
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

ครั้งที่ 8/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

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

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพ่ือทราบ 
     1.2 เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่           
17 กรกฎาคม 2563  
 

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

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 4.2 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4.3 พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2562 
 4.4 พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่.. ) พ.ศ. .... 
 4.5  พิจารณาการขออนุมัติผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน ๕ ราย 
 4.6 พิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ  
 5.1 รับทราบค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขด าที่ บ.97/2560            
คดีหมายเลขแดงที่ บ.229/2560 ระหว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติชาติ  ภูมิวณิชชา ผู้ฟ้องคดี กับนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน 
 5.2 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2563 
 5.3 รับทราบรายงานประจ าปี พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ  
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การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
 1.2.1 รายงานผลการด าเนนิงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 

 
ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น  
 ป ร ะ ชุ ม ขั บ เ ค ลื่ อ น                 

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ
นวั ตก รรม  (Agitech and 
Innovation Center : AIC) 

  วันศุกร์ที่  24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.                       
นายอลงกรณ์  พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานการ
ประชุมขับ เคลื่ อนศู นย์ เทคโน โลยี เกษตรและ
นวั ตกรรม (Agitech and Innovation Center : AIC) 
เพ่ือรายงานความก้าวหน้า  ผลด าเนินงานและ               
การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 
AIC ของ 4  จั งหวัด ภายใต้การขับ เคลื่ อนของ
คณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัด ประกอบด้วย 
 1. ศูนย์ AIC จังหวัดลพบุรี 
       โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 2. การน าเสนอนวัตกรรมโยเกริต์นมแพะ 
     โดย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 
 3. ศูนย์ AIC จังหวัดสิงห์บุรี  
       โดย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 
 4. ศูนย์ AIC จังหวัดสระบุรี 
       โดย ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะก าพุ   
  (จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
 5. ศูนย์ AIC จังหวัดอ่างทอง 
       โดย ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
 6. รายงานความก้าวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ                         
(Excallent Center) ด้านสัตว์เศรษฐกิจ  (โคนม) 
“ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านนวัตกรรมการผลิตโคนม
และผลิตภัณฑ์นม” น าเสนอโดย รศ.น.สพ.ดร.กิตติ
ศักดิ์ อัจฉริยะขจร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
 โดยมี คณะกรรมการ AIC เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง
ประชุมพระนารายณ์มหาราช อาคารรัตนเทพสตรี 
ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
 - -  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 - -  

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

ง า น วั น ส ถ า ป น า
มหาวิทยาลัย “100 ปี 
เทพสตรี” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ก าหนดจัดงานวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย “100 ปี เทพสตรี” ระหว่างวันที่ 17 – 21 
กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมี
กิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 
 1. วันที่  17  กันยายน 2563  พิธี เจริญพระ
พุทธคุณนพเคราะห์ และพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
โดยพระเกจิอาจารย์นั่งปรก  
 2. ระหว่างวันที่  18 – 21 กันยายน 2563
กิจกรรมแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการหน่วยงาน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  
 3. วันที่ 21 กันยายน 2563 
  ช่วงท่ี 1  
   - พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์ประจ ามหาวิทยาลัย (พระ
พุทธสิริพร พระพุทธปล่องมณีมงคลสถิตย์เทพสตรี และ
ท้าวมหาพรหมวิทยาพัฒน์) 
   - พิธีสงฆ์ 
  ช่วงท่ี 2 
   - พิธีเปิดงาน (พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
องคมนตรี ประธานในพิธี) 
   - ชมการขับร้องเพลงหมู่มาร์ชเทพสตรี ปณิธาน
เทพสตรี และเพลง 100 ปี เทพสตรี 
   - ชมนิทรรศการ 
   - ปลูกต้นหางนกยูง 
  ช่วงท่ี 3  
   - ประธานในพิธีติดตามงานพัฒนาท้องถิ่นตาม
พระบรมราโชบาย  
   - พิธีมอบ “เข็มเพชรเทพสตรี” (ประธานมอบ 
นายวิชัย  ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัย) 
   - พิธีมอบทุนการศึกษา   

 

 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2563 เม่ือวันที่ 
17 กรกฎาคม 2563 
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
และจัดส่งเอกสารให้กรรมการตรวจสอบรายงานการ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ประชุมเรียบร้อยแล้วนั้น  
ในการจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 23) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     
พ.ศ. 2563 
 

  สรุปเรื่อง 
 ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผล             
การติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕             
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ ว่าควรต้องมีการรายงานผลการด าเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563  ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 
1/2563 – การประชุมครั้งที่ 7/2563 ที่ผ่านมา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย 
พร้อมประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ส าคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบที่
เกี่ยวข้องรับทราบและด าเนินการรายงานผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 
เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2563 –            
การประชุมครั้งที่ 7/2563 โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 1. ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 5 เรื่อง 

เรื่อง การประชุมครั้งที่ / วันที่ 
1. รายงานผลค าพิพากษา คดีหมายเลขด าที่ บ.222/2560 ระหว่างนายอุเทน            
เรืองรุ่ง ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน              
ผู้ถูกฟ้องคด ี

ครั้งที่ 6/2563  
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

2. แผนการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 – 2567 

ครั้งที่ 7/2563  
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

3. นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ 

ครั้งที่ 7/2563  
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ และ
การเงินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 7/2563  
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

5. ปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7/2563  
วันที ่17 กรกฎาคม 2563 

  
 2. อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 12 เรื่อง 

เรื่อง การประชุมครั้งที่ / วันที่ 
1. การด าเนิ นการให้ ได้มาซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 24 มกราคม 2563 
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เรื่อง การประชุมครั้งที่ / วันที่ 
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรใหม่          
พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการ
ออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

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

ครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

5. ผลศึกษาการท าหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิ
บาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามพระราชบัญญัติ                     
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ครั้งที่ 5/2563 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

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

ครั้งที่ 6/2563  
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

7. ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 6/2563  
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

8. ปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 6/2563  
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

9. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2563) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 6/2563  
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

10. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 7/2563  
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

11. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 7/2563  
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

12. ปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2557) คณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่ 7/2563  
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

 

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 12)    

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

รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี                     
พ.ศ. 2563 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2563 - การประชุมครั้งที่ 7/2563 

 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 
 

   สรุปเร่ือง 
    ด้วย การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษา จ านวน 25 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 20 คน และ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 5 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการ                   
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2563 ดังนี้        

   (1) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการ
พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา              
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 

   (2) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ในการประชุม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 

   (3) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม 2563 

   (4) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 17 
กรกฎาคม 2563 

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา
แต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2563  

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 25 คน 
รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 

 
 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
 1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
  1.1.1 สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 1 - 1 
  1.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 3 - 3 
 1.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
  1.2.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  3 1 4 

รวมทั้งหลักสูตร 3 1 4 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕63 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

 1.3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
  1.3.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ - 4 4 

รวมทั้งหลักสูตร - 4 4 
รวมทั้งสิ้น 6 5 11 

2. คณะวิทยาการจัดการ    
 2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
  2.1.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม 1 - 1 

  รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
 2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  2.2.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 1 - 1 
  2.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 - 1 
  2.2.3 สาขาวิชาการจัดการ 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 4 - 4 
 2.3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    
  2.3.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 6 - 6 

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
 3.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสนเทศและการสื่อสาร 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 2 - 2 
 3.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  3.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการ
อุตสาหกรรม) 

2 - 2 

  3.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

1 - 1 

  3.2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล) 2 - 2 
  รวมทั้งหลักสูตร 5 - 5 

รวมทั้งสิ้น 7 - 7 
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  4.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
  รวมทั้งสิ้น 1 - 1 

รวมจ านวนผู้ส าเสร็จการศึกษาทั้งสิ้น 20 5 25 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี จ านวน 25 คน (เอกสารแยกเล่ม/ในระบบ        
การประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
 
 

  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 25 คน 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………....…………………………………………………..……….. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................... ...........................................  
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 4.2 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณารับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 นั้น  

  เนื่องด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรณี  เพ็ชรเสนา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร มีความประสงค์ที่ไม่ต่อสัญญาจ้าง สาขาวิชาเคมี จึงได้ด าเนินการเปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เรียบร้อยแล้ว คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  หลักสูตร                    
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ในล าดับที่ 2 และขอเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งทางวิชาการ จากอาจารย์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในล าดับที่ 5 ดังนี้ 
   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาติ  วัชรบัณฑิต 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาติ  วัชรบัณฑิต คงเดิม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรณี  เพ็ชรเสนา 2. อาจารย์ยุทธนา  ชัยเจริญ เปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3. อาจารย์สุชาดา  สวัสดี 3. อาจารย์สุชาดา  สวัสดี คงเดิม 
4. อาจารย์ภาวิณี  เทียมดี 4. อาจารย์ภาวิณี  เทียมด ี คงเดิม 
5. อาจารย์ปิยวรรณ  พันสี  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ  พันสี เปลี่ยนแปลง 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 
6/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2563 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์  
ประจ าหลักสูตร และปรับคุณวุฒิอาจารย์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
และให้ด าเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ                     
การประชุม  (หน้า 1 - 5) 
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 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  “มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
  
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และขอเปลี่ยนแปลงต าแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง               
พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
    

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕63 
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 4.3 พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและ
ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2562 
   
  สรุปเร่ือง 

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้ความเห็นชอบระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี โดยส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีวงรอบการประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 256๒ ถึง  
31 พฤษภาคม 256๓ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน นั้น มหาวิทยาลัยได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 ปีการศึกษา 2562 ด าเนินการในระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 10 กรกฎาคม 

256๓ จ านวน 4๔ หลักสูตร โดยประเมินตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบใน 6 องค์ประกอบ 
14 ตัวบ่งชี้  
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 โดยมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก จ านวน 3 คน ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 1. ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินระดับหลักสูตร ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. เดิม) 
(เกณฑ์ พ.ศ.2557) หรือขึ้นทะเบียนผู้ประเมินระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

 ๒. กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
หรือบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย เคยขึ้นทะเบี ยนเป็นผู้ประเมินระดับหลักสูตร ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. เดิม) (เกณฑ์ พ.ศ.2557) หรือขึ้นทะเบียนผู้ประเมินระดับหลักสูตร ของ
คณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

 ๓. กรรมการและเลขานุการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย หรือบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

 โดยมีระดับคุณภาพผลการประเมินในระดับหลักสูตร  ดังนี้ 
 0.01 – 2.00   การด าเนินงาน ระดับน้อย 
 2.01 – 3.00  การด าเนินงาน ระดับปานกลาง 
 3.01 – 4.00  การด าเนินงาน ระดับด ี
 4.01 – 5.00  การด าเนินงาน ระดับดีมาก 
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 ผลการประเมิน  
 หลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 256 ๒                            
มีทั้งหมด  4๔ หลักสูตร  โดยแบ่งออกเป็น 

 1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี 39  หลักสูตร   
  ระดับดีมาก -     หลักสูตร 

ระดับดี  38  หลักสูตร 
 ระดับปานกลาง -     หลักสูตร 
  หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน  ๑  หลักสูตร (มหาวิทยาลัยงดรับนักศึกษาตามมติสภามหาวิทยาลัย) 
 2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  4  หลักสูตร 
 ระดับดีมาก  -    หลักสูตร 
 ระดับดี   3   หลักสูตร 
 ระดับปานกลาง  1   หลักสูตร 
 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  1 หลักสูตร 
 ระดับดี  1   หลักสูตร  
 รวมทั้งสิ้น 4๔  หลักสูตร 

 รายละเอียดผลการประเมินดังเอกสารหน้า 1 - 7 
 
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  

 ปีการศึกษา  256๒ ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 20 – 
29 กรกฎาคม 256๓ จ านวน 6 คณะ โดยประเมินตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบใน                     
5 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้  

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 โดยมหาวิทยาลัย แต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก จ านวน 3 คน ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 1. ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย เคยเป็น หรือ เป็นผู้บริหารระดับคณะ ส านัก สถาบัน และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ ส านัก สถาบัน หรือมีต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมี
ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ ส านัก สถาบัน 

 ๒. กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
หรือบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินระดับคณะ ส านัก สถาบัน ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. เดิม) (เกณฑ์ พ.ศ.2557) หรือขึ้นทะเบียนผู้ประเมินระดับหลักสูตร ของ
คณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

 ๓. กรรมการและเลขานุการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย หรือบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินระดับคณะ ส านัก สถาบัน 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. เดิม) (เกณฑ์ พ.ศ.2557) หรือขึ้นทะเบียนผู้ประเมินระดับ
หลักสูตร ของคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏ (คปภ.) 
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 โดยมีระดับคุณภาพผลการประเมินระดับคณะ แบ่งเป็น  5  ระดับ ดังนี้ 
 0.00 - 1.50   การด าเนินงาน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 1.51 - 2.50  การด าเนินงาน ต้องปรับปรุง 
 2.51 - 3.50  การด าเนินงาน ระดับพอใช้ 
 3.51 - 4.50  การด าเนินงาน ระดับด ี
 4.51 - 5.00  การด าเนินงาน ระดับดีมาก 

 ผลการประเมิน  
 คณะที่ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 256๒ มีทั้งหมด 
๖ คณะ  โดยแบ่งออกเป็น 
  ผลคะแนนอยู่ในระดับดีมาก  1  คณะ  

ผลคะแนนอยู่ในระดับดี    5  คณะ  
   รวม  6  คณะ 

 รายละเอียดผลการประเมินดังเอกสารหน้า 8 - 9 
 

 3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้าง  
 ปีการศึกษา 2562 ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานตามโครงสร้าง

ของมหาวิทยาลัย ตามที่กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีก าหนด จ านวน                 
4 หน่วยงาน ระหว่างวันที่ 20 – 29 กรกฎาคม 256๓ ในด้านการบริหารจัดการและในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับพันธกิจหลักของหน่วยงาน  

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
  โดยมหาวิทยาลัย แต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก จ านวน 3 คน ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 1. ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ หรือสายสนับสนุน  เคยเป็น หรือ เป็นผู้บริหารระดับคณะ ส านัก สถาบัน และ                   
มีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ส านัก สถาบัน 

 ๒. กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
หรือบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ หรือสายสนับสนุน เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินระดับคณะ 
ส านัก สถาบัน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. เดิม) (เกณฑ์ พ.ศ.2557) หรือขึ้นทะเบียนผู้
ประเมินระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

 ๓. กรรมการและเลขานุการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย หรือบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ หรือสายสนับสนุ น เคยขึ้นทะเบียนเป็น                 
ผู้ประเมินระดับคณะ ส านัก สถาบัน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. เดิม) (เกณฑ์ พ.ศ.2557) 
หรือขึ้นทะเบียนผู้ประเมินระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 
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 โดยมีระดับคุณภาพผลการประเมินระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย 
แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 0.00 - 1.50   การด าเนินงาน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 1.51 - 2.50  การด าเนินงาน ต้องปรับปรุง 
 2.51 - 3.50  การด าเนินงาน ระดับพอใช้ 
 3.51 - 4.50  การด าเนินงาน ระดับด ี
 4.51 - 5.00  การด าเนินงาน ระดับดีมาก 
 ผลการประเมิน 
 หน่วยงานที่รับการประเมินเป็นหน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย ส านักงานอธิการบดี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักศิลปะและวัฒนธรรม รวม 4 
หน่วยงาน โดยแบ่งออกเป็น 

  ผลคะแนนอยู่ในระดับดีมาก  3  หน่วยงาน  
  ผลคะแนนอยู่ในระดับดี    ๑  หน่วยงาน 
    รวม  4  หน่วยงาน 

 รายละเอียดผลการประเมินดังเอกสารหน้า 10 – 11 
 
ทั้งนี้  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับ

หน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2562 ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562                 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ๒๕63  

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  7/2563  เมื่อวันที่  29 
กรกฎาคม ๒๕63  

3. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2563 

มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ                 
เพ่ือการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับหน่วยงานตาม
โครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้น าข้อเสนอแนะ
รายงานลงในระบบ CHE QA Online เป็นการรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ. เดิม) ก าหนดต่อไป 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  “มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอน
ของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
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  2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  
   “มาตรา 62 ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา…” 
   “มาตรา 63 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรา 62 
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาน าผลการ
ประเมินดังกล่าวไปพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแจ้งให้
ส านักงานปลัดกระทรวงทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก...” 

 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

รับทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี
การศึกษา 2562 เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้น าข้อเสนอแนะรายงานลงในระบบ CHE QA Online เป็นการ
รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์            
วิจัยและนวัตกรรม ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. เดิม) ก าหนดต่อไป 
 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...………………………………………….……..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
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 4.4 พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่.. ) พ.ศ. .... 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีมติ มอบมหาวิทยาลัย ด าเนินการปรับแก้ไข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๓๐ (๔)  
  จากเดิม “พิจารณาสรุปผลเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ” แก้ไขเป็น “พิจารณา
สรุปผลเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาอนุมัติ และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ” เนื่องจากในอนาคตการประเมินเพ่ือแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นอาจมีจ านวนมาก และเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย               
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ (การประชุมลับ) เมื่อวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) ได้มีการประชุม  
ครั้งที่ 7/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๖๓ และมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. เห็นควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความในข้อ 30 (4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕61 
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  จากเดิม  “(4) พิจารณาสรุปผลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ” 
  แก้ไขเป็น “(4) รายงานผลการประเมินเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ เว้นแต่การแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต”ิ  
  เนื่องจาก ต าแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ เทียบได้กับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ระดับ 10 จึงเห็นควรให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
  2. ข้อ 5 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นวรรคสามของข้อ 31 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
  “กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย กรรมการ
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นที่ไม่อาจแต่งตั้งกรรมการตามบัญชีดังกล่าวได้ ให้เสนอ ก.บ.ม. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรณีไป”  
  เนื่องจาก ต าแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต าแหน่งที่รัฐจัดไว้เพ่ือทดแทนอัตรา
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณในอนาคต จึงเห็นควรให้เพ่ิมเติมข้อความกรณีพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ในข้อบังคับของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้ 
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  ประกอบกับที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ มอบเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปรับแก้ไขร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่.. ) พ.ศ. .... ตามฉบับร่างที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 24) 
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบ
ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
  “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการ             
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

  พิจารณาเห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 2563 
ตามฉบับร่างที่เสนอ        
 

 มติสภามหาวิทยาลัย ……………………...……………………….…….……..……………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….… 
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 4.5  พิจารณาการขออนุมัติผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน ๕ ราย 
 
   สรุปเร่ือง 
 ด้วย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการก าหนดระดับ
ต าแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  
ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งประเภททั่วไป               
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ก าหนดไว้ว่า “ข้อ ๕ ให้น าหลักเกณฑ์ และวิธีการ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี              
ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาบังคับใช้โดยอนุโลมกับการก าหนดระดับต าแหน่ง และการ
แต่งตั้งพนักงาน ประเภทผู้บริหาร ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่ง
ประเภททั่วไป” 
  ในการนี้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ยื่นความประสงค์เข้ารับการประเมิน 
จ านวน ๕ ราย ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์  ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ. ก าหนด ก่อนการประเมินบุคคลผล
ปรากฎว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกราย มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น จึงได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น เพ่ือท า
หน้าที่ประเมินด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน                 
ที่ปฏิบัติงานเป็นผู้ประเมินเพ่ือด าเนินการแทน ตามข้อ ๓๐ (๒) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี              
ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๒. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ แล้วส่งผลงานให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงาน (คู่มือปฏิบัติงานหลัก
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ) 

ในการนี้ ได้มีการประเมินทั้ง ๒ ส่วน เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
  ๑. คณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ประเมิน
ในส่วนของการประเมินด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติงาน ได้ประเมินตาม ข้อ ๘ ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ก าหนดให้ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการต้องได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
และคะแนนรวมทุกองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ 
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   ๒. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
ได้ประเมินผลงานแสดงความเป็นผู้ช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก และจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ ตามข้อ ๒๕ วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ คือ เกณฑ์การ
ตัดสินคุณภาพของผลงาน ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) ได้ก าหนดระดับคุณภาพของผลงาน คือ ระดับ
ช านาญการ ต้องมีผลการประเมินขั้นต่ าอยู่ในระดับดี 
  ทั้งนี้  คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งให้สูงขึ้น ได้ด าเนินการ
พิจารณาสรุปผล ของผู้ขอรับการประเมินท่ีมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ท้ังสองส่วน คือ  
  ๑. ผลการประเมินด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน 
  ๒. ผลการประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จ านวน ๕ ราย เสร็จสิ้น
ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
  ต่อมา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีมติเห็นชอบผล
การประเมินให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ  เป็น
ช านาญการ จ านวน ๕ ราย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และเสนอให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตามข้อ ๓๐ (๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม “ข้อ ๓๐ (๔) พิจารณาสรุปผลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ”  
 สรุปผลการประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็น ระดับช านาญการ จ านวน 5 ราย 
ดังนี้ 
  1. นายอ าพล พุ่มไพจิตร ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ ๒๓๗ 
ต าแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานที่แสดงความเป็น             
ช านาญการ ชื่อประเภทผลงาน คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การเตรียมปฏิบัติการส าหรับการเรียนการสอน 
 

สรุปผลการประเมินผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตาม
ตัวช้ีวัด ความรู้ ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะ 

สรุปผลการประเมินผลงาน 
(คู่มือปฏิบัติงานหลัก) 

ผลการประเมินจริยธรรม
และจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพ 

อนุมัติ 
ไม่ก่อนวันที่ 

ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
โดยเอกฉันท์ 

ไม่พบว่ามีการละเมิดฯ 8 พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

  
  รายละเอียดเอกสารหน้า 3 - 5 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

 2. นางสาวศิริญาภัฏฐ์ นามวงศ์วรรณ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
ต าแหน่งเลขที่ ๒๔๗ ต าแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานที่
แสดงความเป็นช านาญการ ชื่อประเภทผลงาน คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโปรแกรมบริหาร
งบประมาณการเงินและการบัญชี ๓ มิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

สรุปผลการประเมินผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตาม
ตัวช้ีวัด ความรู้ ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะ 

สรุปผลการประเมินผลงาน 
(คู่มือปฏิบัติงานหลัก) 

ผลการประเมินจริยธรรม
และจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพ 

อนุมัติ 
ไม่ก่อนวันที่ 

ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
โดยเอกฉันท์ 

ไม่พบว่ามีการละเมิดฯ 20 เมษายน 
๒๕๖๓ 

 
  รายละเอียดเอกสารหน้า 6 - 8 
 
 3. นางอัญชลี เขื่อนขันธ์ ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ 
๐๓๖ ต าแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ สังกัด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลงานที่แสดงความ
เป็นช านาญการ ชื่อประเภทผลงาน คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การบริหารจัดการเว็บไซต์ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

สรุปผลการประเมินผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตาม
ตัวช้ีวัด ความรู้ ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะ 

สรุปผลการประเมินผลงาน 
(คู่มือปฏิบัติงานหลัก) 

ผลการประเมินจริยธรรม
และจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพ 

อนุมัติ 
ไม่ก่อนวันที่ 

ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
โดยเอกฉันท์ 

ไม่พบว่ามีการละเมิดฯ 25 พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

 
  รายละเอียดเอกสารหน้า 9 - 11 
 
 4. นางสาวภรณี ข าแย้ม ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่ง
เลขที่ ๑๔๒ ต าแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัด ศูนย์ภาษา ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ                
ชื่อประเภทผลงาน คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การบริหารงานด้านการจัดโครงการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี  
 

สรุปผลการประเมินผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตาม
ตัวช้ีวัด ความรู้ ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะ 

สรุปผลการประเมินผลงาน 
(คู่มือปฏิบัติงานหลัก) 

ผลการประเมินจริยธรรม
และจรรยาบรรณทาง

วิชาชพี 

อนุมัติ 
ไม่ก่อนวันที่ 

ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
โดยเอกฉันท์ 

ไม่พบว่ามีการละเมิดฯ 7 พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

   
  รายละเอียดเอกสารหน้า 12 - 14 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕63 
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  5. นางสาวอรวรรณ ฉ่ าแสง ต าแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ 
๐๖๘ ต าแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ 
ชื่อประเภทผลงาน คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การตรวจสอบภายใน 
 

สรุปผลการประเมินผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตาม
ตัวช้ีวัด ความรู้ ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะ 

สรุปผลการประเมินผลงาน 
(คู่มือปฏิบัติงานหลัก) 

ผลการประเมนิจริยธรรม
และจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพ 

อนุมัติ 
ไม่ก่อนวันที่ 

ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
โดยเอกฉันท์ 

ไม่พบว่ามีการละเมิดฯ 9 เมษายน 
๒๕๖๓ 

   
  รายละเอียดเอกสารหน้า 15 - 17 
 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
จ านวน ๕ ราย ดังนี้ 
  1. นายอ าพล พุ่มไพจิตร    ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 
  2. นางสาวศิริญาภัฏฐ์ นามวงศ์วรรณ  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  3. นางอัญชลี เขื่อนขันธ์    ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  4. นางสาวภรณี ข าแย้ม   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  5. นางสาวอรวรรณ ฉ่ าแสง   ต าแหน่ง นักตรวจสอบภายใน 
  
   กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
     “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย                 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการ             
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
    “ข้อ 30 (4) พิจารณาสรุปผลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ” 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน ๕ ราย ดังนี้ 
  1. นายอ าพล พุ่มไพจิตร    ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 
  2. นางสาวศิริญาภัฏฐ์ นามวงศ์วรรณ  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  3. นางอัญชลี เขื่อนขันธ์    ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  4. นางสาวภรณี ข าแย้ม   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  5. นางสาวอรวรรณ ฉ่ าแสง   ต าแหน่ง นักตรวจสอบภายใน 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

 4.6 พิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อด าเนินกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย 
    
   สรุปเร่ือง 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีเงินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนด
เงื่อนไขหรือก าหนดเงื่อนไขไม่ชัดแจ้ง สะสมจ านวนหนึ่ง นั้น 
   เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความจ าเป็นต้องด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญเร่งด่วน
ของส่วนราชการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นอกเหนือจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปี        
จึ งขอใช้ เงินที่ มีผู้ อุทิ ศให้ แก่มหาวิทยาลัย โดยไม่ ได้ก าหนดเงื่อนไขหรือก าหนดเงื่อนไขไม่ชัดแจ้ ง             
จ านวน 3,423,660 บาท ตามมีวัตถุประสงค์ กิจกรรม และค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม จ านวนเงิน (บาท) 
ข้อ 1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี 

1. การจัดการศึกษาโรงเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

1,381,560 

ข้อ ๒ เพ่ื อพัฒนาด้ านกายภาพของ
มหาวิทยาลัย 

1. จัดท าป้ ายสัญลักษณ์  ป้ ายชื่ อคณ ะ     
ป้ายห้อง และป้ายสัญลักษณ์ภายในอาคาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

574,100 

 2. ปรับปรุงอาคารคหกรรมศาสตร์ (สาขา
วิทยาศาสตร์การอาหาร) 

493,000 

 3. จั ดซื้ อครุภัณ ฑ์ ในการจัดงานในวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย จ านวน 2 รายการ 

3.1 พัดลมไอเย็น 30 ตัว 
3.2 โทรทัศน์ขนาด 75 นิ้ว 10 เครื่อง  

975,000 

 จ านวนเงินทั้งสิ้น 3,423,660  
     

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามข้อ 8 วรรคสาม ก าหนดว่า “เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่
มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขหรือก าหนดเงื่อนไขไม่ชัดแจ้ง ให้มหาวิทยาลัยน าเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้
อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยดังกล่าวไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย หรือกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย”  
   มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการขอใช้เงินที่มีผู้ อุทิศให้แก่
มหาวิทยาลัย โดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขหรือก าหนดเงื่อนไขไม่ชัดแจ้ง จ านวน 3,423,660 บาท เพ่ือด าเนิน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย  
   โดยเรื่องดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 รายละเอียดตามโครงการขอใช้เงินบริจาคที่มีผู้อุทิศ
ให้แก่มหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย หน้า 1 - 2 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 8 วรรคสาม  

“เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขหรือก าหนดเงื่อนไข
ไม่ชัดแจ้ง ให้มหาวิทยาลัยน าเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยดังกล่าวไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน
ได้ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม โดยได้รับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย” 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  พิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย โดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขหรือ
ก าหนดเงื่อนไขไม่ชัดแจ้ง จ านวน 3,423,660 บาท เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย  .............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………......……..………………….………...……………..…………
……..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………......……..………………….………...……………..…………
……..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………… .…… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 5.1 รับทราบค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขด าที่ บ.97/2560 
คดีหมายเลขแดงที่ บ.229/2560 ระหว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติชาติ  ภูมิวณิชชา ผู้ฟ้องคดี 
กับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ศาลปกครองกลาง ได้มีหมายแจ้งก าหนดนัดฟังค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด   
คดีหมายเลขด าที่ บ.97/2560 คดีหมายเลขแดงที่ บ.229/2560 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ระหว่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติชาติ ภูมิวณิชชา ผู้ฟ้องคดี กับ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1 กับพวก   
รวม 2 คน ผู้ถูกฟ้องคดี ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30  น. ณ ศาลปกครองกลาง ชั้น 3         
ห้องพิจารณาคดี 11  นั้น 
  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในฐานะผู้รับมอบอ านาจจาก      
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จึงได้มอบอ านาจให้ นายภัทร  โตส าราญ พนักงาน          
ในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง นิติกร ท าการแทน ในคดีเรื่องดังกล่าว 
  ผลค าพิพากษา (อุทธรณ์) ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ บ.97/2560 คดีหมายเลข
แดงท่ี บ.229/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาว่า  

“การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง และให้ค าสั่งทุเลาการบังคับตามมติของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในการประชุมลับ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 
วาระการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ซึ่งศาลได้มีค าสั่งลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 สิ้นผลลง นับแต่วันที่ศาล
มีค าพิพากษา นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล พิพากษายืน”        

   ในการนี้ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด              
ในคดีหมายเลขด าที่ บ.97/2560 คดีหมายเลขแดงที่ บ.229/2560 ระหว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติชาติ  
ภูมิวณิชชา ผู้ฟ้องคดี กับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนดังรายละเอียด                 
ในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 34) 
   

ประเด็นเสนอพิจารณา 
รับทราบค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขด าที่ บ.97/2560 คดีหมายเลขแดง

ที่ บ.229/2560 ระหว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติชาติ  ภูมิวณิชชา ผู้ฟ้องคดี กับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5.2 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ ก าหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท า
รายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (1) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ –                 
จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น                
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2563 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปดังนี้ 
  1. งบแสดงฐานะการเงิน 

   
  2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

รายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 
รายได้     356,727,639.63  บาท       126,830,178.96  บาท 
ค่าใช้จ่าย     331,583,332.28  บาท        71,054,546.17  บาท 
รายได้สูง/(ต่่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ      25,144,307.35  บาท      55,775,632.79  บาท 

 

 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 36) หรือในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 

รายการ ประจ่าเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 
  งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

สินทรัพย์   
    สินทรัพย์หมุนเวียน          2,087,428.39  บาท    1,066,011,145.69  บาท 
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    1,186,530,342.26  บาท       217,903,405.42  บาท 

รวมสินทรัพย์  1,188,617,770.65  บาท  1,283,914,551.11  บาท 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ  
   หนี้สินหมุนเวียน      14,021,953.53  บาท    178,636,380.31  บาท 

รวมหนี้สิน      14,021,953.53  บาท    178,636,380.31  บาท 
ส่วนของเจ้าของ   
    ทุน      191,707,495.93  บาท       801,315,386.40  บาท 
    รายได้สูง(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม      982,888,321.19  บาท       303,962,784.40  บาท 

รวมส่วนของเจ้าของ  1,174,595,817.12  บาท  1,105,278,170.80  บาท 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  1,188,617,770.65  บาท  1,283,914,551.11  บาท 
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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 าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..………… 
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 5.3 รับทราบรายงานประจ าปี พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง จัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 
24 ธันวาคม 2553 ก าหนดให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย และจัดท ารายงานประจ าปีของสภามหาวิทยาลัย นั้น 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยจ าแนก ดังนี้ 
 1. การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 2. การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัย มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 3. การอนุมัติปริญญาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิตและปริญญา 
ดุษฎีบัณฑิต ปี พ.ศ. ๒๕๖๒   
 4. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งโดยสภามหาวิทยาลัย 
 5. ประมวลภาพการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562 
 6. ประมวลภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึ งเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบรายงานประจ าปี                  
พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี พ.ศ. 2562 
(เอกสารแยกเล่ม) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอ 

รับทราบรายงานประจ าปี พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 

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

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

 
 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 

6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 18 กันยายน  2563    
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

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

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

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

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

 
 


