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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 11/๒๕62 

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมพินิตประชานาถ 1 ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 
------------------------ 

 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพ่ือทราบ 
     1.2 เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที ่          
21 กันยายน 2562  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 3.2 รับทราบกรอบระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 3.3 พิจารณาการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต  
 4.2 พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพ่ือแต่งตั้งพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....    
                       4.3 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย  
การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และ                
การร้องทุกข์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 4.4 พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ  
 5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนสิงหาคม 2562  
 5.2 รับทราบค าสั่งศาลปกครองสูงสุด สรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของส านวน                   
คดีหมายเลขด าที่ อบ.371/2560 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
 5.3 รับทราบแนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา 
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ  
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1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
    1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ด้านบริหาร 
      

วันที่ 26 กันยายน 2562 
ณ  ห้ องประชุ ม  ชั้ น  6  อาคาร
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 

ผศ.จินตนา เวชมี  อธิการบดีมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏ เทพสตรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร           
ให้ ก า รต้ อ น รั บ  Prof.Syed Jan Ali Kazmi  
รองอธิ ก ารบ ดี  Aliya University ป ระ เท ศ
เนเธอร์แลนด์ และคณะ ในโอกาสการประชุม
หารือการท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้าน
การจัดการศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์และ
นักศึกษา การวิจัย และการแลกเปลี่ยนทางด้าน
วัฒนธรรม ระหว่าง Aliya University ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

1. รองอธิการบดี 
ฝ่ายวางแผนและ 
วิเทศสัมพันธ์ 
2. ศูนย์ภาษา 
 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
ณ โรงแรมเซ็นจูรี 
กรุงเทพมหานคร 

มห าวิท ยาลั ย  มอบห มายรองอธิก ารบ ดี                
ฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเสวนากับ 
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น อดีตเลขาธิการ ส านักงาน
คณ ะกรรมการการ อุ ดมศึ กษ าและ  รอ ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การ
ปรับบทบาทและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ในบทบาทผู้ปฏิบัติ  

รองอธิการบดี 
ฝ่ายวางแผนและ 
วิเทศสัมพันธ์ 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562  
ณ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัย มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และวิเทศสัมพันธ์ และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมอธิการบดี
มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ กับ รั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม  

1. รองอธิการบดี 
ฝ่ายวางแผนและวิเทศ
สัมพันธ์ 
2. รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ท้องถิ่น 

วันที่  ๑๑ - ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๖๒  
ณ ห้างสรรพสินค้า Big C ซูเปอร์ 
เซนเตอร์ สาขา ๑ จังหวัดลพบุรี 

จัดนิทรรศการ “คิดถึงพ่อ” เนื่องในวันคล้ายวัน
ส ว ร รค ต ข อ งพ ระบ าท ส ม เด็ จพ ร ะบ รม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร เพ่ือเป็นการแสดงออกและ 
น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ผ่ า น ง าน ศิ ล ป ะ  ซึ่ งมี กิ จ ก ร รม จั ด แ ส ด ง 
พระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ              
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร การสาธิตและสอนวาดภาพ 

ส านักศิลปะและ 
วัฒ นธรรม  ร่ วมกั บ
สาขาศิลปกรรม คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 
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ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ด้านบริหาร 
(ต่อ) 

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๙๐ ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

H.E.Mr.Mohse Mohammadi เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจ าประเทศไทย 
จะมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยและเจรจาความร่วมมือ
การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-อิหร่าน : 
กรณีศึกษาความสัมพันธ์นครลพบุรีกับเปอร์เซีย 
 

มหาวิทยาลัย 

ด้านนักศึกษา 
 

วันที่ ๑๕ ตุลาคม - ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒  และ 
วันที่ ๑ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ณ UiTM Malaysia,  UNS 
Indonesia และ NPTU Taiwan  
 
 

ส่ งนั กศึกษาเข้ าร่ วม โครงการแลกเปลี่ ยน               
เพ่ือฝึกประสบการณ์การสอนในต่างประเทศ 
(TRU - Teacher) โด ยมี นั ก ศึ ก ษ า เข้ า ร่ ว ม
โครงการจากสาขาวิชาต่าง ๆ จ านวน ๒๐ คน 
ดังนี้ 
- นั ก ศึ กษ าจ าน วน  ๔  ค น  ณ  University 
Teknologi Mara, (UiTM) Kedar Malaysia  
- นักศึกษาจ านวน ๘ คน ณ Sebelas Maret 
University (UNS), Indonesia    
- นักศึกษาจ านวน ๔ คน ณ Sarjanawitaya 
Tamansiswa University (UST), Indonesia 
- นั ก ศึ ก ษ า จ า น ว น  ๔  ค น  ณ  National 
Pingtung University (NPTU) Taiwan 

- รอ งอ ธิ ก า รบ ดี
ฝ่ายวางแผนและ
วิเทศสัมพันธ์ 
- ศูนย์ภาษา 

วันที่ ๑๓ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ณ University Teknologi Mara, 
(UiTM) Kedar Malaysia 

ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาอังกฤษ 
หลั กสู ตรระยะสั้ น  จ านวน  ๒๐  คน  จาก
สาขาวิชาดังนี้ 
   - วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๑ คน 
   - วิทยาศาสตร์ทั่วไป จ านวน ๓ คน 
   - เคมี จ านวน ๑ คน 
   - คณิตศาสตร์ จ านวน ๓ คน 
   - ภาษาไทย จ านวน ๓ คน 
   - ภาษาอังกฤษ จ านวน ๗ คน 
   - สังคมศึกษา จ านวน ๒ คน 
โด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ เ พ่ื อ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
ภ าษาอั งกฤษของนั กศึ กษ าสายครู  และ          
เพ่ือเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย 

- รอ งอ ธิ ก า รบ ดี
ฝ่ายวางแผนและ
วิเทศสัมพันธ์ 
- ศูนย์ภาษา 
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ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ด้านนักศึกษา 
(ต่อ) 
      

วันที่ ๔ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๗ 
รอบคัดเลือกเขตภาคกลาง โดยมีชนิดกีฬา 
ที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้ 

๑. ฟุตบอลชาย 
๒. ฟุตซอลชาย/หญิง 
๓. วอลเลย์บอลหญิง 
๔. เซปักตะกร้อ 
๕. เปตอง 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

ด้านวิชาการ 
      

วันที่ ๑๐ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ณ  ม ห าวิ ท ย าลั ย เท ค โน โล ยี 
ราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลัย มอบหมายให้ รองอธิการบดี            
ฝ่ า ย วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น  เข้ า ร่ ว ม
ประชุมสัมมนาวิชาการหรือความร่วมมือด้าน
บริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาไทย 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ท้องถิ่น 

วันที่ 12 ตุลาคม 2562 
ณ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม            
ชั้น 3 อาคารพุทธวิชชาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์เครือข่าย สมศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จั ดกิ จกรรมประชุ มศู นย์ เครือข่ าย  สมศ .            
ทั่วประเทศ ในโครงการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีใน
การบ ริ ห ารจั ดก ารศู น ย์ เค รื อข่ าย  สม ศ .                 
เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ
ศูนย์ เครือข่าย โดยมี มหาวิทยาลัยเข้าร่วม                
7 แห่ง ดังนี้ 
 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

รองอธิการบดี 
ฝ่ายประกัน
คุณภาพองค์การ
และกิจการสภา
มหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2562               
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  10/2562 เมื่อวันที่                      
21 กันยายน 2562 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม และด าเนินการจัดส่งให้กรรมการ
พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นั้น ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไข
รายงานการประชุม   

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2562              
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 (หน้า 1 - 35) 

 
  มติสภามหาวิทยาลัย  ..............................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผล 
การติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ ว่าควรต้องมีการรายงาน ผลการด าเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
ทีส่ืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 
21 กันยายน 2562 เพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 6) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่ วไปของ
มหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอ 

รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2562               
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562                

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

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

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

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



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕62 
วันศุกร์ที ่18 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. 

 

 3.2 รับทราบกรอบระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 21 
กันยายน 2562 ได้พิจารณากรอบระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ และมีมต ิดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบกรอบระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ในส่วนราชการทุกต าแหน่งเป็นระดับช านาญการ 
หรือช านาญงาน โดยมอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพิจารณาปรับแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
  ๒. การก าหนดระดับต าแหน่ง และการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕  
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม) ในการประชุมครั้งที่ 
๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาและด าเนินการปรับแก้ไขกรอบก าหนดระดับต าแหน่ง
ข้ าราชการพล เรือน ในสถาบั น อุดมศึกษา และพนั กงาน ในสถาบั น อุดมศึ กษ า (สายสนั บสนุ น )                     
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 16) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา 18(13) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๖ การก าหนดระดับต าแหน่งตาม
ข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามกรอบของต าแหน่งและแผนพัฒนาก าลังคนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดคราวละสี่ปี...” 
 
  ประเด็นเสนอ 

รับทราบรายงานกรอบระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

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

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

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

......................................................................... .....................................................................................................  
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 3.3 พิจารณาการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่ งตั้ งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
 
  - เอกสารประกอบการพิจารณาแจกในท่ีประชุม - 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
  4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 
 
 

   สรุปเร่ือง 

 ด้วย มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 170 คน จ าแนกเป็นนักศึกษา      
ภาคปกติ จ านวน 16 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 154 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง            
จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนกันยายน ดังนี้          
  1.1 คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา                    

อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 16 
กันยายน 2562 

  1.2 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ 
ผลการศกึษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 

  1.3 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 

  1.4 คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ ผลการศึกษา                  
ในการประชุม เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 

  1.5 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562   

  1.6 คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา                  
ในการประชุม เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษาเพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562    

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 
พิจารณ าให้ ความ เห็ นชอบ เสนอการให้ป ริญ ญ าบัณ ฑิ ตแก่ผู้ ส า เร็ จการศึ กษาระดับปริญ ญ าตรี                 
จ านวน 170 คน รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้  

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษา รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
  1.1.1 สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 1 - 1 
  1.1.2 สาขาวิชาภาษาจีน 3 - 3 

รวมทั้งหลักสูตร 4 - 4 
 1.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ - 5 5 

รวมทั้งหลักสูตร - 5 5 
 
 
 
 
 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕62 
วันศุกร์ที ่18 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. 

 

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษา รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

 1.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 1.2.1 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น - 3 3 
 1.2.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - 50 50 

รวมทั้งหลักสูตร - 53 53 
รวมทั้งสิ้น 4 58 62 

2. คณะวิทยาการจัดการ    
 2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  2.1.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 2 - 2 
  2.1.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 20 22 
  2.1.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 1 - 1 
  2.1.4 สาขาวิชาการจัดการ 2 42 44 
  2.1.5 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 8 62 70 
 2.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
  2.2.1 สาขาวิชาการบัญชี 2 25 27 

รวมทั้งหลักสูตร 2 25 27 
รวมทั้งสิ้น 10 87 97 

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
 3.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

1 8 9 

  3.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล) 

- 1 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 9 10 
รวมทั้งสิ้น 1 9 10 

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 4.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  4.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 1 - 1 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 16 154 170 
 

 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 170 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
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 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” 
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  “ข้อ 3 วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา” 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 170 คน         
    

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………….. 
................................................................................... ........................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
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 4.2 พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
เพ่ือแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....                          
 
  สรุปเร่ือง 
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เสนอร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาชีพ เพ่ือแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ให้ด ารงต าแหน่ งสูงขึ้น พ.ศ. ....                         
ต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัย ด้วยเนื่องจาก กระทรวงการคลังได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน เพ่ือจ่ายค่าตอบแทน
ให้กับคณะกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานส าหรับข้าราชการบางต าแหน่ง ซึ่งไม่ครอบคลุมต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพเพ่ือแต่งตั้งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา                
สายสนับสนุนด ารงต าแหน่งสูงขึ้น จึงเห็นควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ                  
เพ่ือแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....  ให้สามารถจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพเป็นไป               
โดยถูกต้องสอดคล้องกับการบริหารงานบุคคล จึงจ าเป็นต้องออกระเบียบนี้  และได้ผ่านการพิจารณา                    
จากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2562           
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 
  คณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562               
ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีมติเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือประเมินผลงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ เพ่ือแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. .... และมอบ
เลขานุการด าเนินการเสนอร่างระเบียบฯ  ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเ พ่ือประเมินผลงาน และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพ่ือแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 5) 

  
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 “มาตรา ๑๘(12) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหา

รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง” 
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ประเด็นเสนอพิจารณา 

 พิจารณาเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพ่ือแต่งตั้งพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....                                

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

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

..............................................................................................................................................................................  
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 4.3 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการ                
ทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วยมหาวิทยาลัย โดย กลุ่มงานวินัยและนิติการ ได้เสนอปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณาการลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจาก ข้อบังคับดังกล่าว ยังไม่มี       
การแก้ไขสถานโทษการลดขั้นเงินเดือน เป็นลดเงินเดือน ให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ        
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติไว้ โดยแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้  
  ๑) แก้ไขการลงโทษอธิการบดี   
  ๒) แก้ไขถ้อยค าให้สอดคล้องกับระบบการเลื่อนเงินเดือน                
  ๓) แก้ไขสถานโทษ รวมถึงการแก้ไขถ้อยค าให้สอดคล้องกับระบบการเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยแก้ไข จากค าว่า “เลื่อนขั้นเงินเดือน” เป็นค าว่า “เลื่อนเงินเดือน” 
และแก้ไขค าว่า “ลดขั้นเงินเดือน” เป็นค าว่า “ลดเงินเดือน” และควรแก้ไขสถานโทษให้ถูกต้อง   

  คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม
ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาร่าง ข้อบังคับดังกล่าวแล้ว เห็นว่า สืบเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งลงโทษข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลดขั้นเงินเดือน แต่เนื่องจากข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพัก
ราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                 
ยังไม่มีการแก้ไขสถานโทษการลดขั้นเงินเดือน เป็นลดเงินเดือน ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ              
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติไว้ ประกอบกับมีบทบัญญัติ         
บางประการที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นดังนี้  
  ๑) ผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอธิการบดี   
  ๒) ค าว่า “ลดขั้นเงินเดือน” ได้ระบุไว้หลายส่วนในข้อบังคับ  
  ๓) การก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมอบอ านาจคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
พิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริงแทนสภามหาวิทยาลัย 
  คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ได้พิจารณาตรวจสอบข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
บัญญัติให้ 
  “มาตรา ๑๐ ให้แก้ไขค าว่า “เลื่อนขั้นเงินเดือน” และค าว่า “ลดขั้นเงินเดือน”  ในพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นค าว่า “เลื่อนเงินเดือน”  
และค าว่า “ลดเงินเดือน” ทุกแห่ง บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับใดที่ใช้ค าว่า “เลื่อน
ขั้นเงินเดือน” และค าว่า “ลดขั้นเงินเดือน” ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ใช้
ค าว่า “เลื่อนเงินเดือน” และค าว่า “ลดเงินเดือน”  แทน”  
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  ประกอบกับหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๙๒(๑)๑.๑๕/ว๕๘๙ 
ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ขอให้
สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา            
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกัดที่เป็นนิติบุคคลที่จัดการศึกษาระดับปริญญา              
เป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยกับอธิการบดีเพียงผู้เดียวเท่านั้น ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
  คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และมอบฝ่ายเลขาอนุกรรมการ 
ด าเนินการปรับแก้ไขร่างข้อบังคับดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของอนุกรรมการ                  
ฝ่ายกฎหมาย แล้วเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ 
การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม (หน้า 1 – 41) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบหมาย ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วน
ราชการ หรือหน่วยราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
  “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย                 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการ              
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
  2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(หน้า 7 – 12) 
  3. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๙๒(๑)๑.๑๕/ว๕๘๙ ลงวันที่ 
๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (หน้า 13 – 14) 
  4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย การสอบสวน
พิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์             
พ.ศ. 2551 (หน้า 15 – 41) 
 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการ                

ทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ 
และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
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 4.4 พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้ง 8/2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 
2562  มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                  
เพ่ือเป็นกรอบจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) นั้น  
  มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรียบร้อยแล้ว 
ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์  จัดงบประมาณ 5 แผนงาน 4 ผลผลิต 4 โครงการ เชื่อมโยงกับ                 
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ วิจัย 
ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน            
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 23 
กันยายน 2562 และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการ
ประชุมครั้งที่ 10/2562เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
(เอกสารแยกเล่ม) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา             
การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
             
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………..…………………………….………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………… 
 
 
 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕62 
วันศุกร์ที ่18 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนสิงหาคม 
2562 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ ก าหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท า
รายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (1) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ –                 
จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น                
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2562  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2562 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 30)               
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  

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

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 

  รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
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 5.2 รับทราบค าสั่งศาลปกครองสูงสุด สรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของส านวน            
คดีหมายเลขด าที่ อบ.371/2560 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
 
  สรุปเร่ือง 
  ด้วย ศาลปกครองสูงสุด ได้มีหมายแจ้งค าสั่งศาล คดีหมายเลขด าที่ อบ.371/2560 ลง
วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ระหว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติชาติ ภูมิวณิชชา ผู้ฟ้องคดี กับ นายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี กับพวกรวม 2 คน ผู้ถูกฟ้องคดี หมายถึง นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในฐานะ
คู่กรณีในอุทธรณ์  
  ด้วย คดีเรื่องนี้ ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที้
ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและการไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีจะไม่ท าให้เสียความยุติธรรม ศาลจึงไม่มีจัดให้มีการนั่ง
พิจารณาคดี และได้ส่งสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของส านวนมา ทั้งนี้ คู่กรณีมีสิทธิยื่นค าแถลงเป็นหนังสือ
ต่อศาลภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
  หากคู่กรณีประสงค์ที่จะให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี ให้คู่กรณีแจ้งความประสงค์ 
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 5.3 รับทราบแนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา 
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน 
 

  สรุปเร่ือง 
  โดยที่พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  ผู้บริหารและบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน โดยมีกลไก ในการส่งเสริม ตรวจสอบ และบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖ บัญญัติให้องค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
และ หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมเพ่ือใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นเพ่ิมเติม
จากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้ 
  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วมีมติ ให้ความเห็นชอบมอบหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ  
  กลุ่มงานวินัยและนิติการ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงได้ด าเนินการจัดท า ร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. .... เสนอต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย 
ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดท าข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม ตามที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ต่อมา กลุ่มงานวินัยและนิติการ ส านัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยประมวลจริยธรรม เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายเพ่ือพิจารณา นั้น 

  คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ได้พิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่า 
  ๑. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้ 
  “มาตรา ๑๙ สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล 
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อประโยชน์ใน
การป้องกันและขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์  และการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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  มาตรา ๒๐ สภาสถาบัน อุดมศึกษาต้องจัดให้ มี ประมวลจริยธรรมของนายกสภา
สถาบันอุดมศึกษา  กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน 
โดยมีกลไก ในการส่งเสริม ตรวจสอบ และบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ  
  มาตรา ๒๑ นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  ต้องเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม...” 
 
 
 
  ๒. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้ 
  “มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
        “องค์กรกลางบริหารงานบุคคล”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
คณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา... 
  มาตรา ๖ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดท าประมวล
จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ…. 
         วรรคห้า การจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ม.จ. ก าหนดตามมาตรา ๑๔ …” 
  ดังนั้น  การจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้องมี
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ก่อน ประกอบกับคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ที่เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน               
๓๘ แห่ง ยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรม ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
จะต้องจัดท าประมวลจริยธรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางดังกล่าว 
  ประกอบกับการก าหนดจริยธรรมในมหาวิทยาลัยมีผลกระทบกับทุกฝ่าย ซึ่งจะต้องรับฟัง       
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒   
  คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย พิจารณาแล้วจึงเห็นควรให้ชะลอการจัดท าประมวลจริยธรรม
และข้อก าหนดจริยธรรมของมหาวิทยาลัยไว้ก่อน จนกว่าคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) และ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) จะก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าประมวล
จริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรมที่เป็นมาตรฐานกลางให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง ๓๘ แห่ง ได้ปฏิบัติตามต่อไป 
  ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย จะด าเนินการศึกษาค้นหาข้อกฎหมาย และแนวปฏิบัติ       
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาและเป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือรับทราบแนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา 
ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 38) 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
      “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
  2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ (หน้า 1 – 25) 
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 “มาตรา ๒๐ สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภา
สถาบันอุดมศึกษา  กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน 
โดยมีกลไก ในการส่งเสริม ตรวจสอบ และบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ” 

  3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ (หน้า 26 – 35) 
 

  ประเด็นเสนอ 
รับทราบแนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภา

สถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................  
....................................................................................................................................................................... .......  
.......................................................................................................................... ....................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

6.๑ ……………………………….……………………………………....…………………………………...............……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
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6.๒ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 

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

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