
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

ครั้งที่ 5/๒๕63 
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ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
------------------------ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพ่ือทราบ 
     1.2 เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  4/2563 เมื่อวันที่            
17 เมษายน 2563  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 3.2 ผลการท าหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562   
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต  
 4.2 พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. .... 
 4.3 พิจารณาผลการพิจารณาค าขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 ราย 
 4.4 พิจารณากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 
 4.5 พิจารณานโยบาย และแนวทางการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 4.6 พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 4.7 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 4.8 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาและเพ่ิมเติมรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ 
 4.9 พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 4.10 พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 4.11 พิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ  
 5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2563  
 ๕.๒  พระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ  
   1.1.1 ............................................................................................................................. ......... 
......................................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................ ...................... 
............................................................................................................ .................................................................. 
 
   1.1.2........................................................................................................................ ............... 
......................................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................ .................. 
 
   1.1.3....................................................................................................... ................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

 
1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 

 รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี  

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น  
 ร่วมต้านภัย COVID – 19 

ด้วยการมอบแอลกอฮอล์เจล 
ให้โรงเรียนโครงการ 
กองทุนการศึกษา 

วันที่  28 เมษายน 2563 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี น าผู้บริหาร 
และบุคลากร มอบแอลกอฮอล์เจลให้กับ
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา            
ใ น พ ร ะ ร า ช ท รั พ ย์ ส่ ว น พ ร ะอ ง ค์ ใ น
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
ได้ท าหน้าที่ เป็นหน่วยงานหนุนเสริม
ทางด้านวิชาการให้กับโรงเรียน จ านวน             
4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือ
เต้ น , โ ร ง เ รี ยนชุ มชนบ้ าน เขาขวาง , 
โรงเรียนชุมชนบ้านล าโป่งเพชร และ
โรงเรียนชุมชนบ้านโกรกรกฟ้า เพ่ือให้
น าไปใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 
COVID – 19 พร้อมกันนี้ได้ร่วมหารือกับ
ผู้บริหาร และครูของสถานศึกษาเกี่ยวกับ
แนวทางการจัดการศึกษา และการบริหาร
จัดการของโรงเรียนในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 
19 ด้วย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
 - -  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 - -  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 - -  
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2563 เม่ือวันที่ 17 
เมษายน 2563 
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ครั้ งที่  4/2563 เมื่อวันที่                       
17 เมษายน 2563 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว                    
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี              
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 26) 

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

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผล การ
ติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 
ว่าควรต้องมีการรายงานผลการด าเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี              
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  4/2563               
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  11 เรื่อง ดังนี้ 
  1. รายงานสรุปผลการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 
  2. ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  3. การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  4. ขยายเวลาการด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  5. อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่                   
พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ 
  6. แผนการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2563) ประจ าปีการศึกษา 2563 – 2567 
  7. การขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  8. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหาร
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ 
  9. ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... 
  10. ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียนรายวิชา และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment) 
  11. การยกเว้นค่าปรับกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด 
   
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 11) 
   
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
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  ประเด็นเสนอ 

รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย 
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 

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

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

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

............................................................................................................................. .................................................  
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 3.2 ผลศึกษาการท าหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  สรุปเรื่อง  
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2563 ได้มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ศึกษาการท าหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล ตาม พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ว่ามีความสอดคล้องหรือซ้ าซ้อนกับ
หน้าที่ของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งไว้หรือไม่ นั้น  
 

 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ศึกษาการท าหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ตามพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ.2562 สรุปได้ว่า คณะกรรมการทั้งสามชุดดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่และมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต่างกัน ดังนี้ 
  



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕63 
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ประเด็นใน
การศึกษา 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 
คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง 
ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ มาตรา  ๑๘ (๒),  (๑๔) 
2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา  ๒๑  วรรคสอง 
3. บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑  
4.  หลั ก เกณฑ์กระทรวงการคลั ง ว่ าด้ วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒  
ข้อ  ๓ 

๑. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
บัญญัติให้ 
     “มาตรา ๑๙ สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากร
ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล 
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายใน
และระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือ
ประโยชน์ในการป้องกันและขจัดการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์  และการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
     มาตรา ๒๐ สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มี
ประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา  
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน โดยมี
กลไก ในการส่งเสริม ตรวจสอบ และบังคับใช้ที่มี
ประสิทธิภาพ  
     มาตรา ๒๑ นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและ
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  ต้องเป็นแบบอย่าง 
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล ให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม...” 
๒. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 
๒๕๖๒ บัญญัติให้ 
 

1. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 
มาตรา 21 วรรคสอง 
2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562  

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕63 
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ประเด็นใน
การศึกษา 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 
คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง 
  “มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“องค์กรกลางบริหารงานบุคคล”  หมายความว่า  
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  คณะกรรมการ 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา... 
มาตรา ๖ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรม
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
     วรรคห้า การจัดท าประมวลจริยธรรมและ
ข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. ก าหนดตามมาตรา ๑๔ 
ด้วย” 
     ป ร ะกอบกั บ   ก า ร ก า หนดจ ริ ย ธ ร รม ใน
มหาวิทยาลัยมีผลกระทบกับทุกฝ่าย  ซึ่งจะต้องรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ตามมาตรา ๒๒ 
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๒  “กา รก าหนด พัน ธกิ จต ามมาตร านี้  
สถาบันอุดมศึกษาต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและปรับปรุงพันธกิจดังกล่าวให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ
เป็นระยะ ทั้งนี้ ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 

 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

ประเด็นใน
การศึกษา 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 
คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง 
โ ค ร ง ส ร้ า ง
กรรมการ 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๒  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  ๑๐, ๑๑, ๑๒  
คณะกรรมการประกอบด้วย 
  ๑.  ประธานกรรมการตรวจสอบหนึ่งคน 
  ๒.  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน   
  ๓.  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น
เลขานุการ     
    กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย
หนึ่งคนต้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 
  คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบด้วย 
  (๑ )   เป็ นผู้ มี ค ว ามรู้ ค ว าม เข้ า ใ จและมี
ประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ  ตามภารกิจที่ ได้ รับ
มอบหมาย  โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้  

มหาวิทยาลัยยกร่าง ข้อบังคับ... 
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง “คณะกรรมการธรรมา  
ภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย”  
     (1) ประธานกรรมการ ได้แก่ อธิการบดี หรือ 
รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 
     (๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
     (๓) กรรมการที่เป็นรองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี คณบดี หรือผู้อ านวยการ วิทยาลัย 
สถาบัน ส านัก จ านวนไม่เกิน ๙ คน ที่อธิการบดี
แต่งตั้ง 
     (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยจ านวนไม่เกิน ๕ คน ที่อธิการบดี
แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวาง    (๕) กรรมการและเลขานุการ 
ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
     (๖)กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แก่ 
หัวหน้างานวินัยและนิติการ 
     กรรมการตามข้อ (๓) และ (๔) มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ ๓ ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่
ได้อีก แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

    ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ  4  ให้
หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้อง
ประกอบด้วย 
 1. ฝ่ายบริหารที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดท ายุทธศาสตร์ 
 2. ฝ่ายบริหารที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 
 3. บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดท ายุทธศาสตร์ 
4. บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 
     ทั้งนี้ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานของรัฐ 
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ประเด็นใน
การศึกษา 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 
คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง 
  ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงินการบัญชีหรือด้าน

การตรวจสอบภายใน 
  (๒)  เป็นผู้มีความเข้าใจในภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 
  (๓)  เป็นผู้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่  และแสดง
ความเห็นและรายงานผลการด าเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 
  คณะกรรมการตรวจสอบต้อง ไ ม่ มีลักษณะต้องห้ าม 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ไม่เป็นข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  ที่ปรึกษา  ผู้ที่
ได้รับเงินเดือน  ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนประจ า  และไม่เป็นผู้มี
ส่วนร่วมในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐนั้น 
โดยให้รวมถึงผู้ที่โอนย้าย  ลาออก  เกษียณอายุ  หรือพ้น
สภาพจากหน่วยงานของรัฐที่เคยสังกัดภายในระยะเวลาสองปี
ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
  (๒)  ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับหน่วยงาน
ของรัฐนั้น ทั้งนี้  ไม่ว่าในขณะด ารงต าแหน่งหรือภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
  (๓)  ไม่ เป็นบุพการี  ผู้สืบสันดาน  หรือคู่สมรส  ของ
คณะกรรมการ  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน  หรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของ
รัฐนั้น 
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ประเด็นใน
การศึกษา 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 
คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง 
บทบาท
หน้าที่ 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาต รฐ านและหลั ก เ กณฑ์ ปฏิ บั ติ ก า ร
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๓  
ก าหนดว่าผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑)  จัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความ
รับผิดชอบในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ        
เทพสตรี  และมีการสอบทานความเหมาะสม
ของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
  ( ๒ )   ส อ บ ท า น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน 
ก ร ะบ วนก า รบริ ห า ร คว าม เ สี่ ย ง แล ะ
กระบวนการกากับดูแลที่ดี 
  (๓ )   สอบทานราย งานการ เ งิ นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้มีความ
ถูกต้องและน่าเชื่อถือ   
 

มหาวิทยาลัยยกร่าง ข้อบังคับ... 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมมีอ านาจ ดังนี้ 
     (๑) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ให้ค าแนะน า และควบคุมก ากับดูแล
ในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมตามข้อบังคับนี้ 
     (๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและหลักธรรมา          
ภิบาลของข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษา  
     (๓) ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
ให้ชี้แจงข้อเท็จจริง โดยส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือส่งบุคคลมาชี้แจง
ด้วยวาจาเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีการกล่าวถึง 
     (๔) เรียกข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยผู้ถูกกล่าวหามา
ชี้แจง หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกกล่าวหา โดยการให้ปากค า ส่งเอกสารและ
หลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม 
     (๕) รวบรวมข้อมูล และพยานหลักฐานเบื้องตันเกี่ยวกับเรื่องที่มีการกล่าวหา
กันรวมทั้งวินิจฉัยว่ามีการกระท าผิดจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
หรือไม่ และความผิดดังกล่าวเป็นความผิดวินัยหรือไม่   

ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
ข้อ 5 ก าหนดว่า
ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้ 
  1. จัดท าแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
  2. ติดตามประเมินผล
การบริหารจัดการความ
เสี่ยง 
  3. จัดท ารายงานผลตาม
แผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง 
  4. พิจารณาทบทวนแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง 
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ประเด็นใน
การศึกษา 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 
คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง 
   (๔)  สอบทานการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี  ให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  รวมทั้งข้อก าหนด
อ่ืนของหน่วยงานของรัฐ 
  (๕)  ก ากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ให้มีความ
เป็นอิสระ  เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  (๖)  พิจารณารายการที่ เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  (๗)  ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ ง  
โยกย้ าย   เลื่ อนขั้น   เลื่ อนต าแหน่ ง  และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน ต่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  (๘)  ประชุมหารือร่วมกับกับส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  หรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ
และเรื่องอ่ืนๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทาน  
หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็น   

     (๖) พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการลงโทษ
ทางจริยธรรมต่อมหาวิทยาลัย 
     (๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน
เพ่ือด าเนินการตามอ านาจในข้อ (๓) (๔) และ (๕) 
     (๘)  ปฏิบัติหน้ าที่ อ่ืน  ๆ  อันเกี่ ยว เนื่ องกับ
มาตรฐานจริยธรรมหรือหลักธรรมาภิบาลตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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ประเด็นใน
การศึกษา 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 
คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง 
 รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี 
  ( ๙ )   ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
เ ว้นแต่ มี เ รื่ อ งจ า เป็ น เร่ งด่ วน ให้ประธาน
กร รมกา ร เป็ น ผู้ ร า ย ง านผลกา รประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เพ่ือให้รับทราบ 
  (๑๐)  ประเมินผลการด าเนินงาน  ปัญหาและ
อุปสรรคของหน่วยตรวจสอบภายใน  รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการ พัฒนาระบบการ
ตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบ
ภายในของหน่วยตรวจสอบภายในอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 
  (๑๑)  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด
หรือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีมอบหมาย 
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ประเด็นใน
การศึกษา 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 
คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง 
ความซ้ าซ้อน
กับหน่วยงาน
ห รื อ ค ณ ะ 
กรรมการที่มี
อยู่เดิม 

1. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการติดตาม 
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตาม มาตรา 
53 ของ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 ที่แต่งตั้งโดยสภาฯ ด าเนินการประเมิน
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ที่สภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ และใช้ผลการตรวจสอบ
ภายในเพ่ือสะท้อนผลการบริหารของ
มหาวิทยาลัย  
    2. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงต่อ
อธิการบดี ท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ภายใต้
กรอบงานที่กรมบัญชีกลางและกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ก ากับ ดังนั้น งานสองส่วนนี้ไม่ซ้ าซ้อนกัน  

ไม่มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการ ในด้านนี้   มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งมีองค์ประกอบและบทบาท
หน้าที่คล้ายกับที่กระทรวงการคลังก าหนด 
แต่ไม่มีบุคลากรที่เป็นกลาง ตามที่ พ.ร.บ.
อุดมศึกษา พ.ศ.2562 ก าหนด   
       

ข้อเสนอเพ่ือ
พิจารณา 

    เห็นว่ าสภาควรแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามท่ีกฎหมายก าหนด  
    และสภามหาวิทยาลัยได้มอบมหาวิทยาลัย
จัดท าข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ ใน
คราวประชุมครั้งที่  2/2563 ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างด าเนินการ 

   เห็นว่าสภาควรแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมตามที่กฎหมายก าหนด และมีเพียงชุดเดียว ภายหลัง
จากที่คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)  และ
คณะกรรมการข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
จะก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนด
จริยธรรมที่เป็นมาตรฐานกลางให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง ๓๘ 
แห่ง ได้ปฏิบัติตามต่อไป 
    และมอบมหาวิทยาลัยจัดท าระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือด าเนินการต่อไป (ดังเอกสารประกอบการประชุม) 

   เห็นว่าสภาควรแต่งตั้งคณะกรรมการ
ความเสี่ยงตามที่กฎหมายก าหนด โดยมี
เพียงชุดเดียว 
     และมอบมหาวิทยาลัยจัดท าระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการต่อไป 
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มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว ตาม 
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 มาตรา 21  
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562  
    “มาตรา 21 วรรคสอง ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและ
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เพ่ือท าหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษา” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. พิจารณาให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 
เพ่ือท าหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ.2562 มาตรา 21  
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยออกข้อกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับ มาตรา 21 วรรคสอง ได้แก่  
   ๒.๑ ข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา 

  ๒.๒ ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 
  ๒.๓ ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 
  ๒.๔ ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………….………..……....………...……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 

   สรุปเรื่อง 
  1. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  

  ด้วย มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 6 คน 
ได้แก่ 1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จ านวน 3 คน                
2) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 3 คน 
โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ปริญญามหาบัณฑิต 
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้  

  (1) คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ดังนี้        
    1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา                 
ในการประชุม เมื่อวันที่ ๘ เมษายน 2563 
    2) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
  (2) กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของ
นักศึกษาแต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา   
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
   1) คณะครุศาสตร์  เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 
   2) คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

  (3) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา
ครบถ้วนตามเกณฑ์แต่ละหลักสูตร และเสนอการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาต่อสภาวิชาการ 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ ระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 6 คน ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 1 
พฤษภาคม 2563              

  (4) สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 6 คน   

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จ านวน 
3 คน  และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 3 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) และในระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ 

  

  2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต  
     ด้วย มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.)  ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน 70 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 68 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 2 คน 
โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิต                 
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

  (1) คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือน
เมษายน 2563 ดังนี้        

   1) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเม่ือวันที่ 24 เมษายน 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 

  (2) กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของ
นักศึกษาแต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษาเพ่ือ
น าเสนอต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 25,  27 – 29 เมษายน 2563   

  (3) สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี                 
จ านวน 70 คน รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  1.1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 16 - 16 

รวมทั้งหลักสูตร 16 - 16 
รวมทั้งสิ้น 16 - 16 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
  2.1.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคภาษาอังกฤษ) 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 1 - 1 

3. คณะวิทยาการจัดการ    
 3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 - 3 

รวมทั้งหลักสูตร 3 - 3 
 3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  3.2.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 3 - 3 
  3.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 29 - 29 
  3.2.3 สาขาวิชาการจัดการ 6 - 6 
  3.2.4 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 6 - 6 

รวมทั้งหลักสูตร 44 - 44 
 3.3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    
  3.3.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 48 - 48 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
 4.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  4.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

 1 1 

รวมทั้งหลักสูตร  - 1 1 
รวมทั้งสิ้น - 1 1 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  5.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 - 1 
  5.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 - 2 
  5.1.3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - 1 1 

รวมทั้งหลักสูตร 3 1 4 
  รวมทั้งสิ้น 3 1 4 

รวมจ านวนผู้เสร็จการศึกษาทั้งสิ้น 68 2 70 
 

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 70 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม)  และใน
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
 

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

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร”  
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2551  
  3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  “ข้อ 3 วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 1. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 6 คน 
 2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 70 คน            
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

 ๔.๒ พิจารณา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตร ี(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ได้มีการออกพระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563            
ซึ่งพระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศวันที่ ๑๙ เมษายน 
๒๕๖๓) โดยมีสาระที่แตกต่างกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในประเด็นส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
  1) ผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ในประเทศไทยทุกคน แม้กรรมการ
บางคนอยู่ต่างประเทศก็สามารถประชุมกันได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการท างานและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
  2) ผู้ร่วมประชุมไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ในที่เดียวกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามขององค์ประชุมอีก
ต่อไป เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 19 และสอดคล้องกับ social distancing 
  3) ขยายความค าว่า “ผู้ร่วมประชุม” ให้รวมถึงผู้ซึ่งต้องชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลนั้นด้วย เท่ากับว่าผู้ซึ่งต้องชี้แจงนั้นสามารถชี้แจงแสดงความ
คิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
  ท าให้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ได้อ้างถึงประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๖๓ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน              
พ.ศ. ๒๕๕๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งได้ถูกยกเลิกประกาศดังกล่าว หลังจากที่ได้มีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา พระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน 
๒๕๖๓ จึงท าให้ต้องมีการปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือให้
สอดคล้อง ถูกต้อง ตามกฎหมายหลักให้เป็นปัจจุบัน 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัย              
ราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบร่าง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย 
แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  โดยมีสาระส าคัญในการปรับปรุง แก้ไข ดังน้ี 

ที ่
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

๑      โดยเทคโนโลยีปัจจุบันท าให้การประชุมผ่านสื่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์มีความสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งเป็นการประหยัด
ต้นทุนและระยะเวลาในการจัดประชุม สมควรก าหนดให้
สภามหาวิทยาลัยสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ประกอบกับปัจจุบันมีประกาศคณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติที่ ๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๕๗ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้ว 

     โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ราชภั ฏ เทพสตรี  ที่ เ กี่ ย วกับการประ ชุมผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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ที ่
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

๒ ข้อ ๒ ... 
     บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งอื่นใด
ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓ ข้อ ๓ ... 
     “นายกสภามหาวิทยาลัย จะก าหนดให้จัดการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการ
ประชุมตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ และให้น า
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2๕๕๗ 
เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

ข้อ ๔ ... 
     “นายกสภามหาวิทยาลัยจะก าหนดให้จัดการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการ
ประชุมตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ โดยให้น า
กฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม” 

   

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามฉบับร่างที่เสนอ ดังรายละเอียด
เอกสารแนบท้ายวาระนี้ 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้ 
  ๒. พระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓) / (หน้า ๓ – ๖) 
  ๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ / (หน้า ๗ – ๑๐) 
  ๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ / (หน้า ๑๑) 
  ๕. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่องการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ / (หน้า ๑๒ – ๑๓) 
  ๖. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ / (หน้า ๑๔ – ๑๗) 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามฉบับร่างที่เสนอ 
 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………....……………………………………………..……….. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
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 4.3 พิจารณาผลการพิจารณาค าขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 ราย 
 
 สรุปเรื่อง 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี              
ที่ 11/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นั้น  
   ต่อมา รองศาสตราจารย์  ดร.พนิตสุภา  ธรรมประมวล ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ได้ยื่นแบบแสดงความจ านงขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา             
สายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย                    
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563  
 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 พิจารณา
กลั่นกรองค าขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ                      
พ.ศ. 2563 จ านวน 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา  ธรรมประมวล ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ โดยด าเนินการพิจารณาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ           
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 6 “ให้คณะกรรมการตามข้อ 5 มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 ... 
 (2) พิจารณากลั่นกรองค าขอต่อเวลาราชการ โดยตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนดไว้ตามข้อ 4  
 (3) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยว่าสมควรต่อเวลาให้ผู้ที่ขอต่อเวลาราชการผู้ใดหรือไม่ 
 ...” 
 ที่ประชุมมีมติ  ไม่ เห็นชอบค าขอต่อ เวลาราชการของข้ าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ราย รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา  ธรรมประมวล โดย
มีเหตุผล ดังนี้ 
 1. ไม่เป็นไปตามแผนกรอบอัตราก าลังระยะ 4 ปี ตามข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เนื่องจากมีอัตราก าลัง
เพียงพอ (กรอบอัตราก าลังสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพ
สตรี)   
 2. จากข้อมูลของคณะวิทยาการจัดการ พบว่า 
  2.1 ไม่มีเหตุผลความจ าเป็นและความต้องการที่จะต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ 
  2.2 ไม่แสดงความเชี่ยวชาญของผู้ขอต่อเวลาราชการ 
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  2.3 คณะวิทยาการจัดการไม่ได้มอบหมายภาระงานสอนในภาคเรียนที่ 2/2563 
และปีการศึกษา 2564 – 2566 ให้กับรองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา  ธรรมประมวล 

 ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาผลการพิจารณาค าขอต่อเวลาราชการ              
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 ราย คือ                   
รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา  ธรรมประมวล ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 14) 

  

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
“มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน      
ในสถาบันอุดมศกึษามอบหมาย” 

2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

“มาตรา 19 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ซึ่ง
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ เมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
และจะพ้นราชการในสิ้นปีงบประมาณท่ีผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หากสถาบันอุดมศึกษา มีความจ าเป็น
เพ่ือประโยชน์แก่การสอนหรือวิจัย และมีความประสงค์ท่ีจะให้ผู้นั้นรับราชการอยู่ต่อไป สถาบันอุดมศึกษาอาจ
พิจารณาให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ได้ 

...” 
3. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๗  

“... 
(2) ให้คณะกรรมการตาม (1) พิจารณาค าขอต่อเวลาราชการ และเสนอแนะต่อสภา

สถาบันอุดมศึกษาว่าจะสมควรอนุมัติต่อเวลาราชการให้ผู้ใดหรือไม่ 
(3) ให้สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการต่อเวลา

ราชการให้แก่ข้าราชการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการนั้นจะเกษียณอายุ 
การอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ต่อเวลาราชการของสภาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นที่สุด” 
 
ประเด็นเสนอพิจารณา 

 พิจารณาผลการพิจารณาค าขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา  ธรรมประมวล  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………....………………………………….……….........……….. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

 4.4 พิจารณากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2563) ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2563 นั้น คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
ได้มีหนังสือ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการด่วนมาก ที่ นร 1008.5/58 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2563 ขอให้มหาวิทยาลัยจัดท าค าขออนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2564 – 2567) เพ่ือเสนอให้ อ.ก.พ. กระทรวง หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ท าหน้าที่เหมือนกับ 
อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งให้ส านักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563               
เพ่ือจะได้รวบรวม ประมวลผล และน าเสนอ คพร. พิจารณาอนุมัติต่อไป 
  มหาวิทยาลัย โดยส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงได้ด าเนินการจัดท าค าขออนุมัติกรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่  5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ท าหน้าที่เหมือนกับ 
อ.ก.พ กระทรวงพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือจัดส่งให้ส านักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 
ตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการด่วนที่สุด ที่ นร 1008.5/127 ลงวันที่ 21 เมษายน 
2563 เรื่อง ขยายเวลาการจัดส่งค าขอรับการจัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่  5 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) เพ่ือน าเสนอ คพร. พิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ส านักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ได้เสนอร่างค าขออนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2567) ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 
วันที่ 9 เมษายน 2563 มีมติ เห็นชอบ มอบเลขานุการเสนอกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) ให้คณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พิจารณาต่อไป ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563 
  2. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาในการ
ประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 มีมติ เห็นชอบให้เลขานุการน าเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือพิจารณากรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) 
  3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาในการประชุม
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 มีมติ เห็นชอบมอบเลขานุการเสนอกรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

  ตารางแสดงข้อมูลกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบท่ี 4 และรอบที่ 5 
กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 
กลุ่มงาน จ านวน กลุ่มงาน จ านวน 

บริการ 4 บริการ 3 
เทคนิค 4 เทคนิค 4 
บริหารทั่วไป 16 บริหารทั่วไป 17 
วิชาชีพเฉพาะ 1 วิชาชีพเฉพาะ 1 

รวม 25 รวม 25 
 
  มหาวิทยาลัย  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ท าหน้าที่ เหมือนกับ อ.ก.พ. 
กระทรวง พิจารณาให้ความเห็นชอบค าขออนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2567) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเพ่ือส่งให้ส านักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 30 
พฤษภาคม 2563 และน าเสนอ คพร. พิจารณาอนุมัติต่อไป ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
(หน้า 1 - 14) 
  
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
 “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย                 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการ             
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
            พิจารณาให้ความเห็นชอบค าขออนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่  5 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเพ่ือส่งให้ส านักงาน ก.พ. ภายใน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 และน าเสนอ คพร. พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

 4.5 พิจารณานโยบาย และแนวทางการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  

  สรุปเร่ือง 
 เพ่ือให้การขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยส าเร็จลุล่วงตามนโยบายและยุทธศาสตร์             
และเพ่ือให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลผลิตและตัวชี้วัด ที่ก าหนดไว้            
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย และ
แนวทางการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี       
ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ในการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม 
 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา             
การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 

   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   พิจารณาเห็นชอบนโยบาย และแนวทางการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

 4.6 พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
  สรุปเรื่อง 
 ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย และเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงาน
จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของมหาวิทยาลัยให้สอดรับเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2563 – 2565     
ของสภามหาวิทยาลัย โดยมีแผนงานและผลผลิต ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
ล าดับ

ที ่
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
งบแผ่นดิน งบรายได้ รวม 

1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

252.1275  252.1275 

2. แผนงาน พื้ นฐานด้ าน   
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

35.1087  35.1087 

2.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 120.4509  120.4509 
2.3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ -  - 
2.4 ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - ควรจัดให้เพิ่ม 0 

3. แผนงาน  ยุ ทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม 

3.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

29.2563 ควรจัดให้
บางส่วน 

29.2563 

4. แผนงาน  ยุ ทธศาสตร์   
ส ร้ า งค ว าม เ ส มอภา ค    
ทางการศึกษา 

4.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึ กษาตั้ งแต่ ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

9.9904  9.9904 

5 แผนงาน โครงการพลิก
โฉมระบบอุดมศึกษาของ     
ประเทศไทย 

5 .1  โคร งการพัฒนาศั กยภาพของ
บุคลากรในชุมชนท้องถิ่น 

90.0000  90.0000 

6 แผนงาน สร้างองค์ความรู้ 6.1 โครงการงานวิจัยพื้นฐาน 10.7400 ควรจัดให้เพิ่ม 10.7400 
งบประมาณรวมท้ังสิ้น 547.6738 0.0000 547.6738 

 
หมายเหตุ 1. แผนงานล าดับท่ี 1 – 4 งบประมาณได้รับจัดสรรตาม (ร่าง) พรบ. ปี 2564 
 ๒. แผนงานล าดับที่ 5 งบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อด าเนิน
โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย 
 ๓. แผนงานล าดับที่ 6 งบประมาณจากกองทุนวิจัย จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) 
 4. แผนงานล าดับท่ี 6 อยู่ระหว่างการพิจารณา 
 5. ผลผลิตที่ 2.3 และ 2.4 เป็นผลผลิตที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน แต่เนื่องจากเป็นพันธกิจหลัก จึงตั้ง
ไว้เป็นผลผลิตภายใน  
 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับร่างที่มหาวิทยาลัยเสนอ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณา      



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

จากคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563       
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี          
ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  ในดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
(เอกสารแยกเล่ม)  
  

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา             
การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

 4.7 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 
  สรุปเร่ือง 

ตามที่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร           
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2555) จนกระทั่งนักศึกษา            
คนสุดท้ายของหลักสูตรที่คงเหลืออยู่ได้ท าการขออนุมัติส าเร็จการศึกษาตามกระบวนการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จึงมีความประสงค์ขอปิดหลักสูตรครุศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) โดยสมบูรณ์  โดยได้ท าการเสนอ
ขอรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) คณะครุศาสตร์ ต่อคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 
4/2563 เมื่อวันที่  28 เมษายน 2563 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  

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

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สาขาวิชา                

การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 
    

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

 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

 4.8 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา และเพิ่มเติมรายวิชาในหลักสูตร                 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
คณะครุศาสตร์ 
 
 สรุปเร่ือง 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ และอยู่ระหว่างการรับทราบหลักสูตรผ่านระบบพิจารณา
ความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) นั้น 
 เนื่องด้วย กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการทบทวนและตรวจสอบรายละเอียดของ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) พบว่า 
มีข้อมูลที่ต้องแก้ไขในหน้าที่ 11 และ 12 ดังนี้ 
 1. วิชาชีพครูมีรหัสวิชาที่พิมพ์ผิดจ านวน 9 รายวิชา  ปรากฏในหน้า 11 
 2. วิชาชีพครูมีรายวิชาที่พิมพ์ตกหล่นไป 1 รายวิชา ได้แก่ วิชา คศ 1100101 คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู ปรากฏในหน้า 12 
 3. วิชาเอกเลือกมีรหัสวิชาที่พิมพ์ผิด จ านวน 1 รายวิชา ปรากฏในหน้า 12 
 สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จึงได้ด าเนินการปรับแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง               
ดังรายละเอียดในเอกสารหน้า (หน้า 1 - 2) และน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 และสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2563               
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาและเพ่ิมเติมรายวิชาใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยให้
มีการด าเนินการทบทวนและตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการ
แนะแนว (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ให้สอดคล้องตรงกันทั้งเล่ม ทั้งนี้ ให้สาขาวิชามีการสรุป
สาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลงโดยอ้างอิง มคอ. 2 เดิมกับประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ตามรูปแบบที่
แนบมา และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา และ
เพ่ิมเติมรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ ตามท่ีเสนอ  
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 “มาตรา 18(1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา 

การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 

 “มาตรา 18(3) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติ การขอเปลี่ ยนแปลงรหัสวิชา  และเ พ่ิมเติมรายวิชา ในหลักสู ตร                 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ 
   
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………….……….……....………...……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

4.9  พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563) 

สรุปเรื่อง 
โดยที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕62 ตามข้อ 9 (2) ได้ก าหนดให้คณะกรรมการมี
อ านาจหน้าที่ก าหนดเกณฑ์ วิธีการแนวทางการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี        
คณบดี และผู้อ านวยการส านัก ให้เป็นไปตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
พ.ศ. 2547  นั้น 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ย ได้ด าเนินการตาม
ข้อบังคับดังกล่าว โดยก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) และ    
ในคราวประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงมีมติเห็นชอบเสนอ
หลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมอบ
เลขานุการด าเนินการ ก่อนที่คณะกรรมการฯ จะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

คณะกรรมการฯ ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 
2563) สรุปดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) มีเพ่ือ 

(๑)  เพ่ือรายงานผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และส านัก/สถาบัน  
(๒)  เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน  

2. ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และ
ระดับส านัก/สถาบัน ซึ่งประกอบด้วย 

 (๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 (๒) ระดับคณะ 6 คณะ ได้แก่  

(๒.๑) คณะครุศาสตร์  
(๒.๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(๒.๓) คณะวิทยาการจัดการ 
(๒.๔) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(๒.๕) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๒.๖) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(๓) ระดับส านัก/สถาบัน ได้แก่ 
(๓.๑) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๓.๒) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
(๓.๓) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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(๓.๔) ส านักงานอธิการบดี 
3. ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับ

ส านัก/สถาบัน โดยแบ่งเป็น  ๔ ส่วน  
ส่วนที่ ๑ ด้านการพัฒนาองค์กร 
ส่วนที่  ๒ ด้านผลสัมฤทธิ์ ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัย คณะ และส านัก/สถาบัน 
ส่วนที่ ๓  ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจ 

3.1 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และคณะ 
3.2 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจเฉพาะของส านัก/สถาบัน 

ส่วนที่ ๔  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี คณบดี 
และผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 

4. วงรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ก าหนดด าเนินการ         
๒ รอบ คือ  

รอบที่ 1 ระยะ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) ติดตาม
ความก้าวหน้า ของการด าเนินการ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ด้านการพัฒนาองค์กร และส่วนที่ ๒ ด้านผลสัมฤทธิ์
ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย คณะ และส านัก/สถาบัน 

รอบที่ 2 ระยะ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ ทั้ง ๔ ส่วน โดยพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการด าเนินการ 
สอบถามความเห็นโดยใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร และตรวจเยี่ยม
หน่วยงาน 

5. การก าหนดสัดส่วนคะแนน ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และ ระดับส านัก/สถาบัน 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สัดส่วน (ร้อยละ) 

ส่วนที่ ๑ ด้านการพัฒนาองค์กร ๒๐ 
ส่วนที่ ๒ ด้านผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 

คณะ และส านัก/สถาบัน 
๓๐ 

ส่วนที่ ๓ ประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ๓๐ 
 รวมคะแนนประเมิน ส่วนที่ ๑, ส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ ๘๐ 

ส่วนที่ ๔ ความคิดเห็นต่อการบริหารงาน และคุณลักษณะของอธิการบดี คณบดี และ
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 

๒๐ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารประกอบการประชุม หน้า 1 – 6 

คณะกรรมการ จึงเสนอหลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 
2563) ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 อนึ่ง ประเด็นการติดตามฯ ส่วนที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร ก าหนดให้มีการสอบทานเป็น
กรณีพิเศษ ในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดประเด็นการ
สอบทานเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อคณะกรรมการฯ ด าเนินการต่อไป 
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  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจ
และหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย... 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        1. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

2. พิจารณาก าหนดประเด็นการสอบทานเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือมอบคณะกรรมการฯ ด าเนินการต่อไป 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…...……………………….………………….……… 
……………………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………… 
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 4.10 พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/256๒ (การประชุมลับ) เมื่อ
วันที่  1๘ ตุลาคม 256๒ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบผู้ที่ได้รับเสนอชื่อจ านวน 11 คน เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบด้วย 
 1. ด้านการศึกษา   รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์  หรดาล 
 2. ด้านมนุษยศาสตร์   ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ 
 3. ด้านสังคมศาสตร์   รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง 
 4. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล 
 5. ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์ 
 6. ด้านกฎหมาย   นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล 
 7. ด้านการงบประมาณและการเงิน นางดวงสมร  วรฤทธิ์ 
 8. ด้านการบริหารงานบุคคล  รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง          
 9. ด้านการศาสนา   นายปราโมทย์  โชติมงคล   
 10. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  นายภูธร  ภูมะธน                    
 11. ด้านอื่นๆ (การบริหารงานบุคคล) นายขจร  จิตสุขุมมงคล 
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีหนังสือที่ อว 0๖๒๘/๔๐๙๓ ลงวันที่ 2๑ พฤศจิกายน  256๒ เรื่อง ขอเสนอ
ชื่อบุคคลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ถึงปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพิจารณาน า
ความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นั้น        
  ต่อมา ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการเสนอขอโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ล าดับที่ ๔ ซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 256๓ ขอถอนตัว
จากการเสนอชื่อตนเองเพ่ือน าความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ของมหาวิทยาลัย  ราชภัฏเทพสตรี  สภามหาวิทยาลัยรับทราบเรื่องดังกล่าว ในคราวประชุม (ลับ) ครั้งที่ ๒/256๓ 
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 256๓ และได้มีหนังสือ ลับ ที่ อว 0628/851 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 ถึง
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งว่าจะเร่งด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1 ราย แทน
คนเดิมที่ขอถอนตัว  

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/25๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม 256๓ แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือด าเนินการให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทนคนเดิมที่
ขอถอนตัว 
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  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือ (ลับ) ที่ อว 
๐๒๒๗.๕(๗)/๓๕๔๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม 256๓ ขอส่งคืนเรื่องและเอกสารประกอบการด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้า
ฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการเพ่ือให้
ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน แล้วจึงเสนอเรื่องมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง  
 
  บัดนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้
ด าเนินการ  สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพียง
ท่านเดียว คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของรองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง 
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และมีความเห็นว่า รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ  
๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙ เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จึงมีมติเห็นชอบ
เสนอชื่อรองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง พร้อมประวัติและผลงาน ต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 
๑๖(๑) , (๒) , (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  เพ่ือพิจารณาต่อไป  
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๖ (๑), (๒), (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ด าเนินการตามข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยด าเนินการประชุมเพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี จากรายชื่อคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ เมื่อวันที่ 1๔ พฤษภาคม 256๓ เวลา ๐๙.๓0 น. โดยพิจารณา
คุณสมบัติ ข้อมูลประวัติ และข้อมูลการด ารงต าแหน่ง ของรองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง ผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อ ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

คุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหา 
ข้อ ๑ คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
 ๑.1 มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

 1.1 สอดคล้องเหมาะสม เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยม สาขาคณิตศาสตร์
และปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทุน UDC. สาขา
คณิตศาสตร์ และมีประสบการณ์ด้านการสอนในภาควิชา
คณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ - 
ปัจจุบัน 
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คุณสมบัติตาม ข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 (๑)  เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่
ยอมรับของสังคม 
  

( ๒ )   เ ป็ น ผู้ ที่ ส า ม า ร ถ อุ ทิ ศ เ ว ล า ให้ แ ก่
มหาวิทยาลัย  

  
(๓)  ไม่เป็นคณาจารย์ประจ า ข้าราชการ หรือ

พนักงาน” 

  (๑) มีความสอดคล้องเหมาะสม เนื่องจากได้รับ
การยกย่องให้ได้รับรางวัล ครูดีศรีมหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าพระนครเหนือปี พ.ศ. 2559  
     (๒) ได้อุทิศเวลาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี อย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ปี พ.ศ. 
2558 - ปัจจุบัน 
     (๓) ไม่เป็นคณาจารย์ประจ า ข้าราชการ หรือ
พนักงาน    ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙  
เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 (๔) ผู้ ด ารงต าแหน่ งกรรมการสภาสถาบัน 
อุดมศึกษาจ านวนสี่แห่งแล้ว ไม่อาจได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาในเวลาเดียวกันนั้น ได้อีก 

 (4) ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพียงแห่งเดียว 

 
 

๑.๔  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือผู้บริหาร
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.4 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือ
ผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การรับรองคุณสมบัติ ในแบบกรอกประวัติ ผลงาน ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม  
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ  ข้อ ๙ 

ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนิน
คดีอาญา ไม่เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้
จ าคุก ไม่ เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่ เป็นคนไร้
ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนิน
คดีอาญา ไม่เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด
ให้จ าคุก ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่เป็นคนไร้
ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

  เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ (๕) ก าหนด
ว่า “...ทั้งนี้  ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล               
การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
ในจ านวนนี้ ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ”                 
จากเอกสารเสนอชื่อ พบว่า รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง มีภูมิล าเนาอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี และเป็น
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามข้อกฎหมายดังกล่าว 
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  ที่ประชุมจึงพิจารณาคัดเลือก และมีมติ ดังนี้ 
   ๑. เห็นชอบคุณสมบัติของรองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง เหมาะสมที่จะ
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
   ๒. มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง            
ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรา ๑๘(๘) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อไป 
  อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๖ (๕) และมาตรา ๑๘ (8) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
พ.ศ. 2547 จึงให้ค าแนะน าต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอชื่อ                        
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทน
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล 
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

“มาตรา ๑๖ (๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบเอ็ดคน ซึ่งจะทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณ
และการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอ่ืนๆ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจ านวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพ้ืนที่บริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

มาตรา ๑๘ (๘) พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอน
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ” 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

“ข้อ ๘ ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖(๑) , (๒) , (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากรายชื่อคณะกรรมการสรรหาเสนอ 
ตามข้อ ๗(๕) ให้เหลือเพียงจ านวนสิบเอ็ดคน 

ข้อ ๙ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตาม
มาตรา ๑๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อไป” 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง ผู้มีความรู้

ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทน ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ที่ขอถอนตัว 
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 2. พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  ๑๑ คน เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ          
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

ด้านความรู้ความเชี่ยวชาญ 
รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้คุณวุฒิ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

เป็นบุคคลในเขตพ้ืนที่
การบริการการศึกษาฯ 

1. ด้านการศึกษา   รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล  
2. ด้านมนุษยศาสตร์   ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์  
3. ด้านสังคมศาสตร์   รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง  
4. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง  
5. ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น   นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์  
6. ด้านกฎหมาย      นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล  
7. ด้านการงบประมาณและการเงิน นางดวงสมร  วรฤทธิ์  
8. ด้านการบริหารงานบุคคล    รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง  
9. ด้านการศาสนา     นายปราโมทย์  โชติมงคล  
10. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม    นายภูธร ภูมะธน  
12. ด้านอื่นๆ (การบริหารงานบุคคล)  นายขจร  จิตสุขุมมงคล  

  
 3.  มอบมหาวิทยาลัย ด าเนินการส่งเรื่องเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

  มติสภามหาวิทยาลัย............................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๔.๑1 พิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
 ตามที่ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ 19 

กุมภาพันธ์ 2563 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์  และ
วิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ๒๕๖3 
เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามที่ระเบียบราชการก าหนด นั้น 
 คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินการสรรหานายก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว โดยมี 6 หน่วยงานเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย   ราชภัฏเทพสตรี ซึ่งทั้ง 6 หน่วยงานเสนอชื่อตรงกัน คือ นายวิชัย ศรีขวัญ ซึ่งบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘  และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ 3 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/25๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรร
มาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2563 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเสนอชื่อ นายวิชัย ศรีขวัญ ต่อสภามหาวิทยาลัย โดยมอบเลขานุการ
ด าเนินการทาบทามและขอให้ลงนามในหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อ ประกอบกับในคราวประชุมคณะกรรมการ
สรรหาฯ ครั้งที่ 3/2563 ที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลคุณสมบัติ   ของนายวิชัย ศรีขวัญ ซึ่งเป็นผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกฎหมายดังนี้ 

1. คุณสมบัติตามข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘  

คุณสมบัติตาม ข้อ ๕  
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

คุณสมบัตขิอง นายวิชัย ศรีขวัญ 
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ) 

 (๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  มีคุณธรรมและ
จริยธรรม เป็นที่ยอมรับนับถือในชุมชน
วิชาการและสังคม 

ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์        
ต่อองค์กร และสังคมโดยรวม ส่งเสริมการปฏิบัติงานภายใต้หลัก       
ธรรมาภิบาล ให้ความส าคัญที่ความสามารถของคน และระบบงาน 
ส่งเสริมคนดีและคนเก่ง มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐและเอกชน 
ได้รับเกียรติให้เป็นประธานที่ปรึกษา ประธานการติดตามประเมินผล    
การปฏิบัติงาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานต่างๆ  

 (๒) มีความเป็นผู้น า และความสามารถ    
ในการบริหารอันจะเกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานมหาวิทยาลัย โดยใช้นโยบาย
เป็นเครื่องชี้น าสู่การปฏิบัติ  มุ่งเน้นการท างานที่โปร่งใส ภายใต้
หลักการบริหารที่มีระบบ ด้วยการท าแผนกลยุทธ์ในแต่ละงาน           
มีเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กระบวนการ ที่เป็นระบบสามารถติดตาม 
ตรวจสอบได้ และท างานอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย  
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คุณสมบัติตาม ข้อ ๕  
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

คุณสมบัตขิอง นายวิชัย ศรีขวัญ 
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ) 

 (๓) มีความสนใจและเห็นความส าคัญของ
การศึกษา  ในระดับอุดมศึกษา 

เป็นผู้ที่สนใจและเห็นความส าคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ด้วยการเป็นผู้เขียนต าราให้กับสาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นกรรมการบริหารคณะการจัดการ
การท่องเที่ยว  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยคริสเตียน และได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รวมถึงเป็น
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

(๔) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของ
มหาวิทยาลัยตามสมควรแก่ต าแหน่งหน้าที่ 

มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ  อุทิศเวลา
ให้แก่ทางราชการโดยสม่ าเสมอ ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท และเสียสละ รวมถึง
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี        
กับหน่วยงานภายนอก เพ่ือส่งเสริมการท างานตามพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง 

 (๕) ไม่เป็นคณาจารย์ประจ า หรือข้าราชการ 
หรือ พนักงาน หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

ไม่เป็นคณาจารย์ประจ า หรือข้าราชการ หรือ พนักงาน หรือลูกจ้าง
ของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันนายวิชัย ศรีขวัญ เป็นข้าราชการบ านาญ 

๒. คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
๓๙/25๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 
2559 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของนายวิชัย ศรีขวัญ ณ ปัจจุบัน ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา   จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 

   สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี วันที่ด ารงต าแหน่ง  15 เมษายน 2562  
 ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
สถาบัน  มหาวิทยาลัยคริสเตียน  วันที่ด ารงต าแหน่ง  8 สิงหาคม ๒๕๖๐ 

    ไมด่ ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภทอ่ืน  
                ไมด่ ารงต าแหน่งอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา  

 ไมด่ ารงต าแหน่งผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา  
จึงมีมติเห็นชอบเสนอชื่อนายวิชัย ศรีขวัญ พร้อมประวัติ และหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็น
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อสภามหาวิทยาลัย โดยมอบเลขานุการด าเนินการ 

  ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาบุคคลตามบัญชีรายชื่อ         
เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และให้ด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป ดัง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
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  ๑. การด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หน้า 1 - 2) 
  ๒. บัญชีรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หน้า 3) 
  ๓. ประวัติผู้มีคุณสมบัติด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย (หน้า 4 - 5) 
  ๔. หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หน้า 6) 

 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
                  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

   “มาตรา ๑๘(๘) พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอน
นายก  สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พิเศษ” 
  ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘   

“ข้อ ๘ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อในข้อ ๗ คนหนึ่งเป็น
นายกสภามหาวิทยาลัย และให้ด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง” 

ประเด็นเสนอพิจารณา 

พิจารณาบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และให้ด าเนินการ    
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………..………………………….……………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ ก าหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท า
รายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (1) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ –                 
จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น                
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2563 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปดังนี้ 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 30) และในระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/๒๕63 
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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 - จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่                
๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป” 

 
ประเด็นเสนอ 

  รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
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 ๕.๒  พระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
  สรุปเร่ือง 

 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่                  
๗๔/๒๕๖๓ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 นับแต่                
พระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับตั้งแต่วันดังกล่าว                    
เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย รัฐบาล
ต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นเพ่ือควบคุมการระบาดของโรคตามค าแนะน าขององค์การอนามัยโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) 

 ทั้งนี้ พระราชก าหนดฯ ได้ก าหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความยืดหยุ่นมากข้ึน
กว่าเดิมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

โดยมีสาระที่แตกต่างกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในประเด็นส าคัญ 3 ประการ 
ดังนี้ 

1. ผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ในประเทศไทยทุกคน แม้กรรมการ
บางคนอยู่ต่างประเทศก็สามารถประชุมกันได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการท างานและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

2. ผู้ร่วมประชุมไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ในที่เดียวกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามขององค์ประชุมอีก
ต่อไป เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และสอดคล้องกับ social distancing 

3. ขยายความค าว่า “ผู้ร่วมประชุม” ให้รวมถึงผู้ซึ่งต้องชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลนั้นด้วย เท่ากับว่าผู้ซึ่งต้องชี้แจงนั้นสามารถชี้แจงแสดงความ
คิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระนี้ 

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

 
ประเด็นเสนอ 

  รับทราบพระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

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

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

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

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


