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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพ่ือทราบ 
     1.2 เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  11/2563 เมื่อวันที่           
27 พฤศจิกายน 2563  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563  
 3.2 พิจารณาทบทวนปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 4.2 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4.3 พิจารณาหลักการขั้นตอนการเสนอและพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ และเรื่ องร้องทุกข์             
ที่เสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย 
 4.4 พิจารณาการก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา             
สายวิชาการที่ก าหนด 1.5 เท่าของข้าราชการแรกบรรจุและสายสนับสนุนที่ก าหนด 1.3 เท่าของข้าราชการแรก
บรรจุ 
 4.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการส านัก 
 4.6  พิจารณาเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 4.7 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย 
 4.8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามกฎหมาย และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย           ราช
ภัฏเทพสตรี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ  
 5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
 5.2 รับทราบแผนพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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 ๕ .3  รับทราบหมายแจ้ งก าหนดเลื่ อนวันนั่ งพิ จารณาคดี ครั้ งแรก คดีหมายเลขด าที่                        
บ.319/2559  คดีหมายเลขแดงท่ี บ.226/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ.136/2560 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 
ระหว่างนางสาวกิติญาภัช ผาดี ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 5 
 5.4 การย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เร่ืองที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ  

1.1.1 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

สรุปเร่ือง 
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า  

โปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่              
๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕63 และมีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย (การประชุม
ลับ) ครั้งที่ ๓/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 (การประชุมลับ) ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 
2562 และครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นั้น  

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามท่ีเสนอทุกราย ดังนี้ 

๑. นายวิชัย ศรีขวัญ   เป็น  นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายขจร จิตสุขุมมงคล  เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง   เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นางสาวชุติมา สัจจานันท์  เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นางดวงสมร วรฤทธิ์   เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายปราโมทย์ โชติมงคล  เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายพงศ์ หรดาล   เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล   เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายภูธร ภูมะธน   เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายวรวุฒิ เทพทอง   เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์  เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นายสุรชัย ขวัญเมือง   เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังเอกสารประกอบการประชุม   
หน้า ๑ - ๒ 
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1.2 เร่ืองที่อธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ 
 1.2.1 รายงานผลการด าเนนิงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น  
 ราย งาน การด า เนิ น งาน

โร ง เรี ย น โค ร งก า รก อ ง
ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า  ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ              
เทพสตรี ต่อองคมนตรี 

วันที่  3 ธันวาคม 2563 อธิการบดี ให้การต้อนรับ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย 
องคมนตรี และคณะ ในโอกาสลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและ
ติดตามผลการด าเนินการของโรงเรียนโครงการกอง
ทุนการศึกษา และผลการปฏิบัติตามพระราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพ้ืนที่
จังหวัดลพบุรี ภายใต้สถานการณ์ของการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ณ โรงเรียนโคกส าโรง อ าเภอ
โคกส าโรง จังหวัดลพบุรี  

 

โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์
เกษตรอินทรีย์ภายในจังหวัด
ลพบุรี  

วันที่  23 – 25 พฤศจิกายน 2563 อธิการบดี มอบ
เกียรติบัตรให้กับผู้ เข้าร่วม โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัดลพบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์เกษตรอินทรีย์ภายในจังหวัด
ลพบุรี กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชอินทรีย์วิถี
ลพบุรี (โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจมาตรฐาน
แปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS) ณ ห้อง
ประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จังหวัดลพบุรี 

 

โครงการส ารวจการปรับตัว
ข อ ง ชุ ม ช น วิ ถี ใ ห ม่ ใ น
สถานการณ์การระบาดของ
โรคโควิด-19 

โครงการส ารวจการปรั บตั วของชุ มชนวิ ถี ใหม่ ใน
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี  ร่วมกันทั้งหมด 38  ราชภัฏ เพ่ือติดตาม
พฤติกรรมการใช้ชีวิต การปรับตัว และการเรียนรู้ของ
ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 สู่การปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ใน
พ้ืนที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี  
โดยมีวัตถุประสงค์  คือ เพ่ือสนับสนุนการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เพ่ือพัฒนากระบวนการสร้างการเรียนรู้ใน
การปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี และเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการวาง 
 

 

  มาตรการป้องกันร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี จังหวัด
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ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

สิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ทั่วไปในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี  
 การส ารวจการปรับตั วของชุมชนวิถี ใหม่                 
มุ่งศึกษาสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านสุขอนามัยชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม และหรือ
ด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งผลกระทบต่อการป้องกันและ
การปรับตัวต่อ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส             
โคโรนาของประชาชนทั่วประเทศ 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
แ ล ะ สั ง ค ม ร า ย ต า บ ล              
แบบบู รณ าการในต าบล  
เข ต พ้ื น ที่ จั งห วั ด ล พ บุ รี 
จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัด
สระบุรี   

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ
บูรณาการในต าบลเขตพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
และจั งหวัดสระบุ รี   พ้ืนที่ ด า เนินการ 15 ต าบล              
ในจังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี 
จังหวัดละ 5 ต าบลดังต่อไปนี้  
 จังหวัดลพบรุี 
 1) ต าบลโคกสลุง อ.พัฒนานิคม 
 2) ต าบลหนองมะค่า อ.โคกเจริญ 
 3) ต าบลเพนียด อ.โคกสาโรง 
 4) ต าบลเขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง 
 5) ต าบลนิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี 
 จังหวัดสิงห์บุรี 
 1) ต าบลโพธิ์ประจักษ์ อ.ท่าช้าง 
 2) ต าบลไม้ดัด อ.บางระจัน 
 3) ต าบลพักทัน อ.บางระจัน 
 4) ต าบลโพทะเล อ.ค่ายบางระจัน 
 5) ต าบลสิงห์ อ.บางระจัน 
 จังหวัดสระบุรี 
 1) ต าบลหนองย่างเสือ อ.หมวกเหล็ก 
 2) ต าบลวังม่วง อ.วังม่วง 
 3) ต าบลห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ 
 4) ต าบลเขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ 
 5) ต าบลต้นตาล อ.เสาไห้ 
 
 วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล           
จ านวน 15 ต าบลจาก 3 จังหวัดในเขตพ้ืนที่ความ
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ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 2) เพ่ือให้เกิดการจ้างงงานประชาชนทั่วไป บัณฑิต
จบใหม่ และนักศึกษาให้มีงานท าและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ชุมชน ใน 15 ต าบลจาก 3 จังหวัดใน พ้ืนที่ความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
 โครงการจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์ 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 อธิการบดี เป็นประธาน
พิธีเปิดการอบรมโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
ซึ่ งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา การอบรมครั้งนี้                
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณาจารย์ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ เข้าร่วมการอบรม 
จ านวน 125 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้นักวิจัยมี
ความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการขอความยินยอมจาก
อาสาสมั ครและเกณ ฑ์ การขอความยินยอมจาก
อาสาสมัคร อีกทั้งยังเพ่ือให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจ
ถึงความรับผิดชอบของผู้วิจัยหลังผ่านการรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตลอดจนเพ่ือให้นักวิจัยมี
ความรู้ความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติการวิจัยที่ดีและความ
ประพฤติที่ไม่เหมาะสมในการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก 
รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ายต่างประเทศ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากรการ
อบรม ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์  ชั้น 3 อาคาร               
รัตนเทพสตรี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ประชุม กับ UITM  

มาเลเซีย เพ่ือต่ออายุ MOU 
ระยะเวลา 3 ปี 

ประชุ ม  กับ  UITM  มาเล เซี ย  เพ่ื อต่ ออายุ  MOU 
ระยะเวลา 3 ปี วั น ที่  1 1  พ ฤ ศ จิ ก าย น  2 5 6 3 
อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ 
และ คณะกรรมการศูนย์ภาษา ประชุม ออนไลน์ กับ 
UITM  มาเลเซีย เพ่ือต่อ อายุ MOU ระยะเวลา 3 ปี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1๒/๒๕63 
วันศุกร์ที ่๑๘ ธันวาคม 2563 เวลา ๑๔.๐0 น. 

 

ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 
 การแข่งขันกีฬายูโดยุวชน 

เยาวชนชิงแชมป์ประเทศ
ไทย และการแข่งขันกีฬา
ยู โดประชาชน  ชิ งแชมป์
ประเทศไทย  

วันที่  21 – 22 พฤศจิกายน 2563 กองพัฒนานักศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี น านักศึกษา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย 
ครั้งที่ 24 ประจ าปีงบประมาณ 2563 และการแข่งขันกีฬายูโด
ประชาชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2563              
ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครปฐม บริเวณ
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับหนึ่ง (เหรียญเงิน) 2 ประเภท  
 1. นางสาวสินาภรณ์  เสาระโส (45 – 48 กิโลกรัม) สาขา          
พลศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 2. นางสาวณัฐวรา  สุมานิตย์ (48 – 52 กิโลกรัม) สาขา               
พลศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 โดยมหาวิทยาลัย ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่
นักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว 

 

 ตั วแท น ผู้ จั ด ก ารอ งค์ ก ร 
KOICA (Korea International 
Cooperation Agency - Koica) 
เ ข้ า เ ยี่ ย ม  ศู น ย์ ภ า ษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

วันที่ 16 พ.ย. 2563 คุณ Su Jeong Kang ตัวแทนผู้จัดการ
องค์กร KOICA (Korea International Cooperation Agency 
- Koica) เข้าเยี่ยม ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย
ได้รับการต้อนรับจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันยา กองสูงเนิน                
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงานวิเทศสัมพันธ์ เพ่ือติดตามผล
การปฏิบัติ งานของอาสาสมัครชาวเกาหลี  คุณ  พัค จี อึน                
(รุ่นที่  134) ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานด้านการสอนภาษาเกาหลี              
ให้กับทางมหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของศูนย์ภาษา ตั้งแต่
เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2562 และได้ท าการสอนภาษาเกาหลี
แบบ Online class ในโครงการ E-volunteering ตั้งแต่เดือน 
ก.ค. - ต.ค. 2563 นอกจากนี้ คุณคังยังได้ร่วมพิธีมอบเกียรติ
บัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านการอบรมภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 และ 2 
จ านวนทั้งสิ้น 57 คน นอกจากนี้ทางตัวแทนผู้จัดการ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. กันยา กองสูงเนิน ได้หารือถึงกิจกรรมงาน
ต่างประเทศระหว่างมหาวิทยาลัยและทาง KOICA เพ่ือจะเป็น
การพัฒนานักศึกษาในอนาคต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 - -  
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2563 เม่ือวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2563 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ครั้ง
ที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี และจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมทางไปรษณีย์ และในระบบการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 แล้ว 

  ในการนี้ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
(หน้า 1 - 38) 

  มติสภามหาวิทยาลัย  ............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………......……..…………………….....…………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………………………......……..…………………….....…………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………..……………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     
พ.ศ. 2563 
  สรุปเรื่อง 
 ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผล             
การติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕             
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ ว่าควรต้องมีการรายงานผลการด าเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563  ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 
1/2563 – การประชุมครั้งที่ 11/2563 ที่ผ่านมา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย 
พร้อมประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ส าคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
รับทราบและด าเนินการรายงานผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ให้ส านักงาน                 สภามหาวิทยาลัยทราบ 
เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2563 –            
การประชุมครั้งที่ 11/2563 โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 12 เรื่อง 

เรื่อง การประชุมครั้งที่ / วันที่ 
1. งดรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

ครั้งที่ 11/2563 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

2. อนุมัติค าขอตั้ งงบประมาณของส านั กงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเลื่อน
เงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
4. แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 
5. โครงการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 
6. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2563 
7. ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี  ปีการศึกษา 2563   
8. ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
9. แต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
10. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  .... 
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เรื่อง การประชุม
ครั้งที่ / 
วันที่ 

11. ทบทวนการมอบอ านาจของสภามหาวิทยาลัย ในการด าเนินการคดีปกครอง  ครั้งที่ 
11/2563 
วันที่ 27 

พฤศจิกายน 
2563 

12. รับทราบหมายแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก คดีหมายเลขด าที่ บ.319/2559  คดีหมายเลขแดงที่ บ.226/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ.
136/2560 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ระหว่างนางสาวกิติญาภัช ผาดี ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 

 
 2. อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 11 เรื่อง 

เรื่อง การประชุมครั้งที่ / วันที่ 
1. การด าเนิ นการให้ ได้ มาซึ่ งคณ ะกรรมการตรวจสอบตามหลั กเกณ ฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ครั้งที่ 1/2563 
วันที่ 24 มกราคม 2563 

2. การขอเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

3. ผลศึกษาการท าหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล           
และจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง ตามพระราชบัญญั ติ                    
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ครั้งที่ 5/2563 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

4. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง                 
พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 6/2563 
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

5. ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6. ปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
7. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7/2563 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 8. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี ) (หลักสูตรใหม่                          
พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ 
9. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 8/2563  
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 
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เรื่อง การประชุมครั้งที่ / วันที่ 
10. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่                
พ.ศ. 2562) 

ครั้งที่ 9/2563 
วันที่ 18 กันยายน 2563 

11. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 10/2563 
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 

 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 17) 
 
    
 
 

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

รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     
พ.ศ. 2563 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2563 - การประชุมครั้งที่ 11/2563 

 

มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................  
......................................................................................................................... .....................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................................... ....................... 
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 3.2 พิจารณาทบทวนปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่  11/2563 เมื่อวันที่  27 
พฤศจิกายน 2563 มีมติ เห็นชอบก าหนดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี            
พ.ศ. ๒๕64 จ านวน 12 ครั้ง ตามวันและเวลา ดังนี้ 
    ครั้งที่ ๑/๒๕64  วันที่ 22 มกราคม 2564  เวลา 13.30 น. 
    ครั้งที่ ๒/๒๕64  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. 
    ครั้งที่ ๓/๒๕64  วันที่ 19 มีนาคม 2564  เวลา 13.30 น. 
    ครั้งที่ 4/๒๕64  วันที่ 23 เมษายน 2564  เวลา 13.30 น. 
    ครั้งที่ 5/๒๕64  วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 
    ครั้งที่ 6/๒๕64  วันที่ 18 มิถุนายน 2564  เวลา 13.30 น. 
    ครั้งที่ 7/๒๕64  วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 
    ครั้งที่ 8/๒๕64  วันที่ 20 สิงหาคม 2564  เวลา 13.30 น. 
    ครั้งที่ 9/๒๕64  วันที่ 17 กันยายน 2564  เวลา 13.30 น. 
    ครั้งที่ ๑0/๒๕64  วันที่ 15 ตุลาคม 2564  เวลา 13.30 น. 
    ครั้งที่ ๑1/๒๕64  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 
    ครั้งที่ 12/2564  วันที่ 17 ธันวาคม 2564  เวลา 13.30 น. 
    ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
 ประกอบกับ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเพ่ือให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าร่วมประชุม และเพ่ือให้การจัดประชุม            สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทบทวน
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564  
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี พ.ศ. 2562 
   “ข้อ 8 การนัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดไว้             
แต่นายกสภามหาวิทยาลัย จะสั่งเลื่อนหรืองดการประชุม เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือไม่มีเรื่องที่จะประชุมกันก็ได้” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64   
   

 มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…………………….………….………….................. 
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 

 

   สรุปเร่ือง 
   ด้วย การจัดการศึกษา ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาภาคปกติและ           
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษา จ านวน 138 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 
104 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 34 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
2563 ดังนี้        

 (1) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ใน
การประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 

 (2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่  11 พฤศจิกายน 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่  24 
พฤศจิกายน 2563 

 (3 ) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์  ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา                
ในการประชุม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 

 (4) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ในการประชุม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 

 (5) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล การศึกษา ใน
การประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 

 (6) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ใน
การประชุม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา            
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอต่อ
สภาวิชาการ เมื่อวันที่ 25 – 27, 30 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 1 ธันวาคม 2563  

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 พิจารณา
ให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 138 คน รายละเอียด
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  1.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2 - 2 
  1.1.2 สาขาวิชาเคมี 9 - 9 
  1.1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 - 2 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

 1.1.4 สาขาวิชาชีววิทยา 1 - 1 
 1.1.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 - 2 
 1.1.6 สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 17 - 17 
รวมทั้งสิ้น 17 - 17 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 2.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
  2.1.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 5 4 9 

รวมทั้งหลักสูตร 5 4 9 
 2.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
  2.2.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - 26 26 

รวมทั้งหลักสูตร - 26 26 
รวมทั้งสิ้น 5 30 35 

3. คณะวิทยาการจัดการ    
 3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 3.1.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 - 8 

รวมทั้งหลักสูตร 8 - 8 
 3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  3.2.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 1 - 1 
  3.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 - 11 
  3.2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 1 - 1 
  3.2.4 สาขาวิชาการจัดการ 21 1 22 
  3.2.5 สาขาวิชาการตลาด 15 - 15 

รวมทั้งหลักสูตร 49 1 50 
 3.3 หลักสูตรการบัญชี    
  3.3.1 สาขาวิชาการบัญชี 6 - 6 

รวมทั้งหลักสูตร 6 - 6 
 3.4 หลักสูตรนิเทศศาสตร์    
  3.4.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 64 1 65 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 4.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
  4.1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 1 1 2 

รวมทั้งหลักสูตร 1 1 2 
 4.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  4.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

11 2 13 

  4.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล) 

1 - 1 

  รวมทั้งหลักสูตร 12 2 14 
รวมทั้งสิ้น 13 3 16 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  5.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 - 1 
  5.1.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 - 4 

รวมทั้งหลักสูตร 5 - 5 
รวมทั้งสิ้น 5 - 5 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 104 34 138 
 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี  จ านวน 138 คน (เอกสารแยกเล่ม             
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร”   
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  “ข้อ 3 วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา” 
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 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 138 คน 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………....…………………………………………………..……….. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
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 4.2 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์
    

   สรุปเร่ือง 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2563 อนุมัติหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๖๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยก าหนดชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญาและสาขาวิชา ไว้ดังนี้ 
 1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts (Art and Design)  
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาศิลปกรรม 
 ชื่อย่อ (ไทย) : ศป.บ. ศิลปกรรม 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied Arts  (Art and Design) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.F.A (Art and Design) 
และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชาด าเนินการส่งข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHE CO) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาความ
สอดคล้องและออกรหัสหลักสูตร นั้น 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับข้อเสนอแนะผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHE CO) เพื่อให้พิจารณาปรับแก้ไข ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
หัวข้อ 1.1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) 
*ไม่สอดคล้อง 

 
ขอให้ตรวจสอบชื่อปริญญาและสาขาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ให้ถูกต้องและปรับแก้ไขใน มคอ.2 ให้สอดคล้องกัน 

หัวข้อ 1.10.1 แนบไฟล์ 
*ไม่สอดคล้อง 

1. โปรดตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลในเอกสารหลักสูตร 
(มคอ.2) และข้อมูลที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร  
(CHE CO) อาทิ ชื่อหลักสูตร เป็นต้น 
2. ปรับแก้ไข มคอ.2 คือ ชื่อหลักสูตร เป็นต้น 

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตรวจสอบแล้ว และมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ
สาขาวิชา เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการปรับแก้ไขชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญาและสาขาวิชา ดังนี้ 

 
   หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ 
1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย   : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและ 
    การออกแบบ) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts 
     (Art and Design)  

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
     สาขาวิชาศิลปกรรม  
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts 
     Program in Fine and Applied Arts 
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ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
     สาขาวิชาศิลปกรรม 
ชื่อย่อ (ไทย) : ศป.บ. ศิลปกรรม 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied Arts 
     (Art and Design) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.F.A (Art and Design) 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม  (ไทย) : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปกรรม) 
ชื่อย่อ (ไทย) : ศป.บ. (ศิลปกรรม) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied Arts 
     (Fine and Applied Arts) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.F.A (Fine and Applied Arts) 

 

   ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์             
ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 
12/2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563  
   มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.2563) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่เสนอ ดังรายละในเอกสารประกอบการประชุม  (หน้า 1 - 7) 
 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
  
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา จากเดิม หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
แก้ไขเป็น หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาศิลปกรรม  
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts  Program in Fine and Applied Arts 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม  (ไทย) : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปกรรม) 
ชื่อย่อ (ไทย) : ศป.บ. (ศิลปกรรม) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied Arts  (Fine and Applied Arts) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.F.A (Fine and Applied Arts) 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.3  พิจารณาหลักการขั้นตอนการเสนอและพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ และเรื่องร้องทุกข์ ที่เสนอ
ต่อนายกสภามหาวิทยาลัย 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย การสอบสวน
พิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ก าหนดการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษ
วินัยไม่ร้ายแรง และก าหนดการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ไว้ดังนี้ 
  หมวด ๕ การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษวินัยไม่ร้ายแรง 
  ข้อ 77 ข้าราชการผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อสภามหาวิทยาลัยได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งลงโทษ 
  ข้อ 78 วรรคสอง การอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย โดยในหนังสือให้
แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้ถูกสั่งลงโทษ... 
  ข้อ ๘๓ การยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือส่งผ่านผู้บังคับบัญชาก็ได้ และให้
ผู้บังคับบัญชานั้นส่งหนังสืออุทธรณ์ต่อไปยังผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
อุทธรณ์ และให้ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษจัดส่งหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าวพร้อมทั้งส าเนาหลักฐานการรับทราบค าสั่ง
ลงโทษของผู้อุทธรณ์ ส านวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องต้น และส านวนการด าเนินการทางวินัย พร้อมทั้ง
ค าชี้แจงของผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ (ถ้ามี) ไปยังนายกสภามหาวิทยาลัยภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสืออุทธรณ์ 
  ในกรณีที่ผู้ อุทธรณ์น าหนังสืออุทธรณ์มายื่นเอง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับหนังสือออกใบรับหนังสือ
ประทับตรา และลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในการวันที่รับหนังสือตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ... 
  ข้อ ๘6 การพิจารณาอุทธรณ์ สภามหาวิทยาลัยอาจมอบหมายให้คณะกรรมการอุทธรณ์ และร้อง
ทุกข์ท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณา หรือพิจารณาจากส านวนการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น... 

  หมวด ๖ การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข ์
ข้อ ๙๓ วรรคสอง ถ้าข้าราชการไม่ประสงค์ที่จะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับค าชี้แจง

หรือได้รับค าชี้แจงไม่เป็นที่พอใจ ก็ให้ร้องทุกข์ได้ตามข้อ 94 ความว่า  
  ข้อ 94 การร้องทุกข์ให้ท าเป็นหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย โดยต้องลงลายมือชื่อและต าแหน่ง
ของผู้ร้องทุกข์ และต้องประกอบด้วยสาระส าคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและปัญหาของเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม... 
  ข้อ ๙๗ เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ตาม ข้อ 94 แล้วให้นายกสภามหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งพร้อมทั้ง
ส่งส าเนาหนังสือร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์หรือเหตุแห่งความคับข้องใจทราบโดยเร็ว และให้
ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์หรือเหตุแห่งความคับข้องใจนั้นส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และค าชี้แจง
ของตน (ถ้ามี) เพ่ือประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
  ข้อ ๙๘ การพิจารณาร้องทุกข์ สภามหาวิทยาลัยอาจมอบหมายให้คณะกรรมการอุทธรณ์ และ
ร้องทุกข์ท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณา หรือพิจารณาจากส านวนการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น... 
 

  ด้วยข้อบังคับที่กล่าวถึงข้างต้นมิได้ก าหนดขั้นตอนการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์  ที่ส่งถึง
นายกสภามหาวิทยาลัยที่ชัดเจนว่า เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยรับเรื่องแล้วจะต้องสั่งการอย่างไร จะใช้ดุลพินิจสั่งการ
มอบคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณากลั่นกรองและเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาได้หรือไม่ หรือสั่งการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ 
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  ประกอบกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 
2562 ได้มีความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ไว้ดังนี้  

1. การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ตามข้อบังคับฯ ข้อ 97 วรรคสาม ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ
ที่ไม่ครบถ้วนและไม่ชัดเจน กรณีผู้บังคับบัญชาจัดส่งหนังสือร้องทุกข์และเอกสารหลักฐานและค าชี้แจง ไปยังนายก
สภามหาวิทยาลัย โดยมิได้กล่าวถึงขั้นตอนการด าเนินการหลังจากนายกสภามหาวิทยาลัยได้รับหนังสือร้องทุกข์ ให้
ด าเนินการอย่างไร หลักความเป็นธรรมในเรื่องร้องทุกข์ เมื่อข้าราชการ พนักงานมีความคับข้องใจ ตามที่
ผู้บังคับบัญชากระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด สภามหาวิทยาลัยหรือองค์กร ต้องหาวิธีการท าให้ผู้ร้องทุกข์หายคับ
ข้องใจ โดยหลักปฏิบัติเชิงธุรการ เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยรับเรื่องร้องทุกข์ และใช้ดุลยพินิจสั่งการ ให้น าเรื่อง
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนก็ได้ เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยมอบหมายคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ หรือ
นายกสภามหาวิทยาลัยอาจสั่งการมอบคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ  ก็ได้ เพ่ือให้กลไกของสภา
มหาวิทยาลัยที่มีอยู่ ได้พิจารณากลั่นกรองเรื่องประกอบการตัดสินใจทั้งของนายกสภามหาวิทยาลัยหรือสภา
มหาวิทยาลัยก็ได้ เพ่ือแก้เหตุแห่งความคับข้องใจในเรื่องร้องทุกข์  
 2. ควรปรับแก้ไขข้อบังคับฯ เกี่ยวกับขั้นตอนการร้องทุกข์ ให้สอดคล้องและปฏิบัติได้อย่างชัดเจน  

 ขณะนี้ยังมิได้มีการปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย 
การสอบสวนพิจารณาการลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
พ.ศ. 2551 ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยที่ให้ไว้ในคราวประชุมดังกล่าว และด้วยมี
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน ๑ ราย ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมถึง
นายกสภามหาวิทยาลัย ส านักงานสภามหาวิทยาลัยรับหนังสือไว้เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายกสภา
มหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อ 97 ของข้อบังคับดังกล่าว โดยผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ได้มีส่ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและค าชี้แจงต่อนายกสภามหาวิทยาลัยแล้ว ส านักงานสภามหาวิทยาลัยรับหนังสือรับ
ไว้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 

 ดังนั้น เพ่ือให้การยื่นอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการพิจารณาอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ต่อนายกสภามหาวิทยาลัย 
สามารถปฏิบัติได้อย่างชัดเจนในขณะที่อยู่ระหว่างรอการปรับแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว ส านักงานสภามหาวิทยาลัยใน
ฐานะหน่วยงานธุรการของสภามหาวิทยาลัย จึงขอเสนอหลักการขั้นตอนการเสนอและพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ และเรื่อง
ร้องทุกข์ ที่เสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
 ๑. การยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ ร้องทุกข์ ต่อนายกสภามหาวิทยาลัย กรณีที่ประสงค์น าหนังสือ
มายื่นเอง (ข้อ 83 วรรคสอง) ให้ส่งที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาคารส านักงาน
อธิการบดี ชั้น 6  
 2. เมื่อส านักงานสภามหาวิทยาลัย รับหนังสืออุทธรณ์ หรือหนังสือร้องทุกข์แล้ว ให้เสนอต่อ
นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยใช้ดุลยพินิจสั่งการให้น าเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนก็ได้ เพ่ือให้สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมายคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณา หรือนายกสภา
มหาวิทยาลัยอาจสั่งการมอบหมายคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาก่อน
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยก็ได้ 
 โดยให้ใช้หลักการนี้ไปจนกว่าจะมีการปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย      
การด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณาการลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน            
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 
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  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
 มาตรา 18(13) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย  
 

     ประเด็นเสนอพิจารณา 
               พิจารณาอนุมัติหลักการขั้นตอนการเสนอและพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ และเรื่องร้องทุกข์ ที่เสนอต่อ
นายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ๑. การยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ ร้องทุกข์ ต่อนายกสภามหาวิทยาลัย ให้ส่งที่ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 6  
 2. เมื่อส านักงานสภามหาวิทยาลัย รับหนังสืออุทธรณ์ หรือหนังสือร้องทุกข์แล้ว ให้เสนอต่อ
นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยใช้ดุลยพินิจสั่งการให้น าเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนก็ได้ เพ่ือให้สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมายคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณา หรือนายกสภา
มหาวิทยาลัยอาจสั่งการมอบหมายคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณา ก่อน
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยก็ได้ 
 โดยให้ใช้หลักการนี้ไปจนกว่าจะมีการปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย      
การด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณาการลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน            
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.4 พิจารณาการก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา             
สายวิชาการที่ก าหนด 1.5 เท่าของข้าราชการแรกบรรจุและสายสนับสนุนที่ก าหนด 1.3 เท่าของ
ข้าราชการแรกบรรจุ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ได้มีค าพิพากษา(อุทธรณ์) ศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เรื่องคดีพิพาท
เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระท า
ละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ (อุทธรณ์ค าพิพากษา) ระหว่าง จ่าสิบตรี จอห์นนภดล วศินสุนทร ผู้ฟ้องคดี กับสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 2 และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ที่ 3 ผู้ถูกฟ้องคดี ที่พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีกรณี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ ก าหนดอัตราเงินเดือนไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 ที่ให้จัดสรร
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นจากเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการ คือ 
เพ่ิมข้ึน 1.7 เท่าจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย    สายวิชาการ หรือสาย ก 
โดยในค าพิพากษาได้ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยสามารถน าเงินในส่วนที่จ่ายไม่หมด (0.2 เท่า) ไปจัดสวัสดิการให้กับ
พนักงานมหาวิทยาลัยได้ (ดังรายละเอียดค าพิพากษา(อุทธรณ์) หน้า 1 – 48) 
  คดีดังกล่าวเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระท าละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ (อุทธรณ์ค าพิพากษา)  ผู้ถูกฟ้องคดี คือ 
สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และมหาวิทยาลัย เมื่อเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พบว่ามีการก าหนด
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ที่ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
  จึงขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี น าเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัย ถึงแนวปฏิบัติการการ
ก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการที่ก าหนด 1.5 เท่า ของข้าราชการ
แรกบรรจุและสายสนับสนุนที่ก าหนด 1.3 เท่าของข้าราชการแรกบรรจุ ในประเด็นต่อไปนี้ 
  1. จ านวนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร 
(งบแผ่นดิน) 
  2. จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยมี (แยกเป็นงบ
แผ่นดินและงบรายได้) 
  3. งบรายได้ที่ได้จัดสรรเป็นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (ที่ไม่ใช่อาจารย์หลังเกษียณและ
ลูกจ้างชาวต่างชาติ) 
  4. สวัสดิการที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับ 
  โดยน ามาวิเคราะห์ ศึกษา เทียบเคียงกับคดีดังกล่าว และเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อพนักงาน
มหาวิทยาลัยต่อไป 
   

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

 ประเด็นเสนอ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะการก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงาน ใน
สถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการที่ก าหนด 1.5 เท่าของข้าราชการแรกบรรจุและสายสนับสนุนที่ก าหนด 1.3 เท่า
ของข้าราชการแรกบรรจุ 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………..…..…… 
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 4.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการส านัก 
 

(เอกสารประกอบการพิจารณาแจกในวันประชุม) 
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4.6  พิจารณาเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เลือก
นายปราโมทย์ โชติมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย นั้น เนื่องจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้
ด ารงต าแหน่งมาครบก าหนดตามวาระแล้ว   

บัดนี้  ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม ๒๕63 ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลง
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และความในมาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ก าหนด “ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อ ไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย” 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็น       
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ด ารงต าแหน่ง  

(24 พฤษภาคม 2562 - 7 ธันวาคม 2563) 

ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ด ารงต าแหน่ง 

(ตั้งแต่วนัที่ได้รับเลือก) 
 
นายปราโมทย์ โชติมงคล 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 

  
………………………………………………………………………… 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 

 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 มาตรา ๑๖ วรรคสาม  
 “ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มี
ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย” 
 

     ประเด็นเสนอพิจารณา 
               พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.7 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย 
  

(เอกสารประกอบการพิจารณาแจกในวันประชุม) 
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4.8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เทพสตรี เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามกฎหมาย และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตร ี

สรุปเรื่อง 
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ตามกฎหมาย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 

1. แต่งตั้งนางดวงสมร วรฤทธิ์  เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 7/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 
2563  

2. แต่งตั้งนายพีระศักดิ์  ศรีสุพล เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที ่5/2559  ลงวันที่ 18 มีนาคม 2559 

3. แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1/2561    
ลงวันที่ 19 มกราคม 2561  

4. แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 2/2563     
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  

5. แต่งตั้งรองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 21/2561 ลงวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2563  

6. แต่งตั้งรองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประเมิน
เพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 13/2561 ลงวันที่ 16 มีนาคม 
2563  

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงส่งผลให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามกฎหมาย            
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ้นจากต าแหน่งประธานกรรมการ ดังกล่าวข้างต้น  เมื่อวันที่ 6 
ธันวาคม 2563 

ในการนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ     
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามกฎหมาย และข้อบังคับ           
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 

 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1๒/๒๕63 
วันศุกร์ที ่๑๘ ธันวาคม 2563 เวลา ๑๔.๐0 น. 

 

คณะกรรมการ 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน  
(ชุดปัจจุบัน) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน 

(การด ารงต าแหน่ง นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง) 
1. คณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕  
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ      
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง เป็นประธาน 

นางดวงสมร วรฤทธิ์ 
(17 เมษายน 2563 - 5 ธันวาคม 2563) 

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

2. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เทพสตรี  พ .ศ . ๒๕๕๗ และที่ แก้ ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ข้อ ๕  
  (๑)  ประธานกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล 
(22 มีนาคม 2559 – 5 ธันวาคม 2563) 

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

3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕62 ข้อ ๕ ให้นายก
สภามหาวิทยาลั ยแต่ งตั้ งคณะกรรมการโดย        
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
   (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    
คนหนึ่ง เป็นประธาน  

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง 
(23 มกราคม 2561 – 5 ธันวาคม 2563) 

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

 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1๒/๒๕63 
วันศุกร์ที ่๑๘ ธันวาคม 2563 เวลา ๑๔.๐0 น. 

 

คณะกรรม
การ 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กรรมการ
สภา

มหาวิทยา
ลัย

ผู้ทรงคุณ
วุฒิ 

ที่ได้รับ
แต่งตั้ง
เป็น

ประธาน  
(ชุด

ปัจจุบัน) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน 
(การด ารงต าแหน่ง นับแต่วันที่

ได้รับแต่งตั้ง) 

4 . 
คณะกรรม
ก า ร
พิ จ า ร ณ า
ต า แ ห น่ ง   
ท า ง
วิ ช า ก า ร 
มหาวิทยาลั
ยราชภัฏเทพ
สตรี 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล       ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์            รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ก.พ.ว. 
ประกอบด้วย 

 (1) ประธาน ก.พ.ว. ซึ่งต้องเป็นกรรมการ  สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  เว้นแต่ไม่มี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้บังคับตามบทเฉพาะกาลของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
2560 ข้อ 16 ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 

ร อ ง
ศาสตราจา
รย์ ดร.ชน
ศักดิ์  บ่าย
เที่ยง 
( 2 1 
กุมภาพันธ์ 
2563 – 5 
ธั น ว าค ม 
2563) 

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

 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1๒/๒๕63 
วันศุกร์ที ่๑๘ ธันวาคม 2563 เวลา ๑๔.๐0 น. 

 
 
 

คณะกรรมการ 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน  
(ชุดปัจจุบัน) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน 

(การด ารงต าแหน่ง นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง) 
5. คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี พ .ศ. 2555      
ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.ม.” ประกอบด้วย 
   (1) ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัย
แ ต่ งตั้ ง จ าก ก รรม ก ารส ภ าม ห าวิ ท ย าลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑ คน  

รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง 
(16 พฤศจิกายน 2561 - 5 ธันวาคม 2563) 

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

6. คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ     
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 ให้สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน... 

รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง 
(16 มีนาคม 2561 - 5 ธันวาคม 2563) 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
     ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

“มาตรา 18 (14) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

“ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง เป็น
ประธาน 
....” 

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี พ.ศ. ๒๕5๗  

“ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัย เรียกโดยย่อ
ว่า “ก.บ.ม.” ประกอบด้วย 

๑) ประธานกรรมการ ซึ่ งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
.... ” 

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕62  

“ข้อ ๕ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธาน  
.... ” 

5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕61  

 “ข้อ ๕ 
“ก.พ.ว.” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ

สตรี” 
 ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ก.พ.ว. ประกอบด้วย 
 (1) ประธาน ก.พ.ว. ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ เว้นแต่ไม่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้บังคับตาม     
บทเฉพาะกาลของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ข้อ 16 ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 

.... ” 
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย   

ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2555  



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. 

 “ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเทพสตรี เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.ม.” ประกอบด้วย 

 (1) ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑ คน  

.... ” 
7.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ     

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561  
     “ข้อ 30 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง

สูงขึ้น ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน...” 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ   

เทพสตรี เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามกฎหมาย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
๒. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
๓. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
๔. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
๕. คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
๖. คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕63 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ ก าหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท า
รายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (1) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ –                 
จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น                
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2563 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปดังนี้ 
  1. งบแสดงฐานะการเงิน 

 
  2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

รายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 
รายได้ 41,047,349.94  บาท           3,272,490.19  บาท 
ค่าใช้จ่าย 45,350,820.97  บาท         3,456,245.70  บาท 
รายได้สูง / (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (4,303,471.03) บาท (183,755.51) บาท 

 

 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 25) หรือในระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

รายการ 
 

ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

สินทรัพย์   
 สินทรัพย์หมุนเวียน               1,975,106.89  บาท       1,068,869,385.40  บาท 
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        1,103,716,560.54  บาท                   218,770,252.60  บาท 

รวมสินทรัพย์      1,105,691,667.43  บาท                1,287,639,638.00  บาท 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ  
   หนี้สินหมุนเวียน              3,643,104.87  บาท                   176,453,226.08  บาท 

รวมหนี้สิน              3,643,104.87  บาท                  176,453,226.08  บาท 
ส่วนของเจ้าของ  
    ทุน          191,707,495.93  บาท                   801,315,386.40  บาท 
    รายได้สูง (ต่ า) กวา่ค่าใช้จ่ายสะสม           910,341,066.63  บาท                   309,871,025.52  บาท 

รวมส่วนของเจ้าของ      1,102,048,562.56  บาท                1,111,186,411.92  บาท 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ      1,105,691,667.43  บาท                1,287,639,638.00  บาท 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. 

 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  

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

 
ประเด็นเสนอ 

  รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 

6.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 22 มกราคม 2564  
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

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

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

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

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


