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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 3/๒๕64 

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

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

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพ่ือทราบ 
     1.2 เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ  
   1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
เดือนมีนาคม 2564 
   1.1.2 การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร   
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่           
19 กุมภาพันธ์ 2564 
 

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

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 4.2 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4.3 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2562) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 4.4 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และปรับคุณวุฒิอาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4.5 พิจารณาอนุมัตหิลักสูตรปรับปรุง ของคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 8 หลักสูตร  
 4.6 พิจารณาอนุมัตหิลักสูตรปรับปรุง ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 2 หลักสูตร  
 4.7 พิจารณาทบทวนการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้วของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการที่ด าเนินการไม่เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒  
 4.8 พิจารณาข้อหารือการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา              
สายสนับสนุน 
 4.9 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
 4.10 พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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 4.11 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 4.12 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
 4.13 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี 
 4.14 พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 4.15 พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. .... 
 4.16 พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 4.17 พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง พ.ศ. .... 
 4.18 พิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 
 4.19 พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕62 – 30 กันยายน 2563) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ  
 5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2564 
 5.2 รับทราบผลการพิจารณาคดีครั้ งแรก และค าพิพากษา ศาลปกครองกลาง                     
คดีหมายเลขด าที่ บ.310/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.227/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ.134/2560              
คดีหมายเลขแดงที่ บ.51/2564 ระหว่างนายพุ่มพันธ์ หรือพลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 5 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ  
   1.1.1 ....................................................................................................................... ............... 
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1.2 เร่ืองที่อธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ 
 1.2.1 รายงานผลการด าเนนิงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม 2564 

 
 
 

ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
    

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
วันที่ 10 มีนาคม 2564 
 

โ ค ร ง ก า ร ล ม ห า ย ใ จ                
ไร้มลทิน ประจ าปี 2563 

นางสาวฟ้าประทุม ผิวเนียม นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย ชั้ นปีที่  4  คณ ะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับ
รางวัลที่ 1 ระดับอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า (ปวส.) 
และอุดมศึกษา จากการประกวดกิจกรรมโครงการ            
ลมหายใจไร้มลทิน ประจ าปี 2563 กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  ลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัย Ho Chi 
Minh University of Technology ( HUTECH)              
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านเทคโนโลยี ในเมือง         
โฮจิมินต์ ประเทศเวียดนาม  

 

วันที่ 15 มีนาคม  2564 ม ห าวิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ            
เทพสตรี มอบสื่อการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ  

สาขาวิชาภาษอังกฤษ ค.บ. คณะมนุษยศาสตร์และ
สั งคมศาสตร์   มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี                
โดยอาจารย์ผู้ สอนวิชาการสอนภาษาอังกฤษ             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน อาจารย์
วิภาศิริ แจ้งแสงทอง อาจารย์ที่ปรึกษาในการท าสื่อ  
และนักศึกษาสาขาวิชาภาษอังกฤษ ค.บ. รหัส 
601155302 จ านวน 52 คน ได้มอบสื่อการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ ตามตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่
สร้างขึ้นโดยการบูรณาการการเรียนการสอนวิชา
วิธีการสอนภาษาอังกฤษ ของอาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษาเพ่ือการผลิตสื่อในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนใน
โรงเรียนขนาดเล็ก ในจังหวัดลพบุรี  จังหวัดสระบุรี 
และจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 10 โรงเรียน 
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ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
วันที่ 12 – 14 มีนาคม 
2564  

ก า ร ป ร ะ ชุ ม ที่ ป ร ะ ชุ ม
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วม             
การประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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 1.1.2 การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
 

    สรุปเร่ือง 
   ตามท่ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการ
นักศึกษา ได้รับการเลือกให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร กลุ่มที่ 1 ผู้ด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัย แทนคนเดินที่พ้นจากต าแหน่งและอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระ                 
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน นั้น บัดนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า ด ารงต าแหน่งกรรมการ               
สภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ครบตามวาระแล้ว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  

   มหาวิทยาลัย จึงได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหาร ตามข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 โดยให้ผู้บริหาร กลุ่มที่ 1 ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัย ด าเนินการเลือกผู้แทน 
ปรากฏผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ได้แก่ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี  

 จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
 

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

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕64 
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ครั้ งที่  2/2564                  
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2564 (การประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมทางไปรษณีย์             
เมื่อวันที่  15 มีนาคม 2564 และในระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  (E-Meeting)               
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 แล้วนั้น 

  ในการนี้ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  2/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2564                             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  (หน้า 1 - 60) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕64 
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     
พ.ศ. 2564 
  สรุปเรื่อง 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดรหัสมติสภามหาวิทยาลัย และให้เริ่มด าเนินการรายงานผลการ
ด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป นั้น 
 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่ครั้งที่ 1/2564 –  ครั้งที่ 2/2564 
ที่ผ่านมา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย พร้อมประเด็นข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ส าคัญให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องรับทราบ และด าเนินการรายงานผลการด าเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยทราบเพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 
1/2564 –  ครั้งที่ 2/2564 โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 

1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 8 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 7 เรื่อง  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

01/2563 – 01 - 01 1. การด าเนิ นการให้ ได้ มาซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้ วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิ บั ติ การตรวจสอบภาย ใน
ส า ห รั บ ห น่ ว ย ง า น ข อ งรั ฐ                   
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ครั้งที่ 1/2563 
วันที่ 24 มกราคม 

2563 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 1 - 2 

05/2563 – 01 - 02 2. ผลศึ กษาการท าหน้ าที่ ของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม และคณะกรรมการ
บ ริ ห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง  ต า ม
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ครั้งที่ 5/2563 
วันที่ 15 พฤษภาคม 

2563 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 2 - 3 

12/2563 – 01 - 03 3. แต่งตั้ งคณะกรรมการประจ า 
สภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 12/2563 
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 3 - 7 

 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕64 
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

1. หมวดนโยบายและแผน  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 8  

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 8 - 10 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
10 - 11 

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

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 
11 - 12 

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

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 13 

2. หมวดการจัดการศึกษา จ านวน 7 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 6 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 1 เรื่อง  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภา
มหาวิทยาลัย 

เอกสาร
หน้า 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 

2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 14 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 

2564 

ด าเนินการแล้วเสร็จ หน้า  
15 – 17  

01/2564 – 02 - 03 3. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลั กสู ตร หลั กสู ตรรั ฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ .ศ. ๒๕๖๐) คณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 

2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
18 - 19 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕64 
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
2. หมวดการจัดการศึกษา  
01/2564 – 02 - 04 4. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ห ลั กสู ต รและ
อ าจ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร 
หลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 20 - 21 
 
 
  

01/2564 – 02 - 05 5. พระราชกฤษฎี กา ว่ าด้ วย
ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ า
ต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ... 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
21 - 22 

02/2564 – 02 - 06 6. พิจารณาอนุมัติหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
22 - 23 

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

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
24 - 25 

3. หมวดงบประมาณและการเงิน จ านวน 4 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 3 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสารหน้า 

12/2563 – 03 - 01 1. การขอใช้เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่
มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนด
เงื่อนไขหรือก าหนดไว้ไม่ชัดแจ้ง 
เพ่ือใช้ด าเนินโครงการจัดซื้ อ
รถยนต์เพ่ือให้บริการ 

ครั้งที่ 12/2563 
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า 26 

01/2564 – 03 - 01 1 . รั บ ท ราบ ราย งาน รั บ  - 
จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เท พ ส ต รี  ป ร ะ จ า เดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการแล้วเสร็จ หน้า 26 

02/2564 – 03 - 02 2. พิ จารณาอนุ มั ติ ค าขอตั้ ง
งบประมาณรายจ่ ายจากเงิน
รายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา 
ภาคพิ เศษ ภาคการศึกษาที่ 
2/2563 

ครั้งที่ 2/2564  
วันที่ 19 กุมภาพันธ ์2564 

ด าเนินการแล้วเสร็จ หน้า 27 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕64 
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

3. หมวดงบประมาณและการเงิน  

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

02/2564 – 03 - 03 3. รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน 
ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ เท พ ส ต รี 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 2/2564  
วันที่ 19 กุมภาพันธ ์2564 

ด าเนินการแล้วเสร็จ หน้า 27 

4. หมวดการบริหารงานบุคคล จ านวน 7 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 4 เรื่อง   

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสาร
หน้า 

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

ครั้งที่ 10/2563 
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
28 - 30 

12/2563 – 04 - 02 2. การก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา            
สายวิชาการที่ก าหนด 1.5 เท่าของ
ข้าราชการแรกบรรจุและสายสนับสนุน
ที่ก าหนด 1.3 เท่าของข้าราชการแรก
บรรจุ 

ครั้งที่ 12/2563 
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
30 - 32 

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

ครั้งที่ 12/2563 
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
33 - 34 

01/2564 – 04 - 01 1 . แ ต่ ง ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
ส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 34  

01/2564 – 04 - 02 2. ข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ            
เทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....   

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ หน้า  
35 - 36 

02/2564 – 04 - 03 3. คัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้ งเป็น
คณบดี 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 36 

02/2564 – 04 - 04 4. คัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้ งเป็น
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น  แ ล ะ
ผู้อ านวยการส านัก 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
37 - 38 
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5. หมวดอ่ืนๆ จ านวน 5  เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 5 เรื่อง 

รหัส เรื่อง การประชุมครั้งที่ 
ผลการด าเนินการ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เอกสารหน้า 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 39 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 40 

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

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 22 มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า 40 

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

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
41 - 42 

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

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ด าเนินการเสร็จแล้ว หน้า  
42 - 43 

 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 43) และในระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ 
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หมายเหตุ : ด าเนินการก าหนดรหัสดังนี้ 
รูปแบบ XX/XXXX  – XX – XX  
  - ตัวเลข หมายถึง ครั้งที่ประชุม เช่น 01/2564 

 
  - ตัวเลข 2 หลัก หมายถึง หมวดหมู่ของเรื่องที่ประชุมโดย  

  01 หมายถึง หมวดนโยบายและแผน 
 02 หมายถึง หมวดการจัดการศึกษา 
 03 หมายถึง หมวดงบประมาณและการเงิน 
 04 หมายถึง หมวดการบริหารงานบุคคล 
 05 หมายถึง หมวดอ่ืนๆ   

  - ตัวเลข 2 หลัก หมายถึง ล าดับของมติสภามหาวิทยาลัย  
(นับต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจ าแนกตามหมวดหมู่) 

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

รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     
พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 2/2564 

 

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 50 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 
10 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 40 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนกุมภาพันธ์
2564 ดังนี้        

 (1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา              
ในการประชุม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 

 (2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2564 

 (3) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ           
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

 (4)  คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา                  
ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 

 (5) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ในการประชุมเม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 

 (6) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา            
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2564 

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 พิจารณา
ให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 50 คน รายละเอียด
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 1.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 1.1.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ - 1 1 

รวมทั้งหลักสูตร - 1 1 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

 1.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 1.2.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - 17 17 

รวมทั้งหลักสูตร - 17 17 
รวมทั้งสิ้น - 18 18 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 1 - 1 

3. คณะวิทยาการจัดการ    
 3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 - 1 
  3.1.2 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 - 1 
  3.1.3 สาขาวิชาการตลาด 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 3 - 3 
 3.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
  3.2.1 สาขาวิชาการบัญชี - 1 1 

รวมทั้งหลักสูตร - 1 1 
รวมทั้งสิ้น 3 1 4 

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  4.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 5 - 5 
  4.1.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - 16 16 

รวมทั้งหลักสูตร 5 16 21 
รวมทั้งสิ้น 5 16 21 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
 5.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  5.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการ 
อุตสาหกรรม) 

1 - 1 

  5.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

- 5 5 

รวมทั้งหลักสูตร 1 5 6 
รวมทั้งสิ้น 1 5 6 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 10 40 50 
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  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี  จ านวน 50 คน (เอกสารแยกเล่ม             
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร”   
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  “ข้อ 3 วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา” 
 
 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 50 คน 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………....…………………………………………………..……….. 
................................................................................................................................... ........................................... 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕64 
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 4.2 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
 

   สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน 2562 มีมติอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับทราบจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 แล้วนั้น 
  เนื่ อ งด้ วย  รองศาสตราจารย์  ดร .สรายุทธ  เส งี่ยม  อาจารย์ป ระจ าหลั กสู ต ร                        
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) ถึงแก่กรรม ดังนั้น 
เพ่ือให้จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นปัจจุบัน และยังคงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอตัดรายชื่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒)  
ในล าดับที่ 4 คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ เสงี่ยม ออก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
(เดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
(เปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  รัตนเสริมพงศ์ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  รัตนเสริมพงศ์ คงเดิม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  ทรัพย์รวงทอง 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  ทรัพย์รวงทอง คงเดิม 
3. ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร.วาสิตา เกิดผล 
ประสพศักดิ์  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วาสิตา เกิดผล 
ประสพศักดิ ์

คงเดิม 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ เสงี่ยม - ตัดออก 
 
ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) ทั้งนี้ ให้คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่               
พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
(หน้า 1 - 8) 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
  
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕64 
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕64 
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 4.3 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยหลักสูตรดังกล่าวอยู่ระหว่างเสนอส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบหลักสูตร นั้น 
  เนื่องจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ในระบบพิจารณา
ความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) พบว่า มีข้อเสนอแนะให้
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร คือ คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร ดังนั้น เพ่ือให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จากเดิม อาจารย์ ดร.วิทยา  พันธุ์พา เป็นรองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พยอม ซึ่งมีคุณวุฒิ            
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และขอเพ่ิมเติม อาจารย์เกตุวดี หิรัญพงษ์ เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. อาจารย์ ดร.วิทยา พันธุ์พา 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พยอม เปลี่ยนแปลง 
2. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา 2. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา คงเดิม 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์ คงเดิม 
4. อาจารย์พิชิต อ้วนไตร 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต อ้วนไตร ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
5. อาจารย์ ดร.ธาดา ค าแดง 5. อาจารย์ ดร.ธาดา ค าแดง คงเดิม 
 6. อาจารย์เกตุวดี หิรัญพงษ์ เพ่ิมเติม 
   
  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. อาจารย์ ดร.วิทยา พันธุ์พา 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พยอม เปลี่ยนแปลง 
2. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา 2. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา คงเดิม 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์ คงเดิม 
4. อาจารย์พิชิต อ้วนไตร 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต อ้วนไตร ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
5. อาจารย์ ดร.ธาดา ค าแดง 5. อาจารย์ ดร.ธาดา ค าแดง คงเดิม 
 6. อาจารย์เกตุวดี หิรัญพงษ์ เพ่ิมเติม 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕64 
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 
2/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 5 
มีนาคม 2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง             
พ.ศ. ๒๕๖๒) และให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตามที่ เสนอ                    
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 9) 
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน             
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)            
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามที่เสนอ                     

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.4 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และปรับคุณวุฒิอาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่  5/2560 เมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม 2560 มีมติอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง             
พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับทราบจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (เดิม) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 แล้วนั้น 
  เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม รักษาทรัพย์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร               
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้เกษียณอายุราชการ เพ่ือให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม รักษาทรัพย์ เป็น อาจารย์ ดร.
เขมาวดี อุดมพันธ์ ซึ่งมีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
  ประกอบกับ อาจารย์อรนวล หาญเม่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2563 จึงขอปรับเพ่ิมคุณวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์อรนวล หาญเม่ง เป็นส าเร็จการศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
อินทรีย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ ์ 1. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์ คงเดิม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม รักษาทรัพย์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรฤกษ์ ยี่เฮ็ง คงเดิม 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรฤกษ์ ยี่เฮ็ง 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลิกา สุขส าราญ คงเดิม 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลิกา สุขส าราญ 4. อาจารย์ ดร.อรนวล หาญเม่ง* ปรับเพิ่มคุณวุฒิ 
5. อาจารย์อรนวล หาญเม่ง 5. อาจารย์ ดร.เขมาวดี อุดมพันธ์** เปลี่ยนแปลง 
 
  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ ์ 1. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์ คงเดิม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม รักษาทรัพย์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรฤกษ์ ยี่เฮ็ง คงเดิม 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรฤกษ์ ยี่เฮ็ง 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลิกา สุขส าราญ คงเดิม 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลิกา สุขส าราญ 4. อาจารย์ ดร.อรนวล หาญเม่ง* ปรับเพิ่มคุณวุฒิ 
5. อาจารย์อรนวล หาญเม่ง 5. อาจารย์ ดร.เขมาวดี อุดมพันธ์** เปลี่ยนแปลง 
หมายเหตุ : * เพิ่มคุณวุฒิการศึกษา จากระดับปริญญาโท เป็นคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 ** เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 
2/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 และสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 5 
มีนาคม 2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตร์           
และเทคโนโลยี และการขอเพ่ิมคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และปรับคุณวุฒิอาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตามที่เสนอ ดังรายละเอียด 
ในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 8) 
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน             
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ

ปรับคุณวุฒิอาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตามที่เสนอ  

 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.5 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง ของคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 8 หลักสูตร  
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งปัจจุบันได้ครบก าหนดเวลา         
ในการปรับปรุงรอบ 5 ปี สมควรแก่การปรับปรุงแก้ไข เพ่ือใช้เปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1          
ปีการศึกษา 2564 สอดคล้องกับประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายเร่งด่วนด้านการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน 8 หลักสูตร 
ดังนี้ 
  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 
  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 
  4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง               
พ.ศ. 2564) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 
  5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5 
  6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 6 
  7. หลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง           
พ.ศ. 2564) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7 
  8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ (หลักสูตรปรับปรุง           
พ.ศ. 2564) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8 
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการ
จัดการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564 จ านวน 8 หลักสูตร และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 
3/2564  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ การเสนอหลักสูตรปรับปรุง จ านวน 8 
หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ โดยให้มีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของเล่มหลักสูตร มคอ.2 และให้เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง ของคณะวิทยาการจัดการ 
จ านวน 8 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน             
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
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  2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
      “มาตรา 31 หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพ่ือให้เปิดการเรียน
การสอนได้ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดขั้นต่ าด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ก าหนด และต้องมุ่งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะอาชีวะขั้นสูง หรือการค้นคว้าวิจัย
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ือพัฒนาสังคม...” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง ของคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 

  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
  4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง               
พ.ศ. 2564)  
  5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
  6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
  7. หลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง           
พ.ศ. 2564)  
  8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ (หลักสูตรปรับปรุง           
พ.ศ. 2564)  

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
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 4.6 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 2 หลักสูตร 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งปัจจุบันได้ครบ
ก าหนดเวลา ในการปรับปรุงรอบ 5 ปี สมควรแก่การปรับปรุงแก้ไข เพ่ือใช้เปิดการเรียนการสอนใน                   
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 สอดคล้องกับประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย
เร่งด่วนด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง                
พ.ศ. 2564) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง                  
พ.ศ. 2564) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 และผ่านความเห็นชอบจาก             
สภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัย จึงเสนอ                   
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 2 หลักสูตร 
ตามท่ีเสนอ 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน             
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
  2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
      “มาตรา 31 หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพ่ือให้เปิดการเรียน
การสอนได้ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดขั้นต่ าด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ก าหนด และต้องมุ่งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะอาชีวะขั้นสูง หรือการค้นคว้าวิจัย
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ือพัฒนาสังคม...” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง                
พ.ศ. 2564)  
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง                  
พ.ศ. 2564)  
    

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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 4.7 พิจารณาทบทวนการเทียบเคียงสาขาวิชาที่ เคยก าหนดไปแล้วของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการที่ด าเนินการไม่เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชา
ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนด          
ไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 18 
กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบทบทวนการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้วของผู้ด ารงต าแหน่ง                 
ทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. และตามความเห็นของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม หนังสือที่ อว 0227.2(2)/301 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยปรับแก้ไขเป็นดังนี้ 

ล าดับ
ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สาขาวชิาเดิม 

ที่ได้รับแต่งตั้ง 

เทียบเคียงสาขาวชิาเป็น 
หมายเหตุ กลุ่ม

สาขาวชิา 
รหัส 

สาขาวชิา 
ชื่อสาขาวิชา อนุสาขาวิชา 

(ถ้ามี) 
1 ผู้ ช่ ว ยศ าสตราจ ารย์

กรรณิการ์  อ่อนส าลี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วิทยาศาสตร์และ

เท ค โน โล ยี ก า ร
อาหาร 

เทคโนโลยี 1809 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
อาหาร 

- สอดคล้อง 
ภาระงาน 
การสอน ความ
เชี่ ยวชาญและ
ผลงานวิชาการ
ในการก าหนด
ต า แ ห น่ งท า ง
วิชาการ 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศิริลดา  ศรีกอก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วิทยาศาสตร์และ
เท ค โน โล ยี ก า ร
อาหาร 

เทคโนโลยี 1809 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
อาหาร 

- 

3 รองศาสตราจารย์  
ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก 

รองศาสตราจารย ์ สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ 6110 สังคมวิทยา - สอดคล้อง 
ภาระงานการสอน 
ความเชี่ยวชาญ
และผลงานวิชาการ
ในการก าหนด
ต าแ ห น่ งท าง
วิชาการ 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วิจัยและ 
การวัดผล
การศึกษา 

ศึกษาศาสตร์ 6501 ศึกษาศาสตร์ 650101 
สถิติ วิจยั  
การวัด และ 
การประเมิน 
ผลทางการ 
ศึกษา 

สอดคล้อง 
ภาระงานการสอน 
ความเชี่ยวชาญ
และผลงานวิชาการ
ในการก าหนด
ต า แ ห น่ งท า ง
วิชาการ 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประชาติ วัชรบัณฑิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ เคมี 
(อนินทรีย์เคมี) 

วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ 

0133 เคมีอนินทรีย์ - สอดคล้อง 
ภาระงาน 
การสอน ความ
เชี่ ยวชาญและ
ผลงานวิชาการ
ในการก าหนด
ต า แ ห น่ งท า ง
วิชาการ 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี 
เภาค า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดนตรี วิจิตรศิลป์ 8103 โสตศิลป์ หรือ 
คีตศิลป์ หรือ 
ดุริยางคศิลป์  

810302 
ดนตรีไทยหรือ 
ดุ ริยางคศิลป์
ไทย 
 

สอดคล้อง 
ภาระงาน 
การสอน ความ
เชี่ ยวชาญและ
ผลงานวิชาการ
ในการก าหนด
ต า แ ห น่ งท า ง
วิชาการ 

 
และมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม แล้วนั้น 
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 ด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหนังสือที่ อว

๐๒๒๗.๒(๒)/3788 ลงวันที่  9 ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง                      
การรับทราบการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้วของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ตรวจสอบการเทียบเคียงสาขาวิชาที่
เคยก าหนดไปแล้วของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสนอแล้ว มีความเห็น
ดังนี้ 

  1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แก้ไขการพิมพ์ชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชารวมทั้ง
ด าเนินการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้วของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 5 ราย ได้แก่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์กรรณิการ์ อ่อนส าลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลดา  ศรีกอก รองศาสตราจารย์กาสัก เต๊ะขันหมาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงศรี ตุ่นทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาติ วัชรบัณฑิต ถูกต้องตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่
เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562  

 2. ขอให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาทบทวนการเทียบเคียง สาขาวิชาราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาค า ให้ถูกต้องตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒ อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจาก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เทียบเคียงสาขาวิชาภายใต้รหัส 4 หลักเดียวกัน ที่มีชื่อสาขาวิชาหลายชื่อ 
ซึ่งต้องเลือกระบุชื่อสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง แต่มหาวิทยาลัยระบุชื่อสาขาวิชามาทั้งหมดและเทียบเคียง           
อนุสาขาวิชา ภายใต้รหัส 6 หลักเดียวกัน ที่มีชื่ออนุสาขาวิชาหลายชื่อ ซึ่งต้องเลือกระบุชื่ออนุสาขาวิชาใด                     
อนุสาขาวิชาหนึ่ง แต่มหาวิทยาลัยระบุชื่ออนุสาขาวิชามาท้ังหมด  

 มหาวิทยาลัย จึงเสนอทบทวนการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้วของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการที่ด าเนินการไม่ถูกต้องตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่ เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒                  
กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาค า โดยเลือกว่าจะเทียบเคียงสาขาวิชาเป็นสาขาวิชา โสตศิลป์ หรือสาขาวิชา
คีตศิลป์ หรือสาขาวิชา ดุริยางคศิลป์เพียงชื่อเดียว และระบุอนุสาขาวิชาเป็นอนุสาขาวิชาดนตรีไทย หรือ            
อนุสาขาวิชาดุริงคศิลป์ไทย เพียงชื่อเดียว ดังนี้ 

 ข้อมูลรายการที่มีการปรับแก้ไขที่ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เม่ือ 9/2563                
เม่ือ 18 กันยายน  2563 

ล ำดับ
ที ่ 

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 
สำขำวิชำเดิม 
ที่ได้รับแต่งตั้ง 

เทียบเคียงสำขำวิชำเป็น 
หมำยเหตุ กลุ่ม

สำขำวิชำ 
รหสั

สำขำวิชำ 
ชื่อ

สำขำวิชำ 
อนุสำขำวิชำ 

(ถ้ำมี) 
๑ ผศ.วันดี เภาค า ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดนตรี วิจิตรศิลป์ ๘๑๐๓ โสตศิลป์ หรือ

คีตศิลป์ หรือ 
ดุริยางคศิลป์ 

๘๑๐๓๐๒ 
ดนตรีไทย หรือ
ดุริยางคศิลป์
ไทย 

สอดคล้องภาระ
งานการสอน 
ความเชี่ยวชาญ
และผลงานวิชา 
การในการ
ก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
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ข้อมูลรายการที่มีการปรับแก้ไขใหม่ 

ล ำดับ
ที ่ 

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 
สำขำวิชำเดิม 
ที่ได้รับแต่งตั้ง 

เทียบเคียงสำขำวิชำเป็น 
หมำยเหตุ กลุ่ม

สำขำวิชำ 
รหัส

สำขำวิชำ 
ชื่อ

สำขำวิชำ 
อนุสำขำวิชำ 

(ถ้ำมี) 
๑ ผศ.วันดี เภาค า ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดนตรี วิจิตรศิลป์ ๘๑๐๓ ดุริยางคศิลป์ ๘๑๐๓๐๒ 

ดนตรีไทย  
สอดคล้องภาระ
ง า น ก า ร ส อ น 
ความเชี่ยวชาญ
และผลงานวิชา 
ก า ร ใ น ก า ร
ก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 และสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 
2564 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคย
ก าหนดไปแล้วของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ด าเนินการไม่เป็นไป ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนด 
ชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว                 
พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาค า ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
(หน้า 1 - 2) 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
    “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย                 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการ              
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย”  

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง                    
ทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562  

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้วของผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการที่ด าเนินการไม่เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วันดี เภาค า ตามท่ีเสนอ 

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................  
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 4.8 พิจารณาข้อหารือการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา              
สายสนับสนุน 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง 
กรอบระดับต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งประเภททั่วไปของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) พ.ศ. 2562 – 2565 นั้น
เนื่องด้วย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น ระดับช านาญการ จ านวน ๑ ต าแหน่ง มหาวิทยาลัย จึงได้ด าเนินการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับ
ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ ตามกรอบระดับต าแหน่งดังกล่าว ดังนี้ 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม    
 ล าดับ 

ที ่
ต าแหน่ง 

เลขท่ี 
ประเภท 
ต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม ผลการ 
ประเมิน 

ก าหนดระดับเป็น คณะกรรมการประเมิน 
ช่ือต าแหน่ง ระดับ ช่ือต าแหน่ง ระดับ ครั้งท่ี วันท่ี 

๑. ๑๔๖ เชี่ยวชาญ 
เฉพาะ 

นักวิชา 
การศึกษา 

ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

ผ่าน นักวิชา 
การศึกษา 

ช านาญการ ๑/๒๕๖๔ ๑๒ ม.ค.๖๔ 

   
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  (ก.บ.ม.) ได้มีการประชุม 
ครั้งที่  2/2564 เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณาการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เลขที่ต าแหน่ง 146 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ขอก าหนด
เป็นระดับช านาญการ โดยพิจารณาการประเมินค่างาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย                 
การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น                
พ.ศ. 2555 ก าหนดเกณฑ์การตัดสิน ระดับช านาญการ ได้คะแนน 64 คะแนนขึ้นไป สรุปผลการประเมิน             
ค่างาน ดังนี้ 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

กรรมกำรประเมินฯ หมำย
เหตุ คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย 

๑.หน้าที่และความรับผดิชอบ ๓๐ ๒๒ ๑๕ ๒๓ ๖๐ ๒๐.๐๐  

๒.ความยุ่งยากของงาน ๓๐ ๒๐ ๑๕ ๒๓ ๕๘ ๑๙.๓๓  

๓.การก ากับติดตาม ๒๐ ๑๓ ๑๐ ๑๔ ๓๗ ๑๒.๓๓  

๔.การตัดสินใจ ๒๐ ๑๓ ๑๐ ๑๔ ๓๗ ๑๒.๓๓  

รวม ๑๐๐ ๖๘ ๕๐ ๗๔ ๑๙๒ ๖๔.๐๐  

 
   คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) ได้ พิจารณาการ 
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน จากเกณฑ์การตัดสิน ดังกล่าวแล้ว  
มีข้อสังเกตข้อเสนอแนะ ดังนี้  
    ๑. จากการสรุปผลการประเมินรวมองค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน จากกรรมการ ๓ คน จะได้คะแนน
รวม  มีผลคะแนนต่างกัน ดังนี้ 
     ๑.๑ ประมวลผลจาก Microsoft Excel   ไดค้ะแนนรวม ๖๔ คะแนน  
     ๑.๒ ประมวลผลด้วยเครื่องค านวณ (เครื่องคิดเลข) ได้คะแนนรวม  ๖๓.๙๙๙ คะแนน  
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     คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น สรุปผลการประเมิน โดย
ใช้คะแนนดิบหารสาม (กรรมการสามคน) คือ คะแนนรวม ๑๙๒ คะแนน ÷ กรรมการ ๓ คน จะได้คะแนนรวม 
๖๔.๐๐ คะแนน และมีมติ เห็นชอบผลการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) เห็นชอบการใช้
คะแนนดิบหารสาม (กรรมการสามคน) คือ คะแนนรวม ๑๙๒ คะแนน ÷ กรรมการ ๓ คน (ซึ่งเป็นวิธีคิด 
ทางคณิตศาสตร์) จะได้คะแนนรวม ๖๔.๐๐ คะแนน  
   ๒. เกณฑ์การตัดสิน กรณีต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จะต้องได้ 
คะแนน ๖๔ คะแนนขึ้นไป คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) มีความ
คิดเห็นเป็นสองกรณี ดังนี้ 
     ๒.๑ กรณีที่ ๑ มีความเห็นว่า ผลคะแนนประเมิน ๖๔ คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 
     ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
๒ ท่าน เห็นชอบให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากเกณฑ์จะต้องได้คะแนน ๖๔ คะแนนขึ้นไป และผู้รับการ
ประเมินได้คะแนนการประเมิน ๖๔ คะแนน จึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์คะแนนที่สามารถก าหนดระดับต าแหน่ง
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการได้  
     ๒.๒ กรณีที่ ๒ มีความเห็นว่า ผลคะแนนประเมิน ๖๔ คะแนน ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 
     ๑) ผู ้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี ๓ ท่าน ไม่เห็นชอบผลการประเมินค่างานให้ผ่านเนื่องจาก เมื่อพิจารณาตามตัวอักษรของข้อบังคับ
แล้ว หากจะผ่านเกณฑ์ต้องได้คะแนนมากกว่า ๖๔ คะแนนขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่าน แต่หากได้ ๖๔ คะแนน จะ
ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
    ๓. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) จึงเห็นควร
ให้เสนอสภาหาวิทยาลัยพิจารณา ผลการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งเลขท่ี ๑๔๖ สังกัดส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 ข้อ 5 วรรคสอง “ในกรณีที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ตีความวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด” 
 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาข้อหารือการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน กรณีผลการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่ง
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่  ๑๔๖ สังกัดส านักศิลปะและวัฒนธรรม                         
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 31) 
 

   กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
     “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย                 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการ             
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕64 
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 ข้อ 5 วรรคสอง 
   “ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ตีความ
วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาข้อหารือการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สายสนับสนุน 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕64 
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 4.9 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วยคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ตามค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 13/2561 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง               
ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย 
 1. รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย์ประเทือง ภูมิภัทราคม  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 3. นายโอภาส เขียววิชัย   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดี  กรรมการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์  เสนกาศ ผู้แทนคณบด ี  กรรมการ 
 6. หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล   เลขานุการ 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 30 ก าหนด “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน และกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า
สามคมโดยแต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือเทียบเท่า หรือผู้เคยด ารงต าแหน่งไม่
ต่ ากว่าต าแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือเทียบเท่า และหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็น
เลขานุการ...” 
  ดังนั้น เพ่ือให้การได้มาซึ่งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ              
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  5)                     
พ.ศ. 2561 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘(๑๔)  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย”  
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 30 
  
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕64 
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน           
ในสถาบันอุดมศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 

 
องค์ประกอบคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดปัจจุบัน 

(ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ที่ 13/2561  

ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561) 

บุคคลที่เสนอแต่งตั้ง  
ในครั้งนี ้

1. ผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย
เป็นประธาน 

1. รศ.สุรชัย  ขวัญเมือง 
ผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย  
 

1. ............................................. 
ผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย  
ประธาน 

2. กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคม
โดยแต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ า
กว่าต าแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือเทียบเท่า 
หรือผู้เคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
ต าแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือเทียบเท่า 

2. รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

2. รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม 
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นายโอภาส เขียววิชัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

3. นายโอภาส เขียววิชัย  
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย 
หาญกล้า รองอธิการบดี  

4. ผศ. ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า  
รองอธิการบดี กรรมการ 

5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ 
เสนกาศ ผู้แทนคณบดี  

5. นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
กรรมการ 

3. หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
บริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ 

6. หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคล  

6. หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
บริหารงานบุคคล เลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕64 
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 4.10 พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ ากลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับแต่งตั้ง 
เป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 9/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 นั้น เนื่องจาก อาจารย์ ดร.ศตพล                
มุ่งค้ ากลาง ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 จึงเป็นเหตุให้พ้นจากวาระการด ารง
ต าแหน่งอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  ตามองค์ประกอบคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                
จากมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ก าหนดให้มี “ผู้บริหาร
ที่ด ารงต าแหน่งคณบดี จ านวนหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการ”  
  มหาวิทยาลัย จึงได้ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทน ตามองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ    
ฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยให้ ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี คัดเลือกกันเองเป็น
อนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง ผลปรากฏว่า อาจารย์ ดร.สกุล ค านวนชัย คณบดี                
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ า              
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการออกข้อกฎหมายของมหาวิทยาลั ย เป็นไปด้วย               
ความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.สกุล ค านวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 3) 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
  มาตรา ๑๘ (๑๔) “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาแต่งตั้ ง อาจารย์ ดร.สกุล ค านวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕64 
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชมุครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชมุครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชมุครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 

----------------------------------------------- 
องค์ประกอบคณะอนุกรรมการ 

ฝ่ายกฎหมายฯ 
อนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ  

ชุดปัจจุบัน 
บุคคลที่เสนอแต่งตั้ง 

ในครั้งนี ้
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวนหนึ่งคน เป็นประธานอนุกรรมการ 

นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล 
(ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 2/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 58) 

 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวนสองคน (ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมาย) เป็นอนุกรรมการ 

นายปราโมทย์  โชติมงคล 
(ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 8/2563 ลงวันที่ 17 เม.ย.63) 

 

รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง 
(ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 28/2560 ลงวันที่ 8 ส.ค.60) 

 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก 
จ านวนหนึ่งคน  เป็นอนุกรรมการ 

นายโอภาส  เขียววิชัย 
(ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที ่2/2558 ลงวันที ่25 ก.พ. 58) 

 

4. ผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 
จ านวนหนึ่งคน  เป็นอนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ 
(ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที ่25/2561 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 61) 

 

5. ผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งคณบดี จ านวน
หนึ่งคน เป็นอนุกรรมการ 

อาจารย์ ดร.ศตพล  มุ่งค้ ากลาง 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 9/2563 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 63 
แทนต าแหน่งที่ว่าง ครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี  
เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 64) 

อาจารย์ ดร.สกุล ค านวนชัย  
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6. คณาจารย์ประจ า (ด้านกฎหมาย) 
จ านวนสองคน เป็นอนุกรรมการ 

อาจารย์พิธพร  ไทยภูมิ 
(ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที ่2/2558 ลงวันที ่25 ก.พ. 58) 

 

อาจารย์อภิชาติ  อาวจ าปา 
(ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที ่2/2558 ลงวันที ่25 ก.พ. 58) 

 

7. นิติกรมหาวิทยาลัย จ านวนหนึ่งคน 
เป็นอนุกรรมการ 

นายศุภธี  โตสกุล 
(ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 2/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 58) 

 

8. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
เป็นเลขานุการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ 
(ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลยั ที ่12/2561 ลงวันที่ 16 มี.ค. 61) 

 

9. เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย จ านวนหนึ่งคน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

นายวัชระ  รักษาพล 
(ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที ่2/2558 ลงวันที ่25 ก.พ. 58) 

 

10. เจ้าหน้าที่งานวินัยและนิติการ 
จ านวนหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวปรารถนา  อนุวงศ์  นิติกร  
(ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 9/2563 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 63) 
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 4.11 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
   

  สรุปเร่ือง 
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 18 

ธันวาคม 2563 เห็นชอบในหลักการให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย จ านวน 4 คณะ                
เพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองงานก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย และมอบมหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อบุคคล เพ่ือแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย ทั้ง ๔ คณะ ภายใน
เดือนมีนาคม 2564 นั้น  

คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นหนึ่งในคณะคณะกรรมการ
ประจ าสภามหาวิทยาลัย มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการเสนอ
เพ่ือแต่งตั้งเป็นประธาน และรองประธาน และหน้าที่ของคณะกรรมการ ดังนี้ 

 

องค์ประกอบคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
รายช่ือ 

ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง 
1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน  
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน รองประธาน นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์ 
3. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ์ 
4. อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย จ านวน 1 คน กรรมการ  
5. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร จ านวน 1 คน  

กรรมการ  

6. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์
ประจ า จ านวน 1 คน 

กรรมการ  

7. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ  
8. รองอธิการบดี ที่รับผิดชอบด้านงานนโยบายและแผน เลขานุการ  
9. ผู้ชว่ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ  
10. เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน จ านวน 1 คน  ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

คณะกรรมการ มีหน้าที่ ดังนี้ 
  1. ก ากับดูแลการน านโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งการประเมินนโยบายเพ่ือปรับเปลี่ยนแนว
ทางการด าเนินงาน ตามระยะเวลาที่ก าหนดและหรือเมื่อมีเหตุอันควร ทั้งนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 
  2. กลั่นกรองและเสนอความคิดเห็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะขององค์การผู้มีอ านาจหน้าที่ภายนอกและภายใน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
และคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง   
  3. ด าเนินการให้มีการจัดท าและพิจารณาเสนอร่างนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนการติดตามผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยตามนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและการ
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
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  ๔. ด าเนินการให้มีการจัดท าและหรือพิจารณาเสนอร่างแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับ
นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  ๕. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการออกกฎ ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับนโยบายและ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการจัดท าร่างกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย  
  6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

๗. การประชุมคณะกรรมการ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาบังคับใช้โดยอนุโลม      

ดังนั้น เพ่ือให้มีคณะกรรมการด าเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองงานนโยบายและแผน
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยวางแนวทางไว้ข้างต้น จึงขอเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

องค์ประกอบคณะกรรมการ รายช่ือผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้ง ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน สภามหาวิ ทยาลั ย

เห็นชอบ ในการประชุม
ครั้ งที่  12/2563 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
2563 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 1 คน 

นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์ รองประธาน 

3. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ์ กรรมการ 

4. อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดี
มอบหมาย จ านวน 1 คน 

อธิการบดี กรรมการ  

5. กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จ านวน 1 คน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์  
กิตติอัชวาลย์   

กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหาร ตั้งแต่วันที่
19 เม.ย. 64 เป็นต้นไป 

6. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทน
คณาจารย์ประจ า จ านวน 1 คน 

............................................................. 
กรรมการ  

7. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ  
8. รองอธิการบดี ที่รับผิดชอบด้านงาน
นโยบายและแผน 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศ
สัมพันธ์ 

เลขานุการ  

9. ผู้ชว่ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
จ านวน 1 คน 

นางสาววาสนา วงษ์สังข์ ผู้ช่วยเลขานุการ  

10. เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน 
จ านวน 1 คน 

........................................................... 
ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘(๑๔)  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย”  
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  ประเด็นเสนอพิจารณา   
  พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 
         มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………..…………………………….……………………………… 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................... ................................... 
............................................................................................... ............................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
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 4.12 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
  สรุปเร่ือง 

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม 2563 เห็นชอบในหลักการให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย จ านวน 4 คณะ                
เพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองงานก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย และมอบมหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อบุคคล เพ่ือแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย ทั้ง ๔ คณะ ภายใน
เดือนมีนาคม 2564 นั้น  

คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย เป็นหนึ่งในคณะ
คณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                 
ที่ได้รับการเสนอเพ่ือแต่งตั้งเป็นประธาน และรองประธาน และหน้าที่ของคณะกรรมการ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบคณะกรรมการ ต าแหน่ง รายช่ือผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้ง 
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน นายขจร จิตสุขุมมงคล 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน รองประธาน รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง 
3. อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย จ านวน 1 คน กรรมการ  
4. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จาก 
ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จ านวน 1 คน 

กรรมการ  

5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยด าเนินการสรรหาจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
จ านวน...คน  

กรรมการ  

6. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ  
7. ผู้ชว่ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ  
8. นิติกรของมหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
คณะกรรมการ มีหน้าที่ดังนี้ 

  1. พิจารณากลั่นกรองร่างกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย      
  2. พิจารณาจัดระเบียบ รวมทั้งตรวจสอบ กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือการปรับปรุง แก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์และครบถ้วนอยู่เสมอ 
  3. ให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย วินิจฉัย ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้
กฎหมาย 
  4. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
  5. การประชุมคณะกรรมการ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาบังคับใช้โดยอนุโลม      

**อาจมีการตั้งคณะอนุกรรมการฯ ที่แยกด าเนินการออกเป็นหมวดหมู่ที่ส าคัญ โดยมอบให้
กรรมการในคณะกรรมการชุดนี้ ไปเป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ  และรายงานผลเสนอต่อคณะกรรมการฯ 
และเสนอสภาฯ ต่อไป** 
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ดังนั้น เพ่ือให้มีคณะกรรมการด าเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองงานในการร่างกฎ 
ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยวางแนวทางไว้ข้างต้น จึงขอเสนอรายชื่อ
บุคคลเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย              
ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
  

องค์ประกอบคณะกรรมการ รายช่ือผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้ง ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายขจร จิตสุขุมมงคล ประธาน สภามหาวิ ทยาลั ย
เห็นชอบ ในการประชุม
ครั้ งที่  12/2563 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
2563 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
จ านวน 1 คน 

รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง รองประธาน 

3. อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
จ านวน 1 คน 

อธิการบดี กรรมการ  

4. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จาก 
ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จ านวน 1 คน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ กรรมการ  

5. ผู้ ท รงคุณวุฒิ ที่ สภามหาวิทยาลั ย
ด า เนิ น ก ารส รรห าจากผู้ เชี่ ย วช าญ                
ด้านกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ห รื อ ต า ม ที่ ส ภ า
มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน...คน  

1. นายสุชัย งามจิตต์เอื้อ กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประวัติและผลงาน 
เอกสารหน้า 1 - 2 

 2. นายสมควร  วงษ์มา   กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประวัติและผลงาน 
เอกสารหน้า 3 

6. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ  
7. ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
จ านวน 1 คน 

นายวัชระ รักษาพล ผู้ช่วยเลขานุการ  

8. นิติกรของมหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน …………………………………….. ผู้ช่วยเลขานุการ  
  

โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ  จากผู้ เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 

    กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘(๑๔)  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย”  

  ประเด็นเสนอพิจารณา   
  พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
         มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ๔.๑๔ พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยได้เสนอร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยเครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ า
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพิจารณา ในการประชุม ดังต่อไปนี้ 
  ๑. การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มติทีป่ระชุม เห็นชอบใน
หลักการ ในการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการแต่งกายแบบปฏิบัติราชการ ส าหรับ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... โดยมอบกลุ่มงานวินัยและนิติการ 
ปรับปรุง แก้ไข อ้างอิงตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการตุลาการ
และดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และเสนอท่ีประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป 
  ในส่วนเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนั้น คณะอนุกรรมการ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   ๑) กรณีรูปแบบอินทรธนูอ่อน ไม่ควรจ าแนกย่อยลงระดับต าแหน่ง เนื่องจากป้ายชื่อ
จะแสดงต าแหน่งอยู่แล้ว เห็นควรให้จ าแนกรูปแบบอินทรธนูอ่อนจัดหมวดหมู่ตามระเบียบราชการ หรือ 
เทียบเคียงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี 
   ๒) เห็นควรมอบมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าวก่อนเสนอคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
  ๒. การประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖4 เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม ๒๕๖4  มีการปรับปรุง แก้ไข และมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   ๑) กรณีรูปแบบอินทรธนูอ่อนและเครื่องหมายต าแหน่งบนอินทรธนูอ่อน ประเภท
ต าแหน่งบริหาร ควรจ าแนกโดยเทียบจากเงินประจ าต าแหน่งบริหารที่แต่ละต าแหน่งได้รับในแต่ละเดือน  
ซ่ึงต าแหน่งท่ีได้รับเงินประจ าต าแหนง่บรหิารเท่ากัน ให้ใชอิ้นทรธนูในระดับเดยีวกัน 
   ๒) อธิการบดี ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุด ควรใช้อินทรธนูในระดับสูงสุด 
   และที่ประชุมมีมติ มอบเลขานุการด าเนินการปรับแก้ไขร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ตามข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย และเสนออนุกรรมการฝ่ายกฎหมายพิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไปก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
  ๓. การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖4 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖4  ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... และมอบเลขานุการด าเนินการปรับปรุงรูปภาพแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ว่าด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....  ให้มีความ
คมชัดมากขึ้น และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยเครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ตามฉบับร่างที่เสนอ 

 

  กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา ๑๘ 
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   (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น
เป็นเรื่อง ๆ ก็ได้ 
  ๒. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการตุลาการและ
ดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓  
  ๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าดว้ย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

  ประเด็นเสนอพิจำรณำ 

  พิจารณาให้ความเห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยเครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ตามฉบับร่างที่เสนอ 

 

  มติสภำมหำวิทยำลัย................................................................................................................  
............................................................................................................ .................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................... ................................... 
............................................................................................... ...............................................................................  
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 ๔.๑๕ พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. .... 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้กลุ่มงานวินัย
และนิติการ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ด าเนินการจัดท าร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
ธรรมาภิบาล พ.ศ. .... นั้น 
  คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้พิจารณา 
ข้อบังคับดังกล่าว ในการประชุมดังต่อไปนี้ 
  ๑. การประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓  
  คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ได้พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. .... และมีความเห็นว่า  ในการด าเนินการจัดท าข้อบังคับดังกล่าว จะต้องยึด
แนวทาง 
ตามพระราชบัญญัติการอดุมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 19 ถึง มาตรา 21 ดังนี้ 
   1) ต้องมีการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ตามท่ี มาตรา 19 ก าหนดไว้ว่า “สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล...” 
   2) ต้องมีการจัดท าประมวลจริยธรรม ตามที่  มาตรา 20 ก าหนดไว้ว่า “สภา
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน โดยมีกลไกในการส่งเสริม 
ตรวจสอบ และบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ...” 
   3) ต้องจัด ให้ มี คณ ะกรรมการ 3  คณ ะ ได้ แก่  คณ ะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่ มาตรา 21 วรรคท้าย 
ก าหนดไว้ว่า “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 
เพ่ือท าหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา” 
   ทั้งนี้  คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หากน าหลักเกณฑ์และ
แนวทางตามมาตรา 19 ถึงมาตรา 21 มาร่างข้อบังคับเพียงฉบับเดียวอาจท าให้เกิดความยุ่งยากในการบังคับ
ใช้กฎหมายและปริมาณเนื้อความที่มากจนเกินไป จึงควรมีการจัดท ากฎหมาย 5 ฉบับ แยกออกจากกัน เพ่ือให้
สะดวกและเข้าใจง่ายในการบังคับใช้กฎหมาย โดยจัดท าเป็น 5 ฉบับ ดังนี้ 
    (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักธรรมาภิบาล 
    (2) ประมวลจริยธรรม 
    (3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 
    (4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิ
บาลและจริยธรรม 
    (5) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   โดยกฎหมายทุกฉบับจะต้องมีหลักที่เป็นสาระส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และวิธีการด าเนินการของคณะกรรมการ   
ซึ่งในการด าเนินการร่างกฎหมายดังกล่าว จะต้องพิจารณาว่าคณะกรรมการแต่ละชุดมีความจ าเป็นต้องมี
คุณสมบัติใดบ้าง อาทิ ควรมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
หรือผู้ช านาญการด้านใดหรือไม่ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 21              
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วรรคท้าย ก าหนดไว้เพียงว่าต้องเป็นบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง แต่มิได้ก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะไว้แต่อย่างใด   
  จึงเห็นว่าในการด าเนินการร่างกฎหมายดังกล่าวนั้น ควรน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้
พิจารณาและก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเมื่อสภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว 
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ จึงจะสามารถร่างกฎหมายได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมมากท่ีสุด 
   คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ พิจารณาแล้วเห็นควรมอบเลขานุการ และกลุ่มงานวินัย
และนิติการ ด าเนินการจัดท าข้อบังคับตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ 
และเสนอต่อทีใ่นครั้งต่อไป 
  ๒. การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติ มอบเลขานุการ 
ปรับปรุง แก้ไข ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ และเสนอต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ในคราว
ประชุมถัดไป 
  ๓. การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. .... โดยมอบเลขานุการ และกลุ่มงานวินัยและ
นิติการปรับตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 
  บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการและกลุ่มงานวินัยและนิติการ ได้ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. .... ตามฉบับร่างที่เสนอ 

 

  กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา ๑๘ 
   (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น
เป็นเรื่อง ๆ ก็ได้ 
  ๒. พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑  
   “นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา และกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ต้องเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล 

   ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิ
บาล และจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางเพ่ือท าหน้าที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับว่ำด้วยธรรมำภิบำลของสถำบันอุดมศึกษำ” 
   

  ประเด็นเสนอพิจำรณำ 

  พิจารณาให้ความเห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยธรรมาภิบาล  
พ.ศ. .... ตามฉบับร่างที่เสนอ 

 

  มติสภำมหำวิทยำลัย ...............................................................................................................  
....................................................................................... .......................................................................................  
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 ๔.๑๖ พิจำรณำข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี ว่ำด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่ง ที่ ๐๗๔๓/๒๕๖๓  ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานรัฐ โดยสั่งให้คณะกรรมการมีหน้าที่ด าเนินการยกร่าง ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานรัฐ ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง วาระการประชุม และอ่ืนๆ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบและก าหนดหน้าที่และ
อ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ นั้น 
  คณะกรรมการยกร่างข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที ่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานรัฐ ได้ประชุมพิจารณาด าเนินการตามค าสั่งดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้พิจารณาตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
  ๑. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๒. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๓. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ที่มติประชุมมีมติ เห็นชอบให้จัดท าร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... และเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าว
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา  
  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี            
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ในการประชุมครั้งที ่ ๔/
๒ ๕ ๖ ๓  ว ัน ที ่ ๒ ๐  เมษ ายน  ๒ ๕ ๖ ๓  และม ีม ต ิ เห ็น ชอบ ร ่า ง  ข ้อบ ังค ับ  ด ังกล ่า ว  แล ะ เสน อ
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเทพสตรี และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั้น 
  คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินได้พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ในการ
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับดังกล่าว 
โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน แล้วแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการต่อไป นั้น 
  กลุ ่มงานวินัยและนิติการ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ด าเนินการปรับแก้ไขร่าง 
ข้อบังคับดังกล่าว ตามมติคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
และได้เสนอคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม
ดังต่อไปนี้ 
  ๑. การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
  คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ได้พิจารณาโดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
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  พระราชบ ัญ ญ ัต ิการอ ุดมศ ึก ษ า พ .ศ . ๒๕๖๒  มาตรา ๒๑  วรรคสอง “ให ้สภ า
สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ” จะหมายรวมถึงคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔๙ ที่มีอยู่
เดิมหรือไม่ ซึ่งอ านาจหน้าที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่มีอยู่เดิมแล้ว ได้แก่  
   ๑) ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี 
โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี ่ยวกับการปฏิบัติหน้าที ่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี
ประกอบการประเมินผลงาน 
   ๒) รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ
ของอธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
  หากจะเพิ ่มหน้าที ่ให ้กับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด” 
  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งโดยมี
หน้าที่ ดังนี้ 
   (๑) อ านวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน 
   (๒) ก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของหน่วยงานรัฐ 
   (๓) รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ใน
ภาพรวมของหน่วยงานรัฐ 
   (๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่
เกี่ยวข้อง 
   (๕) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานรัฐ  
  ทั้งนี้ องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนด 
  ในทางปฏิบัติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะสามารถด าเนินการตามหน้าที ่ ที่
กระทรวงการคลังก าหนดได้หรือไม่ เนื่องจากภาระหน้าที่ที่มีอยู่เดิมก็มีปริมาณงานมากพอสมควรแล้ว อีก
ทั้งยังต้องมาปฏิบัติหน้าที่การประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมอีก ซึ่งเมื่อศึกษา
จากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการท าหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องยึดหลักพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๙ 
“สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล  
  ....สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้ม ีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบที ่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ” แล้วนั้น เห็นควรเสนอเป็นแนวทางในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขึ้นใหม่อีกชุดหนึ่ง ตาม
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐโดยเฉพาะ และให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ 
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  ดังนั ้น เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรา ชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เห็นควรให้เลขานุการ งานวินัยและ
นิติการ และหน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ร่วมกันศึกษาหาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยที่ได้
ด าเนินการในเรื ่องดังกล่าวแล้ว เพื ่อน ามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท าข้อบั งคับ และการ
ด าเนินการไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายก าหนด  และที่ประชุมมีมติ 
ดังนี้ 
   ๑) เห็นชอบในหลักการ ในการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....  
   ๒) มอบเลขานุการ งานวินัยและนิติการ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ศึกษา
หาข้อมูลเพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัยที่ได้ด าเนินการแล้ว มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เสนอต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ พิจารณาในครั้งต่อไป 

  ๒. การประชุมครั ้งที ่ ๓/๒๕๖๔ เมื ่อวันที ่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ที ่ประชุมมีมติ มอบ
เลขานุการ ปรับปรุง แก้ไข ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ และเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ในคราวประชุมถัดไป 

  ๓. การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... โดยมอบเลขานุการ และกลุ่มงานวินัยและนิติการ ปรับปรุง แก้ไข ตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

  บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการและกลุ่มงานวินัยและนิติการ ได้ด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
ตามฉบับร่างที่เสนอ 
 
  กฎหมำยและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา ๑๘ 
   (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น
เป็นเรื่อง ๆ ก็ได้ 
  ๒. พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑  
   “นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา และกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ต้องเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล 

   ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิ
บาล และจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางเพ่ือท าหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา” 

  ๓. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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  ประเด็นเสนอพิจำรณำ 

  พิจารณาให้ความเห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ตามฉบับร่างที่เสนอ 

 

  มติสภำมหำวิทยำลัย................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................. ............. 
..................................................................................................................... ......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕64 
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 ๔.๑๗ พิจำรณำข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี ว่ำด้วยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑ วรรคสอง “ให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้การยอมรับอย่างกว้างขวางเพ่ือท าหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา” ประกอบ ในการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ 
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
ธรรมาภิบาล พ.ศ. .... โดยมีความเห็นว่าหากน าหลักเกณฑ์และแนวทางตามมาตรา 19 ถึงมาตรา 21 มาร่าง
ข้อบังคับเพียงฉบับเดียวอาจท าให้เกิดความยุ่งยากในการบังคับใช้กฎหมายและปริมาณเนื้อความที่มาก
จนเกินไป จึงควรมีการจัดท ากฎหมาย 5 ฉบับ แยกออกจากกัน เพ่ือให้สะดวกและเข้าใจง่ายในการบังคับใช้
กฎหมาย โดยจัดท าเป็น 5 ฉบับ ดังนี้ 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักธรรมาภิบาล 2. 
ประมวลจริยธรรม 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 4. ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  ในการนี้  มหาวิทยาลัยจึงได้ยกร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. .... เพ่ือให้ เป็นไปตามข้อกฎหมายดังกล่าวเสนอต่อคณะอนุกรรมการ                         
ฝ่ายกฎหมายฯ พิจารณา ในการประชุมดังต่อไปนี้ 
  ๑. การประชุมครั้งที ่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบใน
หลักการ โดยมอบเลขานุการ และกลุ่มงานวินัยและนิติการ ปรับปรุง แก้ไข ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. .... โดยเทียบเคียงจากร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรีว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และเสนอต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
ฯพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
  ๒. การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔  
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... โดยมอบเลขานุการ และกลุ่มงานวินัยและนิติการ ปรับปรุง แก้ไข ตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการและกลุ่มงานวินัยและนิติการ ได้ด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. .... ตามฉบับร่างที่เสนอ 
 
  กฎหมำยและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา ๑๘ 
   (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น
เป็นเรื่อง ๆ ก็ได้ 
  ๒. พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑  



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕64 
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

   “นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา และกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ต้องเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล 

   ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิ
บาล และจริยธรรม และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางเพ่ือท าหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา” 

  ๓. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๔. มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
     

  ประเด็นเสนอพิจำรณำ 

  พิจารณาให้ความเห็ นชอบออกข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้ วยคณะ
กรรมการบริหาร ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ตามฉบับร่างที่เสนอ 

 

  มติสภำมหำวิทยำลัย................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................................ .. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕64 
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 
 ๔.๑8 พิจำรณำระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี ว่ำด้วยกำรรับและจ่ำยเงินค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำระดับปริญญำตรี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. .... 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การ
ยกเว้นเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่เรียนดี มีความสามารถสร้างชื่อเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น 
  ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ตรวจพบว่า ประกาศดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนในการอ้างตัว
บทกฎหมายส าหรับการใช้บังคับประกาศ โดยอ้างกฎหมายในการออกประกาศไว้ว่า “อาศัยอ านาจตามมาตรา 
๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗” ซึ่งมาตราดังกล่าวเป็นอ านาจหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย แต่ผู้จัดท าประกาศได้เสนอให้อธิการบดีเป็นผู้ลงนามในประกาศ 
  จึงขอเสนอคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ เพ่ือพิจารณาตรวจวิเคราะห์และพิจารณาให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติสืบไป 
  คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๖๓ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรณีดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้รางวัลแก่นักศึกษาที่
เรียนดี หรือนักศึกษาที่มีความสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ด้วยการยกเว้นเงินค่าบ ารุงการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้แก่นักศึกษาดังกล่าว แต่เนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับ
และจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ไม่ได้ก าหนดในเรื่องนี้ไว้  
จึงเห็นควรปรับแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีหลักว่า ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น อธิการบดี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน อาจออกประกาศเพ่ือยกเว้นเงินค่าบ ารุง
การศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี หรือนักศึกษาที่มีความสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยก็ได้ 
  คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ได้ด าเนินการจัดท าร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  .... โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
  ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๓/๑ ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
รับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้ 
  “ข้อ ๑๓/๑  ในกรณี มี เหตุผลและความจ าเป็ น อธิการบดี โดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน อาจลดหรืองดเว้นเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาที่เรียนดี มีความสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย หรือกรณีอ่ืน ๆ ได้  โดยท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
  และที่ประชุมมีมติ มอบเลขานุการ และกลุ่มงานวินัยและนิติการ ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
  บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการ และกลุ่มงานวินัยและนิติการ ได้ด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... ตามฉบับร่างที่เสนอ  
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕64 
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  กฎหมำยและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา ๑๘ 
   (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น
เป็นเรื่อง ๆ ก็ได้ 
  ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่เรียนดี มีความสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
  ๓. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๔. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปรญิญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
       

  ประเด็นเสนอพิจำรณำ 

  พิจารณาให้ความเห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับและ
จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... ตามฉบับร่างที่เสนอ 

 

  มติสภำมหำวิทยำลัย................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 

5.1 รับทราบรายงานรบั - จ่ายเงนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ ก าหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท า
รายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (1) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ –                 
จ่ายเงิน เสนออธิการบดีทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น                
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
มกราคม พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปดังนี้ 
  1. งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2564 

รวม งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ 
(บาท) 

สินทรัพย์    
 สินทรัพย์หมุนเวียน    2,646,314.89  1,105,379,814.84  1,108,026,129.73  
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,084,450,326.11  219,745,582.92  1,304,195,909.03  
 รวมสินทรัพย์ 1,087,096,641.00        1,325,125,397.76  2,412,222,038.76  
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ    
   หนี้สินหมุนเวียน 9,034,389.55  176,808,372.92     185,842,762.47  

รวมหนี้สิน 9,034,389.55  176,808,372.92      185,842,762.47  
ส่วนของเจ้าของ    
    ทุน 191,707,495.93  801,315,386.40     993,022,882.33  
    รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 886,354,755.52 347,001,638.44 1,233,356,393.96 

รวมส่วนของเจ้าของ  1,078,062,251.45        1,148,317,024.84  2,226,379,276.29  
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ     1,087,096,641.00      1,325,125,397.76  2,412,222,038.76  

 
  2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

รายการ งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) รวม 
รายได้ 137,386,153.59 69,676,949.46 207,063,103.05 
ค่าใช้จ่าย 165,621,829.85 32,730,342.36 198,352,172.21 
รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (28,235,676.26) 36,946,607.10 8,710,930.84 

 
 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
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  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 – จ่ายเงิน เสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่                
๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป” 

 
ประเด็นเสนอ 

  รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
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 5.2 รับทราบผลการพิจารณาคดีครั้งแรก และค าพิพากษา ศาลปกครองกลาง         
คดีหมายเลขด าที่  บ.310/2559 คดีหมายเลขแดงที่  บ.227/2559 คดีหมายเลขด าที่           
บ.134/2560 คดีหมายเลขแดงที่ บ.51/2564 ระหว่างนายพุ่มพันธ์ หรือพลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม   
ผู้ฟ้องคดี กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ศาลปกครองกลาง ได้มีหมายแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก และนัดฟัง        
ค าพิพากษา คดีหมายเลขด าที่ บ.310/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.227/2559 คดีหมายเลขด าที่                   
บ.134/2560 ระหว่างนายพุ่มพันธ์ หรือพลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5  โดยศาลก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 
14.00 น. ที่ศาลปกครองกลาง ชั้น 3 ห้องพิจารณาคดี 7 และนัดฟังค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง      
ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ที่ศาลปกครองกลาง ชั้น 3 ห้องพิจารณาคดี 7  นั้น 

คดีเรื่องนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้รับมอบอ านาจจากสภามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ได้มอบอ านาจช่วงให้นิติกรของมหาวิทยาลัย (นางสาวปรารถนา อนุวงศ์) 
เข้าร่วมกระบวนการ ในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ที่ศาล
ปกครองกลาง ชั้น 3 ห้องพิจารณาคดี 7 และนัดฟังค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง ในวันที่ 5 มีนาคม 
2564 เวลา 11.00 น. ที่ศาลปกครองกลาง ชั้น 3 ห้องพิจารณาคดี 7 

นางสาวปรารถนา อนุวงศ์ นิติกร ผู้รับมอบอ านาจช่วงจาก นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เทพสตรี ได้เข้ากระบวนการพิจารณาในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและวันจัดค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง     
ในคดีดังกล่าว โดยศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)     
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี (นายพุ่มพันธ์ หรือพลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม) เป็นเงินจ านวน 373,560 บาท 
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไป จนกว่าจะช าระเสร็จ ทั้ งนี้ ภายใน 
60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ค าขออ่ืนนอกจากนี้ให้ยก ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5      
(สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5)  
  จากค าพิพากษาดังกล่าว ศาลได้พิพากษายกฟ้องสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่  5 ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่  5 จึงไม่จ าต้องอุทธรณ์ค าพิพากษา           
ศาลปกครองกลางแต่อย่างใด 
  มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการพิจารณาคดีครั้งแรก และค าพิพากษา ศาลปกครองกลาง 
คดีหมายเลขด าที่  บ.310/2559 คดีหมายเลขแดงที่  บ.227/2559 คดีหมายเลขด าที่  บ.134/2560         
คดีหมายเลขแดงที่ บ.51/2564 ระหว่างนายพุ่มพันธ์ หรือพลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ที่ 1 กับพวกรวม ๕ คน ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ               
การประชุม และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
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 ประเด็นเสนอ 
  รับทราบผลการพิจารณาคดีครั้งแรก และค าพิพากษา ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด า       
ที่ บ.310/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.227/2559 คดีหมายเลขด าที่  บ.134/2560 คดีหมายเลขแดง          
ที่ บ.51/2564 ระหว่างนายพุ่มพันธ์ หรือพลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1 กับพวก    
รวม ๕ คน ผู้ถูกฟ้องคดี 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………..…..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………........ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………........ 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 6.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2564 

 สรุปเรื่อง 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ก าหนดการประชุม ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 23 เมษายน 

2564  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นั้น
เนื่องจากในวันดังกล่าว ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก าหนดเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เวลาประมาณ 13.30 น. เป็นต้นไป  

 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลื่อนเวลาการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 จากเดิม เวลา 13.30 น. เป็น เวลา 09.30 น.  

 

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

 ประเด็นเสนอ 
  พิจารณาให้ความเห็นชอบเลื่อนเวลาการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 
4/2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 จากเดิม เวลา 13.30 น. เป็น เวลา 09.30 น. 
 

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

 

 
  
 
 
 
 

 


