัย ได้รับแจ้งว่ากระทรวงอยู่
ระหว่างปรับแกไ้ขคู่มือและรายละเอียด ส าหรับกรรมการที่มาจากผู้แทนของส านักงานปลัดกระทรวง ให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการแจ้งเรื่องไปยังกระทรวง เพ่ือให้กระทรวงจัดส่งบุคคลให้กับมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการ 

6. สภามหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงให้
เพ่ิมเติมผู้แทนของส านักงานปลัดกระทรวง ร่วมเป็นคณะกรรมการ  

7. ปฏิทินการด าเนินการตามกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ก าหนดให้ 
 1. เมษายน – กรกฎาคม 2564  
  - เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา และผลการประเมินตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน
ของแต่ละกลุ่ม ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564  

  - สถาบันส่งผลการประเมินตนเอง แผนการพัฒนาความเป็นเลิศ ของสถาบันอุดมศึกษา 
แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือ แผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน 
ไปยังส านักงานปลัดกระทรวง   

 2. สิงหาคม – กันยายน 2564  
  - ส านักงานปลัดกระทรวง พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  - คณะกรรมการการอุดมศึ กษาเห็ นชอบแผนการพัฒนาความเป็ นเลิ ศของ
สถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือ แผนพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน และแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ  

  - รัฐมนตรีประกาศสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  
 3. ตุลาคม 2564 สถาบันอุดมศึกษายื่นข้อเสนอพลิกโฉมระดับอุดมศึกษาของประเทศ 

ประจ าปี พ.ศ. 2566   
ดังนั้น ต้องตีความขั้นตอนการด าเนินงานว่า ควรเริ่มด าเนินการในเรื่องใดเป็นล าดับแรก สิ่งส าคัญ

มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตาม
ความต้องการของประเทศ หรือ แผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน ให้แล้วเสร็จก่อน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน
เมษายน – กรกฎาคม 2564 เพ่ือให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเลือกสังกัดกลุ่มใด หากมหาวิทยาลัยไม่
มีข้อมูลหรือแผนงาน ในเบื้องต้น ภาระงานอาจมีจ านวนมาก และควรมีผู้เชี่ยวชาญจากสภามหาวิทยาลัยไปช่วย
ด าเนินการ และทันต่อการจัดสรรงบประมาณ 

 8. ให้วิเคราะห…์ 
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8. ให้วิเคราะห์และจัดท าขั้นตอนการด าเนินงาน (flowchart) ตามกฎกระทรวง การจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือให้เห็นขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน 

9. มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ก าหนดกรอบแนวทาง               
การด าเนินงานตามกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งให้มีผู้แทนของส านักงาน
ปลัดกระทรวงร่วมด้วย โดยคณะกรรมการสามารถขอความร่วมมือจากคณะกรรมการชุดอ่ืนด้วยได้ 

10. ให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในข้อ 9 กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามข้อ 3 (3) มหาวิทยาลัยควรมีข้อมูลการพัฒนาทั้ง 5 ข้อ เพ่ือให้สอดรับกับ          
การจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และแผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง                         
ตามความต้องการของประเทศ 

11. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยประเมินตนเองตามตัวชี้วัด
ที่ก าหนด คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการประเมินตนเองและรายงาน
ไปยังกระทรวง นอกจากนี้ กระทรวงได้ให้มหาวิทยาลัยรายงานสถานภาพของมหาวิทยาลัย และจัดท าแผน 

Reinventing University ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ ในปี พ.ศ. 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) งบประมาณดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไป  ต่อมาในป ี
พ.ศ. 2564 กระทรวงได้มีนโยบายให้มหาวิทยาลยัประเมินตนเองอีกตามตัวชีว้ัดเดิม และท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัย เสนอปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งคณะกรรมการประเมินของกระทรวงยังมิได้แจ้งผลกลับมาอย่าง
เป็นทางการ จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยรับทราบข้อมูลการด าเนินการของมหาวิทยาลัย โดยการประเมินในครั้งนั้น                 
มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมด าเนินการ มิได้มีคณะกรรมการจากบุคคลภายนอก  

12. การติดต่อประสานงานระหว่างกระทรวงกับมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการมานานแล้ว              
เรื่องเหล่านี้เป็นนโยบายและแผน สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัย จึงมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการตาม ข้อ 13 ของกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยให้รับข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการ หรืออาจจะจัดท าปฏิทินการด าเนินงานเพ่ือให้ง่าย
ยิ่งขึ้น และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  มติสภามหาวิทยาลัย มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย                 
รับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการตามข้อ 13 ของกฎกระทรวง  
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 

 4.9  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร เป็นคณะกรรมการ 
นโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และเป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และ
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร เป็นคณะกรรมการ นโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย และเป็นคณะกรรมการพิจารณาร่าง
กฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ค าสั่งที่ 8/2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ 
ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ค าสั่งที่ 9/2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 ซึ่งองค์ประกอบของ
คณะกรรมการทั้งสองชุดดังกล่าว มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร หนึ่งคน เป็นกรรมการ นั้น 
 

บัดนี้… 
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  บัดนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ได้ด าเนินการเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ดร. กันตพัฒน์  กิตติอัชวาลย์ เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
เลือกผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์  บริสุทธิ์ เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย  

ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการแต่งตั้ง 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันตพัฒน์  กิตติอัชวาลย์ เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบาย

และแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย   
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์  บริสุทธิ์ เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ 

ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
 เห็นชอบการแต่งตั้ง 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันตพัฒน์  กิตติอัชวาลย์ เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบาย

และแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย   
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์  บริสุทธิ์ เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ 

ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  ทั้งนี้ ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์  บริสุทธิ์ เป็นกรรมการ ในองค์ประกอบคณะกรรมการ

ชุดใหม ่ทียุ่บรวมภารกิจโดยไม่ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ
มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

เป็นคณะกรรมการ นโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย และเป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ 
และระเบียบของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันตพัฒน์  กิตติอัชวาลย์ เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายและ
แผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย   

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์  บริสุทธิ์ เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ 
ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ 
5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 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 าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปดังนี้ 
 

 1. งบแสดงฐานะการเงิน… 
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  1. งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

รวม งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ 
(บาท) 

สินทรัพย์    
 สินทรัพย์หมุนเวียน 4,475,758.89  1,093,429,075.29  1,097,904,834.18  
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   1,088,418,361.11  218,749,638.99  1,307,168,000.10  
 รวมสินทรัพย์  1,092,894,120.00  1,312,178,714.28  2,405,072,834.28  
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ    
   หนี้สินหมุนเวียน 7,633,074.28  170,310,209.99    177,943,284.27  

รวมหนี้สิน          7,633,074.28  170,310,209.99   177,943,284.27  
ส่วนของเจ้าของ    
    ทุน 191,707,495.93  801,315,386.40  993,022,882.33  
    รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 893,553,549.79  340,553,117.89  1,234,106,667.68  

รวมส่วนของเจ้าของ 1,085,261,045.72  1,141,868,504.29  2,227,129,550.01  
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 1,092,894,120.00  1,312,178,714.28  2,405,072,834.28  

 
  2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

รายการ งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) รวม 
รายได้ 177,273,823.31  73,188,086.49  250,461,909.80  
ค่าใช้จ่าย 198,310,705.30  42,690,003.40   241,000,708.70  
รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (21,036,881.99) 30,498,083.09  9,461,201.10 

 
 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
  มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 6.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2564 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมทราบว่า ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยยังคงก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  
 มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี           
ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

  

เลิกประชุม… 
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เลิกประชุมเวลา 16.05 น. 
 
 
 
 
  (นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม)   (นางสาววาสนา  วงษ์สังข์)      
               ผู้ช่วยเลขานุการ        ผู้ช่วยเลขานุการ        
    ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้จดรายงานการประชุม   
 
 
 
 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์) 
     เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

 


