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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 12/2563 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม ลาเวนเดอร์ 3 ชั้น 3 อาคาร TK. 3  โรงแรมทีเค. พาเลซ & คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

----------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1. นายวิชัย ศรขีวัญ    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานที่ประชุม 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จินตนา  เวชม ี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สจัจานันท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. นางดวงสมร  วรฤทธิ ์    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นายปราโมทย์  โชติมงคล   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายภูธร ภูมะธน    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
12. รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
13. นายสมนึก   เต็งชาตะพันธุ์   ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
14. อาจารย์ ดร.ภัสยกร  เลาสวัสดิกุล  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
15. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
16. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธนิดา  ภู่แดง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
17. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์  เสนกาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
18. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศรีสุภา  นาคธน  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
19. อาจารย์พิพัฒศรัณย์  โพธิ์บุญ   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
20. อาจารย์สามารถ พยอมหอม   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
21. อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
22. อาจารย์ ดร.สมชาย วชัรปัญญาวงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
23. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์ รองอธิการบดี     เลขานุการ 
24. นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม   หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
25. นายศุภธี  โตสกุล    หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
26. นายวัชระ  รักษาพล    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 
27. นางสาววาสนา  วงษ์สังข์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
นายขจร จิตสุขุมมงคล    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม… 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
2. อาจารย์ธีรภัทร  สุวรรณรจุิ   ผู้ช่วยอธิการบดี 
 
เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 
  
  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า กรรมการครบองค์ประชุมแล้ว   
จึงได้กล่าวเปิดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1.1 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีมติเห็นชอบให้
เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕63 และมีมติเห็นชอบให้เสนอขอ
พระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย (การประชุมลับ) ครั้งที่ ๓/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 (การประชุมลับ) 
ครัง้ที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 และครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นั้น  
  บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามที่เสนอทุกราย ดังนี้ 
  ๑. นายวิชัย ศรีขวัญ   เป็น  นายกสภามหาวิทยาลัย 
  ๒. นายขจร จิตสุขุมมงคล  เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓. นายชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง  เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๔. นางสาวชุติมา สัจจานันท์  เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๕. นางดวงสมร วรฤทธิ์   เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๖. นายปราโมทย์ โชติมงคล  เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๗. นายพงศ์ หรดาล   เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๘. นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล   เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๙. นายภูธร ภูมะธน   เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๐. นายวรวฒุิ เทพทอง   เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๑. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์  เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๒. นายสุรชัย ขวัญเมือง  เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่  ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ งนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 
  ที่ประชุมรับทราบ 

1.2 เรื่องที่อธิการบดี... 
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1.2 เร่ืองที่อธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ 
 1.2.1 รายงานผลการด าเนนิงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น  
 ราย งาน การด า เนิ น งาน

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

วันที่  3 ธันวาคม 2563 อธิการบดี  ให้การต้อนรับ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย 
องคมนตรี และคณะ ในโอกาสลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม              
และติดตามผลการด าเนินการของโรงเรียนโครงการ           
กองทุนการศึกษา และผลการปฏิบัติตามพระราโชบาย
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว                 
ในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี ภายใต้สถานการณ์ของการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียน
โคกส าโรง อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี  

 

โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์
เกษตรอินทรีย์ภายในจังหวัด
ลพบุรี  

วันที่  23 – 25 พฤศจิกายน 2563 อธิการบดี มอบ
เกียรติบัตรให้กับผู้ เข้าร่วม โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัดลพบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์เกษตรอินทรีย์ภายในจังหวัด
ลพบุรี กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชอินทรีย์              
วิถีลพบุ รี  (โครงการฝึกอบรมเชิ งปฏิบั ติการผู้ ตรวจ
มาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS) 
ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 

 

โครงการส ารวจการปรับตัว
ข อ ง ชุ ม ช น วิ ถี ใ ห ม่ ใ น
สถานการณ์การระบาดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โค โรน า 
2019 

โครงการส ารวจการปรั บตั วของชุ มชนวิ ถี ใหม่ ใน
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ร่วมกันทั้งหมด 38 ราชภัฏ เพ่ือติดตาม
พฤติกรรมการใช้ชีวิต การปรับตัว และการเรียนรู้ของ
ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 สู่การปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ใน
พ้ืนที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี  
โดยมีวัตถุประสงค์  คือ เพ่ือสนับสนุนการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแพร่ระบาด... 
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ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 

 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เพ่ือพัฒนากระบวนการสร้างการเรียนรู้ใน
การปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี และเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการวาง
มาตรการป้องกันร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใน พ้ืนที่ จั งหวัดลพบุ รี 
จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี  กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี  
 การส ารวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่                 
มุ่งศึกษาสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต
ข อ งป ร ะช าช น ใน พ้ื น ที่  ได้ แ ก่  ส ถ าน ก า รณ์                   
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขอนามัยชุมชน   
ด้านสิ่ งแวดล้อม และหรือด้านอ่ืนๆ ที่ เกี่ย วข้อง                   
ที่ส่งผลกระทบต่อการป้องกันและการปรับตัวต่อ  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของ
ประชาชนทั่วประเทศ 

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
แ ล ะ สั ง ค ม ร า ย ต า บ ล              
แบบบูรณาการในต าบล  เขต
พ้ืนที่จังหวัดลพบุรี  จังหวัด
สิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี   

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ
บูรณาการในต าบลเขตพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี  พ้ืนที่ด าเนินการ 15 
ต าบลในจังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัด
สระบุรี จังหวัดละ 5 ต าบลดังต่อไปนี้  
 จังหวัดลพบรุ ี
 1) ต าบลโคกสลุง อ าเภอพัฒนานิคม 
 2) ต าบลหนองมะค่า อ าเภอโคกเจริญ 
 3) ต าบลเพนียด อ าเภอโคกส าโรง 
 4) ต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง 
 5) ต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอเมืองลพบุรี 
 จังหวัดสิงห์บุรี 
 1) ต าบลโพธิ์ประจักษ์ อ าเภอท่าช้าง 
 2) ต าบลไม้ดัด อ าเภอบางระจัน 
 3) ต าบลพักทัน อ าเภอบางระจัน 
 4) ต าบลโพทะเล อ าเภอค่ายบางระจัน 
 5) ต าบลสิงห์ อ าเภอบางระจัน 

 

 
 
 
 
 

จังหวัดสระบุรี… 
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ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

  

จังหวัดสระบุรี 
 1) ต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก 
 2) ต าบลวังม่วง อ าเภอวังมว่ง 
 3) ต าบลห้วยบง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 4) ต าบลเขาดินพัฒนา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 5) ต าบลต้นตาล อ าเภอเสาไห้ 
 วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล           
จ านวน 15 ต าบลจาก 3 จังหวัดในเขตพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 2) เพ่ือให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิต
จบใหม่ และนักศึกษาให้มีงานท าและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ชุมชน ใน 15 ต าบลจาก 3 จังหวัดในพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
 โครงการจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์ 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 อธิการบดี เป็นประธาน
พิธีเปิดการอบรมโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
ซึ่ งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา การอบรมครั้งนี้                
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณาจารย์ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ เข้าร่วมการอบรม 
จ านวน 125 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้นักวิจัย 
มีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการขอความยินยอม             
จากอาสาสมัครและเกณฑ์การขอความยินยอมจาก
อาสาสมัคร อีกทั้งเพ่ือให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจถึง
ความรับผิดชอบของผู้วิจัยหลังผ่านการรับรองจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ ตลอดจนเพ่ือให้นักวิจัยมีความรู้ความ
เข้าใจถึงแนวปฏิบัติการวิจัยที่ ดีและความประพฤติที่ ไม่
เหมาะสมในการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภา
ภรณ์ สุดหนองบัว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ ายต่ างประเทศ คณ ะสาธารณ สุ ขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม 
ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี 

 

 
 
 
 
 

ประชุม... 
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ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 ประชุม กับ UITM  มาเลเซีย 

เพ่ือต่ออายุ MOU 
ระยะเวลา 3 ปี 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 อธิการบดี รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ และ คณะกรรมการ
ศูนย์ภาษา ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กับ UITM  
มาเลเซีย เพ่ือต่ออายุ MOU ระยะเวลา 3 ปี 

 

การแข่งขันกีฬายูโดยุวชน 
เยาวชนชิงแชมป์ประเทศ
ไทย และการแข่งขันกีฬา
ยู โดประชาชน  ชิ งแชมป์
ประเทศไทย  

วันที่  21 – 22 พฤศจิกายน 2563 กองพัฒนา
นักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี น านักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูโด
ยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้ งที่  24 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 และการแข่งขันกีฬายูโด
ประชาชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจ าปี 
2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์เยาวชนเทศบาล
นครปฐม บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม ได้ รับ รางวัล รองชนะเลิ ศ อันดับหนึ่ ง                
(เหรียญเงิน) 2 ประเภท  
 1. นางสาวสินาภรณ์  เสาระโส (45 – 48 กิโลกรัม) 
สาขา พลศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 2. นางสาวณัฐวรา  สุมานิตย์ (48 – 52 กิโลกรัม) 
สาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 โดยมหาวิทยาลัย ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว 

 

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

วันที่  16 พ.ย. 2563 Ms. Su Jeong Kang Acting 
Representative, KOICA Thailand Office (รักษาการ
ผู้ จัดการองค์กร KOICA ประเทศไทย) เข้ าเยี่ ยม                
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยได้รับ 
การต้อนรับจาก ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร. กันยา             
กองสูงเนิน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงานวิเทศ
สัมพันธ์  เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร                  
ช าว เก าห ลี  Ms. Park Ji Eun Korean Language 
Volunteer (อาสาสมัครสอนภาษาเกาหลี) (รุ่นที่ 134) 
ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานด้านการสอนภาษาเกาหลี ให้กับ
มหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของศูนย์ภาษา ตั้งแต่
เดื อนสิ งหาคม พ .ศ . 2562 และได้ท าการสอน           
ภ าษ า เก าห ลี แ บ บ  Online class ใน โค ร งก า ร                  
E-volunteering ตั้งแต ่เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2563 

 

 
 

นอกจากนี้ ... 
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ยุทธศาสตร์/ 
วันเดือนปี 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านการอบรม

ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 และ 2 จ านวนทั้งสิ้น 57 คน 
นอกจากนี้ ทางตัวแทนผู้จัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ด ร . กั น ย า  กอ งสู ง เนิ น  ได้ ห ารื อ ถึ งกิ จ ก รรม งาน
ต่างประเทศระหว่างมหาวิทยาลัยกับ KOICA เพ่ือจะเป็น
การพัฒนานักศึกษาในอนาคต 

 

 
  นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวถึงโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์เกษตรอินทรีย์ภายในจังหวัดลพบุรีว่า           
เมื่อปี พ.ศ. 2552 จังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดน าร่องที่กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมด้านเกษตรอินทรีย์ การด าเนินการ
เกษตรอินทรีย์เป็นเรื่องยาก ในต าบลที่ท าเกษตรอินทรีย์ต้องไม่ใช้สารเคมีอย่างเด็ดขาด ไม่สามารถใช้น้ าจาก
ชลประทานได้ และควรระมัดระวังหากเกิดการตรวจสอบ จึงแนะน าให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนชื่อจากเกษตรอินทรีย์ 
เป็นเกษตรปลอดภัยจะเหมาะสมกว่า และมีเงื่อนไขโดยใช้สารเคมีน้อยที่สุด 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  11/2563 เมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2563 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เทพสตรี ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  
ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี และจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมทางไปรษณีย์ และในระบบการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 แล้ว 
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ จึงขอแก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 
11/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 วาระที่ 4.11 โดยขอแก้ไขรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ จากเดิม 
นางเบญจวรรณ วงษ์สุนทร แก้ไขเป็น นางเบ็ญจวรรณ วงษ์สุนทร ตั้งแต่หน้าที่ 25 – 29 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งที่  11/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม                
(หน้า 1 - 38) 
  มติสภามหาวิทยาลัย  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 
11/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โดยมีการแก้ไข 
 
 
 

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

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

ครั้งที่ 11/2563 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

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

11. ทบทวนการมอบ... 
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เรื่อง การประชุมครั้งที่ / วันที่ 
11. ทบทวนการมอบอ านาจของสภามหาวิทยาลัย ในการด าเนินการคดีปกครอง  

ครั้งที่ 11/2563 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

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

 2. อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 11 เรื่อง 
เรื่อง การประชุมครั้งที่ / วันที่ 

1 . การด าเนิ นการให้ ได้ มาซึ่ งคณ ะกรรมการตรวจสอบตามหลั ก เกณ ฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ครั้งที่ 1/2563 
วันที่ 24 มกราคม 2563 

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

ครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

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

ครั้งที่ 5/2563 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

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

ครั้งที่ 6/2563 
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

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

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 8. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลั กสู ตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการประถมศึ กษา (4 ปี ) (หลั กสู ตรใหม่                          
พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ 
9. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 8/2563  
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 

10. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่                
พ.ศ. 2562) 

ครั้งที่ 9/2563 
วันที่ 18 กันยายน 2563 

11. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 10/2563 
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 

 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย... 
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 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
 การด าเนินการติดตามตามมติสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการควรจัดมติเป็นหมวดหมู่ เช่น 
หมวดงานบุคคล หมวดงบประมาณ โดยก าหนดรหัสตัวเลขในมติครั้งนั้นๆ และวันที่ประชุม เพ่ือความสะดวก             
ต่อการติดตาม ตรวจสอบ และสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว  

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2563 - การประชุมครั้งที่ 11/2563 โดยมอบ                
ฝ่ายเลขานุการรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการ 
 
 3.2 พิจารณาทบทวนปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ  ทบทวนปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  ตามที่  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ในการประชุมครั้งที่  11/2563 เมื่อ วันที่                   
27 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบก าหนดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี               
พ.ศ. ๒๕64 จ านวน 12 ครั้ง ตามวันและเวลา ดังนี้ 
    ครั้งที่ ๑/๒๕64  วันที่ 22 มกราคม 2564  เวลา 13.30 น. 
    ครั้งที่ ๒/๒๕64  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. 
    ครั้งที่ ๓/๒๕64  วันที่ 19 มีนาคม 2564  เวลา 13.30 น. 
    ครั้งที่ 4/๒๕64  วันที่ 23 เมษายน 2564  เวลา 13.30 น. 
    ครั้งที่ 5/๒๕64  วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 
    ครั้งที่ 6/๒๕64  วันที่ 18 มิถุนายน 2564  เวลา 13.30 น. 
    ครั้งที่ 7/๒๕64  วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 
    ครั้งที่ 8/๒๕64  วันที่ 20 สิงหาคม 2564  เวลา 13.30 น. 
    ครั้งที่ 9/๒๕64  วันที่ 17 กันยายน 2564  เวลา 13.30 น. 
    ครั้งที่ ๑0/๒๕64  วันที่ 15 ตุลาคม 2564  เวลา 13.30 น. 
    ครั้งที่ ๑1/๒๕64  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 
    ครั้งที่ 12/2564  วันที่ 17 ธันวาคม 2564  เวลา 13.30 น. 
    ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
 ประกอบกับ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเพ่ือให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าร่วมประชุม และเพ่ือให้การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาทบทวนปฏิทิน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564  
 
 
 
 
 

กรรมการสภา… 
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 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ก าหนดให้ใช้หลักการเดิม คือ ก าหนดจัดการ
ประชุมในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน ทั้งนี้ กรณีมีความจ าเป็นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมได้ 
  มติสภามหาวิทยาลัย   
  1. เห็นชอบก าหนดให้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของ
ทุกเดือน เวลาเริ่มประชุม 13.30 น. 
  2. เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตามที่                
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอ ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 

 

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

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
2563 ดังนี้        

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

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

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

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

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

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

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

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

1. คณะวิทยาศาสตร์... 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  1.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2 - 2 
  1.1.2 สาขาวิชาเคมี 9 - 9 
  1.1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 - 2 
 1.1.4 สาขาวิชาชีววิทยา 1 - 1 
 1.1.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 - 2 
 1.1.6 สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 17 - 17 
รวมทั้งสิ้น 17 - 17 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 2.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
  2.1.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 5 4 9 

รวมทั้งหลักสูตร 5 4 9 
 2.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
  2.2.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - 26 26 

รวมทั้งหลักสูตร - 26 26 
รวมทั้งสิ้น 5 30 35 

3. คณะวิทยาการจัดการ    
 3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 3.1.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 - 8 

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

รวมทั้งหลักสูตร 49 1 50 
 3.3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
  3.3.1 สาขาวิชาการบัญชี 6 - 6 

รวมทั้งหลักสูตร 6 - 6 
 3.4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    
  3.4.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 64 1 65 

 

4. คณะเทคโนโลยี... 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 4.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
  4.1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 1 1 2 

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

11 2 13 

  4.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล) 1 - 1 
  รวมทั้งหลักสูตร 12 2 14 

รวมทั้งสิ้น 13 3 16 
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  5.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 - 1 
  5.1.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 - 4 

รวมทั้งหลักสูตร 5 - 5 
รวมทั้งสิ้น 5 - 5 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 104 34 138 
 

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี  จ านวน 138 คน (เอกสารแยกเล่ม             
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) 
 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
 1. การเสนอลงนามในปริญญาบัตร ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยจะเสนอใบปริญญาบัตรเสนอต่อนายก
สภามหาวิทยาลัยลงนาม ในห้วงเวลาที่ใกล้วันรับพระราชทานปริญญาบัตร จึงมีข้อสงสัยว่า ผู้ลงนามควรเป็นนายก
สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีที่ด ารงต าแหน่ง ณ วันที่ อนุมัติให้ปริญญาหรือไม่ 
  2. หลักการอนุมัติให้ปริญญา เป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ.2547 ผู้รับรองความถูกต้องในใบปริญญาบัตรมี 2 ต าแหน่ง คือ อธิการบดีในฐานะฝ่ายบริหารและ
นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ลงนามรับรอง คือ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งอธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัย ณ วันที่ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญา แต่หากเวลาผ่านเลยไปใบปริญญาบัตรยังมิได้เสนอผู้มีอ านาจ ณ ขณะนั้น           
ลงนามประกอบกับอธิการบดี หรือนายกสภามหาวิทยาลัยผู้นั้น พ้นจากต าแหน่งแล้ว ด้วยเหตุใดก็ตาม การลงนาม
ในปริญญาบัตร ณ ปัจจุบัน จึงไม่สามารถลงนามได้ ฉะนั้น ผู้ที่ท าหน้าที่ลงนามรับรองความถูกต้องในใบปริญญาบัตร 
คือ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งโดยปริญญาให้ไว้ ณ วันที่ (Date of Issue) และให้มีผล ณ วันที่อนุมัติ (Date of Effective) 
ซึ่งมีผลย้อนหลัง 
 3. ควรปรับวิธีการเสนอใบปริญญาบัตรต่ออธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัย เพ่ือลงนาม   
โดยหลังจากที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาแล้วไม่เกิน 1 อาทิตย์ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการทยอยน าเสนอ
ใบปริญญาบัตรต่ออธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม  

มติสภามหาวิทยาลัย...   
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  มติสภามหาวิทยาลัย  อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและ 
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 138 คน ดังนี้ 
 

คณะ หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 17 - 17 

2. คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 5 4 9 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - 26 26 

3. คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 8 - 8 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 49 1 50 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 6 - 6 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 1 - 1 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 1 2 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 12 2 14 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 5 - 5 
รวมจ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาทั้งสิ้น 104 34 138 

 
 

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

คณะมนุษยศาสตร์... 
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   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับข้อเสนอแนะผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHE CO) เพื่อให้พิจารณาปรับแก้ไข ดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
หัวข้อ 1.1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) 
*ไม่สอดคล้อง 

ขอให้ตรวจสอบชื่อปริญญาและสาขาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ให้ถูกต้องและปรับแก้ไขใน มคอ.2 ให้สอดคล้องกัน 

หัวข้อ 1.10.1 แนบไฟล์ 
*ไม่สอดคล้อง 

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

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

   หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ 

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

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
     สาขาวิชาศิลปกรรม  
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts 
     Program in Fine and Applied Arts 

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

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

 

   ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์             
ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 
12/2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563  
   ส าหรับชื่อปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการยกร่าง พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 3) ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.2563)               
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

มติสภามหาวิทยาลัย... 
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  มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา จากเดิม หลักสูตรศิลปกรรม              
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ แก้ไขเป็น หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาศิลปกรรม  
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts  Program in Fine and Applied Arts 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม  (ไทย) : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปกรรม) 
ชื่อย่อ (ไทย) : ศป.บ. (ศิลปกรรม) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied Arts  (Fine and Applied Arts) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.F.A (Fine and Applied Arts) 
 

4.3  พิจารณาหลักการขั้นตอนการเสนอและพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ และเรื่องร้องทุกข์ ที่เสนอต่อนายก
สภามหาวิทยาลัย 

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

 
หมวด ๖... 
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  หมวด ๖ การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
ข้อ ๙๓ วรรคสอง ถ้าข้าราชการไม่ประสงค์ที่จะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับค าชี้แจง

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

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

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

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

ดังนั้น… 



- 18 - 
 

 ดังนั้น เพ่ือให้การยื่นอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการพิจารณาอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ต่อนายกสภามหาวิทยาลัย 
สามารถปฏิบัติได้อย่างชัดเจนในขณะที่อยู่ระหว่างรอการปรับแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว ส านักงานสภามหาวิทยาลัยใน
ฐานะหน่วยงานธุรการของสภามหาวิทยาลัย จึงขอเสนอหลักการขั้นตอนการเสนอและพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ และเรื่อง
ร้องทุกข์ ที่เสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
 ๑. การยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ ร้องทุกข์ ต่อนายกสภามหาวิทยาลัย กรณีที่ประสงค์น าหนังสือ
มายื่นเอง (ข้อ 83 วรรคสอง) ให้ส่งที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาคารส านักงาน
อธิการบดี ชั้น 6  
 2. เมื่อส านักงานสภามหาวิทยาลัย รับหนังสืออุทธรณ์ หรือหนังสือร้องทุกข์แล้ว ให้เสนอต่อ
นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยใช้ดุลยพินิจสั่งการให้น าเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนก็ได้ เพ่ือให้สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมายคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณา หรือนายกสภา
มหาวิทยาลัยอาจสั่งการมอบหมายคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาก่อน
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยก็ได้ 
 โดยให้ใช้หลักการนี้ไปจนกว่าจะมีการปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย      
การด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณาการลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน            
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 
  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอและพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ เป็นไป
ตามก าหนดระยะเวลาภายใน 90 วัน เสนอหลักปฏิบัติดังนี้ กรณีมีผู้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ ร้องทุกข์ ต่อนายก
สภามหาวิทยาลัย ให้ส่งที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย เมื่อส านักงานสภามหาวิทยาลัยรับหนังสืออุทธรณ์ ร้องทุกข์แล้ว 
ให้เสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย สั่งการมอบคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ด าเนินการ และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย 
  2. การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี         
ว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณาการลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการ             
ไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ดังนั้น ในขณะที่ยังมิได้ปรับแก้ไขข้อบังคับฯ เห็นควรให้สภา
มหาวิทยาลัย มีมติมอบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท าการแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี              
ในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ และเรื่องร้องทุกข์ ในทุกกรณี โดยมีหลักการขั้นตอนการเสนอและพิจารณาเรื่อง
อุทธรณ์ และเรื่องร้องทุกข์ท่ีเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   (1) การยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ ร้องทุกข์ ต่อนายกสภามหาวิทยาลัย ให้ส่งที่ ส านักงาน 
สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 6  
   (2) เมื่อส านักงานสภามหาวิทยาลัย รับหนั งสืออุทธรณ์  หรือหนั งสือร้องทุกข์แล้ว              
ให้เสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาสั่งการให้น าเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการ อุทธรณ์ และร้องทุกข์                  
ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณากลั่นกรอง  
   (3) คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณา
กลั่นกรอง และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาวินิจฉัย 
   โดยให้ใช้หลักการนี้ไปจนกว่าจะมีการปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                  
ว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณาการลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการ            
ไว้ก่อนการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 
 

 และให้มหาวิทยาลัย… 
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  และให้มหาวิทยาลัยปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การด าเนินการ             
ทางวินัยการสอบสวนพิจารณาการลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และ           
การร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 โดยมีหลักการขั้นตอนที่ชัดเจน ผดุงความเป็นธรรม เรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ที่เสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย ควรเสนอเฉพาะเรื่องส าคัญที่กระทบสิทธิ์บุคคล เช่น ค าสั่งไล่ออก เป็นต้น  
  3. กรณีมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ร้องเรียน เกี่ยวกับการกระท าผิดเรื่องใดก็ตาม หาก สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้นายกสภามหาวิทยาลัยด าเนินการ นายกสภามหาวิทยาลัยสามารถขอข้อมูลจาก
ผู้บริหาร โดยให้อธิการบดีชี้แจงได้ หลังจากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาจากค าชี้แจง หากเห็นว่า 
ไม่เป็นการกระท าผิด อาจส่งต่อข้อมูลไปยังผู้ถูกร้องเรียน หากผลการพิจารณายังไม่เป็นที่น่าพอใจ สามารถ                
ร้องทุกข์ได้ จากขั้นตอนต่างๆ นายกสภามหาวิทยาลัยสามารถใช้ดุลพินิจสั่งการได้ เช่น เรื่องร้องเรียนสั่งการมอบ
อธิการบดีชี้แจง เรื่องร้องทุกข์สั่งการมอบคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ พิจารณา ดังนั้น การปรับแก้ไข
ข้อบังคับฯ ควรเขียนในครอบคลุมทั้งเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ 
  4.  ควรปรับแก้ไขข้อ 97 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การด าเนินการ          
ทางวินัย การสอบสวนพิจารณาการลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนการอุทธรณ์ และ
การร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์แล้วให้นายกสภามหาวิทยาลัยสั่งการมอบคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ โดยให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ พิจารณา หากเป็นเรื่องร้องทุกข์ จึงด าเนินการ
ตามข้ันตอนต่างๆ   
  5. ขั้นตอนการเสนอเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ เช่น การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย ให้อุทธรณ์
ค าสั่งต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย หากผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ เป็นที่พอใจจึงถือว่ายุติ หากไม่เป็นที่พอใจจึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
  มติสภามหาวิทยาลัย 
  1. เห็นชอบมอบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท าการแทนสภามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี ในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ และเรื่องร้องทุกข์ ในทุกกรณี โดยมีหลักการขั้นตอนการเสนอและ
พิจารณาเรื่องอุทธรณ์ และเรื่องร้องทุกข์ท่ีเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   ๑.1 การยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ ร้องทุกข์ ต่อนายกสภามหาวิทยาลัย ให้ส่งที่ ส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 6  
   1.2 เมื่อส านักงานสภามหาวิทยาลัย รับหนังสืออุทธรณ์  หรือหนังสือร้องทุกข์แล้ว              
ให้เสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาสั่งการ ให้น าเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณากลั่นกรอง  
   1.3 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณา
กลั่นกรอง และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาวินิจฉัย 
   โดยให้ใช้หลักการนี้ไปจนกว่าจะมีการปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                  
ว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณาการลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 
  2. มอบมหาวิทยาลัยปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การด าเนินการ             
ทางวินัย การสอบสวนพิจารณาการลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนการอุทธรณ์และ          
การร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 
 

4.4 พิจารณา... 
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 4.4 พิจารณาการก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการที่
ก าหนด 1.5 เท่าของข้าราชการแรกบรรจุและสายสนับสนุนที่ก าหนด 1.3 เท่าของข้าราชการแรกบรรจุ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ น าเสนอ การก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการที่ก าหนด 1.5 เท่าของข้าราชการแรกบรรจุและสายสนับสนุนที่ก าหนด 
1.3 เท่าของข้าราชการแรกบรรจุ ดังนี้ 
  ตามที่ได้มีค าพิพากษา (อุทธรณ์) ศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เรื่องคดีพิพาท
เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระท า
ละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ (อุทธรณ์ค าพิพากษา) ระหว่าง จ่าสิบตรี จอห์นนภดล วศินสุนทร ผู้ฟ้องคดี กับสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 2 และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ที่ 3 ผู้ถูกฟ้องคดี ที่พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีกรณี มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏเชียงใหม่ ก าหนดอัตราเงินเดือนไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 ที่ให้จัดสรร
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นจากเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการ คือ 
เพ่ิมขึ้น 1.7 เท่าจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หรือสาย ก 
โดยในค าพิพากษาได้ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยสามารถน าเงินในส่วนที่จ่ายไม่หมด (0.2 เท่า) ไปจัดสวัสดิการให้กับ
พนักงานมหาวิทยาลัยได้ (ดังรายละเอียดค าพิพากษา (อุทธรณ์) หน้า 1 – 48) 
  คดีดังกล่าวเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระท าละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ (อุทธรณ์ค าพิพากษา)  ผู้ถูกฟ้องคดี คือ 
สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และมหาวิทยาลัย เมื่อเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พบว่ามีการก าหนด
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ที่ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
  จึงขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี น าเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัย ถึงแนวปฏิบัติการการ
ก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการที่ก าหนด 1.5 เท่า ของข้าราชการ
แรกบรรจุและสายสนับสนุนที่ก าหนด 1.3 เท่าของข้าราชการแรกบรรจุ ในประเด็นต่อไปนี้ 
  1. จ านวนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร 
(งบแผ่นดิน) 
  2. จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยมี (แยกเป็นงบ
แผ่นดินและงบรายได้) 
  3. งบรายได้ที่ได้จัดสรรเป็นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (ที่ไม่ใช่อาจารย์หลังเกษียณและ
ลูกจ้างชาวต่างชาติ) 
  4. สวัสดิการที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับ 
  โดยน ามาวิเคราะห์ ศึกษา เทียบเคียงกับคดีดังกล่าว และเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อพนักงาน
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. มหาวิทยาลัย มีพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด 451 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ 221 คน                
สายสนับสนุน 230 คน ในจ านวนนี้ใช้งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 423 คน เป็นเงินจ านวน 173 ล้านบาท            
เงินรายได้ 28 คน เป็นเงินจ านวน 11 ล้านบาท มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และยกเว้นค่าเล่าเรียนบุตรโดยเฉพาะที่ศึกษาในโรงเรียนสาธิต มีสิทธิ์
เทียบเท่าข้าราชการ ซ่ึงข้อเท็จจริงมหาวิทยาลัยมีกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 297 คน   
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แต่ปฏิบัติงานจริงมีจ านวน 451 คน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงน างบประมาณแผ่นดินที่ได้รับเฉลี่ยจ่ายเป็นเงินเดือน              
ให้พนักงานทั้งหมด 423 คน มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการชี้แจงแก่คณาจารย์ถึงประเด็นการก าหนดอัตราเงินเดือน
ของพนักงาน สายวิชาการ 1.7 เท่า และสายสนับสนุน 1.5 เท่า ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้ แต่ทั้งนี้ 
ต้องจัดกรอบอัตราก าลังบุคลากรใหม่ นอกจากนี้ ในอนาคตต่อไปมหาวิทยาลัยต้องออกนอกระบบราชการ และมี
สถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ มหาวิทยาลัยต้องเตรียมการเข้าสู่มหาวิทยาลัยในก ากับ โดยได้มอบให้รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานสภาคณาจารย์ และผู้แทนคณาจารย์ ไปศึกษาเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ ขั้นตอน
การท างาน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับได้อย่างรวดเร็ว บุคลากรต้องช่วยกัน
สร้างคุณภาพของนักศึกษา อาจารย์ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยก้าวหน้าต่อไป  
 2. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย              
จัดท าข้อมูลภาระผูกพันของบุคลากร ณ ปัจจุบัน ในทุกอัตรา บุคลากรควรให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพ การเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับ ต้องปรับภาพลักษณ์ใหม่ จะเปลี่ยนแปลงหรือด าเนินการอย่างไรให้ก้าวหน้าต่อไปได้ ส าหรับ
บุคลากรที่ไม่เป็นตามเงื่อนไขสัญญาจ้างอาจจะมีผลต่อการเลิกจ้างได้ทันที  
  3. บริบทของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งแตกต่างกัน จากค าพิพากษา (อุทธรณ์) ศาลปกครองสูงสุด 
สรุปได้ว่า จ่าสิบตรี จอห์นนภดล วศินสุนทร ผู้ฟ้องคด ีฟ้องมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2 ประเด็น คือ 
   ประเด็นที่ 1 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้จ่ายเงินเดือนพนักงานสายวิชาการที่ก าหนด 1.5 
เท่าของข้าราชการแรกบรรจุ และสายสนับสนุนที่ก าหนด 1.3 เท่าของข้าราชการแรกบรรจุ  แต่มหาวิทยาลัย 
จ่ายเงินเดือนจริงไม่ถึง 1.5 และ 1.3 ศาลจึงมีค าสั่งให้เพิกถอนระเบียบฯ เฉพาะส่วนเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาโท  
   ประเด็นที่ 2 การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับเงินประจ าต าแหน่งไม่สามารถน าเงินกองทุน              
มาจัดสวัสดิการได้ เมื่อมีการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งจากเงินกองทุน ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ ถูกต้องและ              
ต้องชดใช้เงินให้กับผู้ฟ้องคดี  
  ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อปี พ.ศ. 2552 ได้รับจัดสรรกรอบอัตราก าลัง 
จ านวน 297 คน ซึ่งไม่เพียงพอกับบุคลากรที่อยู่ในมหาวิทยาลัย จึงน าเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับมาจัดสรร
ให้กับพนักงานที่ใช้งบประมาณเงินรายได้  
 4. จากค าพิพากษา (อุทธรณ์) หน้า 36 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2542  และ
วันที่ 31 สิงหาคม 2542 ให้ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้าง
บุคคล  โดยค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างบุคคลไม่ใช่เงินเดือนหรือค่าจ้างนั้น แต่เป็นค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่รัฐพึงดูแล
บุคลากรกลุ่มนี้ เมื่อจัดสรรงบประมาณมาให้แล้ว จะไม่มีงบประมาณหรือสวัสดิการใดๆ ที่รัฐจะจัดให้อีก ดังนั้น 
คณาจารย์ควรปรึกษาหารือกันเพ่ือให้ได้ข้อสรุป บางมหาวิทยาลัยที่ก าหนดอัตราเงินเดือน 1.5 และ 1.7 ได้นั้น 
มหาวิทยาลัยของเรามีข้อจ ากัดใดที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ หากจ่ายในอัตราเงินเดือนพนักงาน 1.5 และ 
1.7 ในรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง หรืออาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ          
ด้านบุคคลไปให้ข้อมูลเพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจ และสร้างรูปแบบที่เป็นของมหาวิทยาลัย 
 5. มหาวิทยาลัยควรสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ อาจารย์ 
บุคลากรต้องมีประสิทธิภาพ และควรจัดท าแผนการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ  
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืนที่ได้ อัตราเงินเดือน 1.7 
และ 1.5 และมหาวิทยาลัยได้พยายามด าเนินการจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน 
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 7. ปัจจุบันพนักงานสายวิชาการ กับพนักงานสายสนับสนุน มีจ านวนที่ใกล้เคียง โดยจ านวน
พนักงานสายวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 1 หลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์ 5 คน ส าหรับอัตรา
พนักงานสายสนับสนุน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังเปิดรับสมัครพนักงานเพ่ิม ดังนั้น ในอนาคตหากยังด าเนินการ
เปิดรับสมัครพนักงานภายใต้กรอบงบประมาณเท่าเดิม อาจไม่สามารถจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรได้มากขึ้น 
นอกจากนี้ การตรวจสุขภาพประจ าปี พนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องจ่ายเงินส าหรับตรวจสุขภาพประจ าปีด้วย           
จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจ าปี ให้กับ
พนักงานด้วย 
 8. การรับสมัครพนักงานสายสนับสนุนนั้น เป็นการรับแทนผู้ลาออก และเห็นว่าต้องมีการก ากับ
พนักงานสายสนับสนุนให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส าหรับการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี มอบสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นต้นเรื่องด าเนินการ 
 9. การจัดการศึกษามีต้นทุนสูงมาก การเปิดหลักสูตรที่ไม่มีคนเรียน บางหลักสูตรไม่ได้รับความ
นิยม หรือมีคนเรียนน้อยนั้น จากประสบการณ์ด้านวิชาการ ได้ด าเนินการควบรวมหลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตร                   
มีประสิทธิภาพ เช่น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตใช้เล่มหลักสูตร 1 เล่ม และแยกออกเป็นสาขาวิชา  มีอาจารย์
ประจ าสาขาวิชาละ 3 คน และขยายการศึกษาโดยเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโท ใช้ศักยภาพอาจารย์ที่มี
อยู่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีนโยบายไม่รับบุคลากรใหม่ ทั้งนี้ เพื่อใช้คนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังส่งผล
ที่ดีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยไม่เสียเวลา จึงเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรต้องมีการปฏิรูปจัดการหลักสูตร
ใหม่โดยใช้ศักยภาพร่วมกัน ต้องมีจุดเน้น ลดต้นทุน และควรมีนโยบายที่ชัดเจนจากสภามหาวิทยาลัย                 
เพ่ือความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต 
 10. พนักงานสายสนับสนุน คือ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงาน ถ้าไม่อยู่ในส านักงานถือว่าจ้างด้วย
เงินรายได้ มีสถานะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ควรส ารวจข้อมูลจ านวนพนักงานสายสนับสนุนเพ่ือเปรียบเทียบจ านวน
พนักงานที่แท้จริงมีเป็นจ านวนเท่าใด เพ่ือมิให้เกิดปัญหา 
 11. มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการต่อไป และแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบด้วย 
 มติสภามหาวิทยาลัย   
   1. รับทราบคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย และการกระท าละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ (อุทธรณ์ค าพิพากษา) ค าสั่งศาลปกครองสูงสูด 
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 
   2. มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบ             
การด าเนินการต่อไป และแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 
 4.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน 
และผู้อ านวยการส านัก 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี และแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการส านัก ดังนี้  
  ด้วยผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 3/2560 
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 8 มีนาคม 2564   
 

ข้อบังคับ… 
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ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน 
ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ไว้ดังนี้ 
  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี                   
พ.ศ. 2551  
                         “ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหา
คณบดี” ประกอบด้วย  
       (๑)  อธิการบดีเป็นประธาน 
       (๒)  ผู้แทนจากผู้บริหารที่ไม่ได้สังกัดคณะที่ด าเนินการสรรหาคณบดี ซึ่งคัดเลือกกันเอง 
จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
       (๓)  ผู้แทนข้าราชการ และพนักงานจากคณะที่จะด าเนินการสรรหาคณบดีโดยคัดเลือก
กันเอง จ านวนสี่คน เป็นกรรมการ 
        ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการตาม (๓) คนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
        การแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการภายในเก้าสิบวันก่อนที่คณบดีจะครบวาระ…” 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551  
                       “ข้อ ๗  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ” 
ประกอบด้วย  
 (๑)  อธิการบดี เป็นประธาน 
 (๒)  ผู้แทนจากผู้บริหารที่ไม่ได้สังกัดสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่ด าเนินการสรรหาซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
 (๓)  ผู้แทนข้าราชการ และพนักงานจ านวนสี่คน เป็นกรรมการ 
 ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการใน (๓) คนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
 กรรมการตามข้อ ๗ (๓) ให้มหาวิทยาลัยจัดเลือกตั้งโดยตรงจากข้าราชการ และพนักงานที่ได้รับ
คะแนนสูงสุดสี่ล าดับแรกที่มาจากต่างคณะ หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการภายในเก้าสิบวันก่อนที่ผู้อ านวยการจะ
ครบวาระ...” 
  มหาวิทยาลัย จึงด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการส านัก และคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ก่อนที่
คณบด ีผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการสถาบัน จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์  
 ๒. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ๓. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 4. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
 5. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

6. คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 7. คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซ่ึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้ได้มาซึ่งบุคคลเพ่ือเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหา ดังนี้ 
  

๑. มหาวิทยาลัย… 



- 24 - 
 

  ๑. มหาวิทยาลัย โดยส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์  ด าเนินการตามข้อ 7 (2) ของ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2551  และตาม ข้อ 7 (2) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วน
ราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551 ให้ผู้บริหารที่ไม่ใช่สังกัดคณะ 
สถาบัน/ส านัก ซึ่งจะด าเนินการสรรหาคณบดี/ผู้อ านวยการ คัดเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนผู้บริหาร เพ่ือเสนอให้สภาฯ 
แต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดี/ผู้อ านวยการ คณะกรรมการละ ๒ คน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563  
  ๒. คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการ
จัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการตามข้อ 7 (3) ของ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2551   ให้ข้าราชการ และพนักงานของแต่ละคณะ คัดเลือก
กันเองเพ่ือเสนอให้สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดี คณะละ ๔ คน ระหว่างวันที่ 7 – 16 
ธันวาคม 2563 
  ๓. มหาวิทยาลัย โดยส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด าเนินการตาม ข้อ 7 (3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน     
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551 ให้ได้ผู้แทนจากข้าราชการ และพนักงาน จ านวน ๔ คน   
เพ่ือเสนอให้สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก คณะกรรมการละ ๔ คน ระหว่าง
วันที่ 7 – 16 ธันวาคม 2563 

  สรุปรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหา ดังนี้ 
  ๑. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์   

องค์ประกอบคณะกรรมการ 
ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง 

หน่วยงาน 
ที่ด าเนินการ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ข้อ 7 ต าแหน่ง 

(1) อธิการบดี ประธาน 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
(2) ผู้แทนจากผู้บริหารที่ไม่ได้
สังกัดคณะที่ด าเนินการสรรหา
คณบดี จ านวนสองคน 

กรรมการ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา  ภู่แดง 
(คณบดีคณะวิทยาการจัดการ) 

ส า นั ก บ ริ ห า ร
ทรัพยากรมนุษย ์

กรรมการ ๓. อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ ากลาง 
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

(3 ) ผู้ แทนข้ าราชการ และ
พนักงานจากคณะที่จะด าเนิน  
การสรรหาคณบดี จ านวนสี่คน 

กรรมการ 4. อาจารย์ขจิตพรรณ ทองค า คณะครุศาสตร์ 
กรรมการ 5. อาจารย์อริญชย์ นิลสกุล 
กรรมการ 6. อาจารย์ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ 
กรรมการ 7. อาจารย์ ดร.ธันยนันท์ ทองบุญตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. คณะกรรมการ... 
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  2. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
องค์ประกอบคณะกรรมการ 

ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง 
หน่วยงาน 

ที่ด าเนินการ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ข้อ 7 ต าแหน่ง 
(1) อธิการบดี ประธาน 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
(2) ผู้แทนจากผู้บริหารที่ไม่ได้
สังกัดคณะที่ด าเนินการสรรหา
คณบดี จ านวนสองคน 

กรรมการ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง 
(คณบดีคณะครุศาสตร์) 

ส านักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

กรรมการ ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ 
(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

(3 ) ผู้ แทนข้ าราชการ และ
พนักงานจากคณะที่จะด าเนิน  
การสรรหาคณบดี จ านวนสี่คน 

กรรมการ 4. อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ   กรรมการ 5. อาจารย์ ดร.ดวงพร ไม้ประเสริฐ 

กรรมการ 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญารัตน์ อู่ตะเภา 
กรรมการ 7. นางจินตนา เขตจ านันต์ 

 

  3. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
องค์ประกอบคณะกรรมการ 

ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง 
หน่วยงาน 

ที่ด าเนินการ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ข้อ 7 ต าแหน่ง 
(1) อธิการบดี ประธาน 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
(2) ผู้แทนจากผู้บริหารที่ไม่ได้
สังกัดคณะที่ด าเนินการสรรหา
คณบดี จ านวนสองคน 

กรรมการ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ 
(คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ส านักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

กรรมการ ๓. อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ ากลาง 
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

(3 ) ผู้ แทนข้ าราชการ และ
พนักงานจากคณะที่จะด าเนิน  
การสรรหาคณบดี จ านวนสี่คน 

กรรมการ 4. นางนุชนาฎ พันธุ์ไชยศรี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม   กรรมการ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์ 

กรรมการ 6. อาจารย์ ดร.ธาดา ค าแดง 
กรรมการ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ 

 

  4. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
องค์ประกอบคณะกรรมการ 

ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง 
หน่วยงาน 

ที่ด าเนินการ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ข้อ 7 ต าแหน่ง 
(1) อธิการบดี ประธาน 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
(2) ผู้แทนจากผู้บริหารที่ไม่ได้
สังกัดคณะที่ด าเนินการสรรหา
คณบดี จ านวนสองคน 

กรรมการ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง 
(คณบดีคณะครุศาสตร์) 

ส านักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

กรรมการ ๓. อาจารย์ ดร.สกุล ค านวนชัย 
(คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

(3 ) ผู้ แทนข้ าราชการ และ
พนักงานจากคณะที่จะด าเนิน  
การสรรหาคณบดี จ านวนสี่คน 

กรรมการ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ าลอง  เขตจ านันต์ คณะวิทยาการ
จัดการ กรรมการ 5. อาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ 

กรรมการ 6. อาจารย์เพ็ญนภา จุมพลพงษ์ 
กรรมการ 7. อาจารย์นฤมลวรรณ สุขไมตรี 

 
 

๕. คณะกรรมการ... 
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  ๕. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
องค์ประกอบคณะกรรมการ 

ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง หน่วยงาน 
ทีด่ าเนินการ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ข้อ 7 ต าแหน่ง 

(1) อธิการบดี ประธาน 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
(2) ผู้แทนจากผู้บริหารที่ไม่ได้
สังกัดคณะที่ด าเนินการสรรหา
คณบดี จ านวนสองคน 

กรรมการ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา  ภู่แดง 
(คณบดีคณะวิทยาการจัดการ) 

ส านักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

กรรมการ ๓. อาจารย์ ดร.สกุล ค านวนชัย 
(คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

(3 ) ผู้ แทนข้ าราชการ และ
พนักงานจากคณะที่จะด าเนิน  
การสรรหาคณบดี จ านวนสี่คน 

กรรมการ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี   กรรมการ 5. อาจารย์ ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร 

กรรมการ 6. นางสาวศิริญาภัฏธ์ นามวงศ์วรรณ 
กรรมการ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลิกา สุขส าราญ 

6. คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
องค์ประกอบคณะกรรมการ 

ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง 
หน่วยงาน 

ที่ด าเนินการ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ข้อ 7 ต าแหน่ง 
(1) อธิการบดี ประธาน 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
(2) ผู้แทนจากผู้บริหารที่ไม่ได้สังกัดสถาบัน 
ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่
ด าเนินการสรรหาซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวน
สองคน  

กรรมการ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง 
(คณบดีคณะครุศาสตร์) 

มหาวิทยาลัย  
โดยส านักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ กรรมการ ๓. อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ ากลาง 

(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

(3) ผู้แทนข้าราชการ และพนักงานจ านวน 
สี่คน 

กรรมการ 4. อาจารย์พิธพร ไทยภูมิ 
กรรมการ 5. นายอานพ ทองตัน 
กรรมการ 6. นายนพดล มีคุณ 
กรรมการ 7. นางพิณรัตน์ โพธิ์เจริญ 

 

  7. คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
องค์ประกอบคณะกรรมการ 

ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง หน่วยงาน 
ที่ด าเนินการ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ข้อ 7 ต าแหน่ง 

(1) อธิการบดี ประธาน 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
(2) ผู้แทนจากผู้บริหารที่ไม่ได้สังกัดสถาบัน 
ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ       
ที่ ด าเนินการสรรหาซึ่ งคัด เลือกกันเอง      
จ านวนสองคน  

กรรมการ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ 
(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

มหาวิทยาลัย  
โดยส านักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ กรรมการ ๓. อาจารย์ ดร.สกุล ค านวนชัย 

(คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

(3) ผู้แทนข้าราชการ และพนักงานจ านวน 
สี่คน 

กรรมการ 4. อาจารย์ธนชัย ปฐมรัตน์ 
กรรมการ 5. นางภูมาดา ผลนิโครธ 
กรรมการ 6. นางสาวชวนชม สมนึก 
กรรมการ 7. นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม 

มหาวิทยาลัย... 
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มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวข้างต้น ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็น 
 ๑. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์  
 ๒. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ๓. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 4. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
 5. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

6. คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 7. คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. ขอเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ จากบุคลากรในสังกัดส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้
งานทีเ่กี่ยวข้องกับการแต่งตั้งบุคคลและการด าเนินการสรรหาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
   1.1 นางปิ่นธัญ  พรรษา  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ                
ครุศาสตร์ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
   1.2 นายวุฒิชัย  มาลัยวงษ์  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
   1.3 นายคทายุทธ ชื่นชม  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2. กรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเภทผู้แทนข้าราชการ และพนักงาน 
ล าดับที่  2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์ จากการตรวจสอบพบว่า มหาวิทยาลัยได้จ้าง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์  เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภท ผู้มีความรู้ความสามารถ                       
มีระยะเวลาการจ้างตามกฎหมาย และตามข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัย ประกอบกับเป็นไปตามมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 
“พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่ งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ท างานใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2551 ข้อ 4 “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  3. สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลด ารงต าแหน่งคณบดี และ
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ในขั้นตอนการเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ขอให้แสดงผล
คะแนนการหยั่งเสียงต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนการพิจารณาคัดเลือกได้หรือไม่  
  4. เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ก าหนดให้มีการสรรหา 
ดังนั้น คะแนนผลการหยั่งเสียงจะไม่น ามาพิจารณาในการคัดเลือกผู้บริหาร เพ่ือมิให้เกิดปัญหา และเห็นด้วย            
หากคณะกรรมการสรรหา น าผลการหยั่งเสียงเกิน 30 เปอร์เซ็นต์ มาพิจารณาและถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา 
 
 
 
 

5. ข้อบังคับ… 
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  5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2551 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก              
ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดหน้าที่               
ของคณะกรรมการสรรหา ในการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมกับต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ 
โดยน าผลการหยั่งเสียงไปพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบอ่ืนๆ ของผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  ดังนั้น                    
สภามหาวิทยาลัย จึงไม่จ าเป็นต้องพิจารณาคะแนนผลการหยั่งเสียง ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งคณบดี และผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 
  มติสภามหาวิทยาลัย 
  1. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน และ
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านัก ดังนี้ 
  1.1 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย 
    (1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประธาน 
    (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา ภู่แดง   กรรมการ 
    (3) อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ ากลาง   กรรมการ 
    (4) อาจารย์ขจิตพรรณ ทองค า   กรรมการ 
    (5) อาจารย์อริญชย์ นิลสกุล    กรรมการ 
    (6) อาจารย์ณัฐทิญาภรณ์ การะเกต ุ   กรรมการ 
    (7) อาจารย์ ดร.ธันยนันท์ ทองบุญตา   กรรมการ 
  1.2 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 
    (1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประธาน 
    (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง  กรรมการ 
    (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์  กรรมการ 
    (4) อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง    กรรมการ 
    (5) อาจารย์ ดร.ดวงพร ไม้ประเสริฐ   กรรมการ 
    (6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญารัตน์  อู่ตะเภา กรรมการ 
    (7) นางจินตนา เขตจ านันต์    กรรมการ 
  1.3 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 
    (1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประธาน 
    (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์  เสนกาศ  กรรมการ 
    (3) อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ ากลาง   กรรมการ 
    (4) นางนุชนาฎ พันธุ์ไชยศรี    กรรมการ 
    (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล  นันทศรีวิวัฒน์  กรรมการ 
    (6) อาจารย์ ดร.ธาดา ค าแดง    กรรมการ 
    (7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิลธร  มะระกานนท์ กรรมการ 
 
 
 
 

1.4 คณะกรรมการ… 
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  1.4 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย 
    (1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประธาน 
    (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง  กรรมการ 
    (3) อาจารย์ ดร.สกุล ค านวนชัย   กรรมการ 
    (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ าลอง เขตจ านันต์  กรรมการ 
    (5) อาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ   กรรมการ 
    (6) อาจารย์เพ็ญนภา  จุมพลพงษ์   กรรมการ 
    (7) อาจารย์นฤมลวรรณ สุขไมตรี   กรรมการ 
  1.5 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
    (1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประธาน 
    (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา ภู่แดง   กรรมการ 
    (3) อาจารย์ ดร.สกุล  ค านวนชัย   กรรมการ 
    (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมนิจจารีย์  สาริพันธ์ กรรมการ 
    (5) อาจารย์ ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร   กรรมการ 
    (6) นางสาวศิริญาภัฏธ์  นามวงศ์วรรณ   กรรมการ 
    (7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลิกา สุขส าราญ  กรรมการ 
  1.6 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 
    (1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประธาน 
    (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง  กรรมการ 
    (3) อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ ากลาง   กรรมการ 
    (4) อาจารย์พิธพร ไทยภูมิ    กรรมการ 
    (5) นายอานพ ทองตัน    กรรมการ 
    (6) นายนพดล มีคุณ     กรรมการ 
    (7) นางพิณรัตน์ โพธิ์เจริญ    กรรมการ 
  1.7 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 
    (1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประธาน 
    (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์  กรรมการ 
    (3) อาจารย์ ดร.สกุล ค านวนชัย   กรรมการ 
    (4) อาจารย์ธนชัย ปฐมรัตน์    กรรมการ 
    (5) นางภูมาดา ผลนิโครธ    กรรมการ 
    (6) นางสาวชวนชม สมนึก    กรรมการ 
    (7) นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม    กรรมการ 
 2. เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน และคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านัก ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
  2.1 นางปิ่ น ธัญ   พรรษา  เป็ นผู้ ช่ วย เลขานุ การ คณ ะกรรมการสรรหาคณ บดีคณ ะ                
ครุศาสตร์ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 

 2.2 นายวุฒิชัย… 
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  2.2 นายวุฒิชัย  มาลัยวงษ์  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  2.3 นายคทายุทธ ชื่นชม  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

4.6  พิจารณาเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ เลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เลือก
นายปราโมทย์ โชติมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย นั้น เนื่องจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้
ด ารงต าแหน่งมาครบก าหนดตามวาระแล้ว   

บัดนี้  ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม ๒๕63 ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลง
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และความในมาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ก าหนด “ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อ ไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย” 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็น       
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
 ที่ประชุมเสนอชื่อ นายปราโมทย์ โชติมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น              
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
  มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งนายปราโมทย์ โชติมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 
 4.7 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 จากการที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีด าเนินการจัดองค์กรและบุคลากรของสภา
มหาวิทยาลัย ตามแนวทางปฏิรูปที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2554        
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 โดยให้มีคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย จ านวน 5 ชุด ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
2. คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานบุคคล 
3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
4. คณะกรรมการต าแหน่งวิชาการ 
5. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
 

ปัจจุบัน… 
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ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย และตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

 

ล าดับ คณะกรรมการ 
ที่มาของคณะกรรมการ 

หมายเหตุ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ได้มาซึ่งคณะกรรมการ 

1 สภามหาวิทยาลัย พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 มาตรา 16 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย  

2 สภาวิชาการ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 มาตรา 20 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย  

3 สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 มาตรา 23 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย  

4 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 มาตรา 25 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ตามแนวทางป ฏิ รู ป  พ .ศ . 
2 5 5 4  ก า ห น ด ให้ เป็ น
คณะกรรมการประจ าสภา
มหาวิทยาลัย  

5 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
แล ะป ระ เมิ น ผ ล งาน ขอ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 มาตรา 49 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ตามแนวทางป ฏิ รู ป  พ .ศ . 
2 5 5 4  ก า ห น ด ให้ เป็ น
คณะกรรมการประจ าสภา
มหาวิทยาลัย 

6 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิ ชาการ มหาวิ ทยาลั ย      
ราชภัฏเทพสตรี 

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่ แก้ ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 17 

1. ประกาศ ก.พ.อ. 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ตามแนวทางป ฏิ รู ป  พ .ศ . 
2 5 5 4  ก า ห น ด ให้ เป็ น
คณะกรรมการประจ าสภา
มหาวิทยาลัย 

7 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 17 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
 

ตามแนวทางป ฏิ รู ป  พ .ศ . 
2 5 5 4  ก า ห น ด ให้ เป็ น
คณะกรรมการประจ าสภา
มหาวิทยาลัย 

8 คณะกรรมการอุทธรณ์ และ  
ร้องทุกข์ ประจ ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 17 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
 

 

9 คณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ตามแนวทางป ฏิ รู ป  พ .ศ . 
2 5 5 4  ก า ห น ด ให้ เป็ น
คณะกรรมการประจ าสภา
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 

10 คณะกรรมการ.... 
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ล าดับ คณะกรรมการ 
ที่มาของคณะกรรมการ 

หมายเหตุ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ได้มาซึ่งคณะกรรมการ 

10 คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย  

11 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา - ข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
12 คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2547  มาตรา 41 
วรรคสอง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
13 คณะกรรมการประจ าสถาบัน 

14 คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
ประจ าสภามหาวิทยาลัย 

- - สภามหาวิทยาลยั
แต่งตั้ง 

15 คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการในศาลปกครอง 

- - 

ประกอบกับอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 18 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่มีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ก าหนดนโยบาย ก ากับ อนุมัติ 
แต่งตั้ง ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย พบว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าสภามหาวิทยาลัย และอ านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการ ยังไม่ครอบคลุมหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยภายใต้
กฎหมายที่ก าหนด จึงสมควรมีคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย   

1. คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 
3. คณะกรรมการนโยบายการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
4. คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย 

ซึ่งมอีงค์ประกอบคณะกรรมการ และอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ.... 
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คณะกรรมการ องค์ประกอบคณะกรรมการ อ านาจและหน้าที่ 
คณะกรรมการนโยบาย  
แ ล ะ แ ผ น เ พ่ื อ ก า ร
พัฒนามหาวิทยาลัย 

1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   
เป็นประธาน  
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 
จ านวน 1 คน เป็นรองประธาน 
3. ประธานกรรมการส่ งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ 
4. อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 
5. กรรมการสภามหาวิทยาลัย  จาก             
ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จ านวน 1 คน เป็น
กรรมการ 
6. กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย  จาก
คณาจารย์ประจ า จ านวน 1 คน เป็น
กรรมการ 
7. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
เป็นกรรมการ 
8. รองอธิการบดี ที่รับผิดชอบด้านงาน
นโยบายและแผน เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ   
9.  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
จ านวน 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
10. เจ้ าหน้ าที่ กองนโยบายและแผน     
จ านวน 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 

1. ก ากับดูแลการน านโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้ง
การประเมินนโยบายเพ่ือปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ด าเนินงาน ตามระยะเวลาที่ก าหนดและหรือเมื่อ
มีเหตุอันควร ทั้งนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 
2. กลั่นกรองและเสนอความคิดเห็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะขององค์การผู้มีอ านาจหน้าที่
ภ ายนอกและภ าย ใน  โดย เฉพ าะอย่ างยิ่ ง 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง   
3. ด าเนินการให้มีการจัดท าและพิจารณาเสนอ
ร่างนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนโยบาย
ด้านการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนการติดตามผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยตามนโยบายและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยและนโยบายด้านการบริหารความ
เสี่ยงและการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
๔. ด าเนินการให้มีการจัดท าและหรือพิจารณา
เสนอร่างแผนงาน/โครงการที่ เกี่ยวเนื่องกับ
นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเสนอสภา
มหาวิทยาลัย 
๕. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการออกกฎ ประกาศ 
ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับนโยบายและ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ความเสี่ยง และการ
ต ร ว จ ส อ บ ภ าย ใน ข อ งม ห า วิ ท ย าลั ย ต่ อ
คณะกรรมการจัดท าร่างกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย  
6. ปฏิบัติ งาน อ่ืนใดตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย 
๗. การประชุมคณะกรรมการ ให้น าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาบังคับใช้โดยอนุโลม      

คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการ องค์ประกอบคณะกรรมการ อ านาจและหน้าที่ 
คณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาวิชาการ วิจัย
และนวัตกรรม 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
เป็นประธาน 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
จ านวน 1 คน เป็นรองประธาน 
3. ผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ ที่ สภามหาวิ ทยาลั ย
ด าเนินการสรรหาจากผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการระดับศาสตราจารย์ และคุณวุฒิ
ปริญญาเอกในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัย    
เปิดสอน จ านวน......คน  เป็นกรรมการ 
4.  รองอธิการบดี ที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
5.  ผู้ชว่ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
จ านวน 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
6. ผู้ชว่ยเลขานุการสภาวิชาการ จ านวน 
1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

1. ด าเนินการให้มีการจัดท าและพิจารณา    
ร่างนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 
ตลอดจนติ ดตามผลการด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยตามนโยบายด้านการพัฒนาวิชาการ 
วิจัยและนวัตกรรม เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
2. ด าเนินการส่งเสริมให้มีการจัดท าและหรือ
พัฒนาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ
พัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม โดยเฉพาะ
การพัฒนาผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
3. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการออกกฎ ระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับเก่ียวกับการพัฒนางาน
วิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
4. กลั่นกรองและเสนอความคิดเห็นการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยโดยรวมหรือการจัดการศึกษา
หลักสูตรระยะสั้ นหรือการศึกษาต่อเนื่ อง      
ต่อสภามหาวิทยาลัย 
5. เสนอแนะแนวทางแก่มหาวิทยาลัยในการใช้
ศักยภาพของอาจารย์ประจ า และการใช้ทรัพยากร
การบริหารของมหาวิทยาลัยร่วมกัน เพ่ือประโยชน์
สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
แก่นักศึกษา เพ่ิมความคุ้มค่าและมูลค่าแก่
มหาวิทยาลัย 
6. ส่งเสริมให้หลักสูตรและคณะร่วมกันจัด
การศึกษาหลักสูตรระยะสั้น และโครงการ/
กิจกรรมทางวิชาการ เช่น การประชุมทาง
วิชาการระดับชาติและระดับสากล 
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย 
8. การประชุมคณะกรรมการ ให้น าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาบังคับใช้โดยอนุโลม      

 
 
 

คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการ องค์ประกอบคณะกรรมการ อ านาจและหน้าที่ 
คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน และทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย 

1 . ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  
เป็นประธาน 
2. อธิการบดี เป็นรองประธาน 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและทรัพย์สิน   
ที่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง จ านวน 3 คน 
เป็นกรรมการ 
4. บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี หรือ คณบดี 
ห รื อ  ผู้ อ า น ว ย ก ารส ถ าบั น /ส านั ก        
จากการเสนอโดยอธิการบดี จ านวน 2 คน     
เป็นกรรมการ 
5. รองอธิการบดี ที่อธิการบดีมอบหมาย 
เป็นกรรมการและเลขานุการ  
6. ให้อธิการบดีแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา หรือ พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย   
ที่ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกอง
หรือ เที ยบ เท่ า  จ านวน ไม่ เกิ น  2  คน    
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(ตามข้อบั งคับฯ ว่าด้ วยคณะกรรมการ 
นโยบายการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๔) 

1. เสนอแนวทางการด าเนินงานด้านการเงิน
และทรัพย์สิน ต่อสภามหาวิทยาลัย 
2. พิจารณากลั่นกรองงบประมาณเงินรายได้ 
งบประมาณแผ่นดิน งบดุล และรายงานการเงิน
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอต่อ  
สภามหาวิทยาลัย 
3. พิจารณากลั่นกรอง การก าหนดอัตราค่า
บ ารุ งการศึกษา ค่ าธรรมเนี ยมการศึกษา 
ค่าปรับ และอ่ืน ๆ ที่ เรียกเก็บจากนักเรียน 
นักศึกษา ก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
4 . พิจารณ าเสนอแนะอัตราการจ่ าย เงิน    
รายได้ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัด
ก า ร ศึ ก ษ าแ ล ะ ค่ า ต อ บ แ ท น อ่ื น  ๆ  ต่ อ         
สภามหาวิทยาลัย 
(ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๔) 

และมี ห น้ าที่ เ พ่ิ ม เติ ม ครอบ คลุ ม ตาม         
มติ สภามหาวิทยาลั ย  ในการประชุมครั้ ง 
6/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ดังนี้ 
1. เสนอแนวทางการด าเนินงานด้านการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
2. ให้ความเห็นและแนะน าเกี่ยวกับกลยุทธ์การ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
3. ก ากับดูแลและควบคุมการจัดการด้าน
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
4. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
5. การประชุมคณะกรรมการ ให้น าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    
พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาบังคับใช้
โดยอนุโลม      

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการ องค์ประกอบคณะกรรมการ อ านาจและหน้าที่ 
คณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎ 
ข้อบังคับ และระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นประธาน 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 1 คน เป็นรองประธาน 
3. อธิการบดี หรือ ผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
เป็นกรรมการ จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 
4. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหาร จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยด าเนินการ
สรรหาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือตาม     
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน....คน  
เป็นกรรมการ 
5. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
5.  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
จ านวน 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นิติกรของมหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

1. พิจารณากลั่นกรองร่างกฎ ระเบียบ ประกาศ 
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย      
2. พิจารณาจัดระเบียบ รวมทั้งตรวจสอบ กฎ 
ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือการปรับปรุง แก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และครบถ้วนอยู่เสมอ 
3. ให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
วินิจฉัย ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้กฎหมาย 
4. ปฏิ บั ติ งานอ่ืนใดตามที่ สภามหาวิทยาลั ย
มอบหมาย 
5. การประชุมคณะกรรมการ ให้น าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี     
พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาบังคับใช้
โดยอนุโลม      
**อาจมีการตั้ งคณะอนุกรรมการฯ ที่ แยก
ด าเนินการออกเป็นหมวดหมู่ที่ส าคัญ โดย   
มอบให้กรรมการในคณะกรรมการชุดนี้ ไปเป็น
ประธานคณะอนุกรรมการฯ และรายงานผล
เสนอต่อคณะกรรมการฯ และเสนอสภาฯ 
ต่อไป**  

 
  นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมร่วม 4 สภามหาวิทยาลัย นายกสภา
มหาวิทยาลัย นายวิจิตร ศรีสอ้าน ได้มีการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยหลายด้าน โดยสรุปสภามหาวิทยาลัยถือเป็ น
สภามหาวิทยาลัยที่มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ เน้นการด าเนินการในรูปคณะกรรมการ และการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย
ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ และภาคท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547            
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ก าหนดนโยบาย ขับเคลื่อน แนะน า อธิการบดีมีหน้าที่ก าหนดยุทธศาสตร์และขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ คณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย ใช้รูปแบบการด าเนินการตามสภาผู้แทนราษฎร โดยให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการแต่ละด้าน ท าหน้าที่ในการกลั่นกรอง 
ตรวจสอบ ติดตาม เรื่องต่างๆ ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
  ซึ่งตนเองในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                    
ได้ประสานงานและหารือร่วมกันว่า งานของสภามหาวิทยาลัยมีงานใดที่ยังไม่มีคณะกรรมการกลั่นกรอง และได้
ข้อสรุปดังนี้ 
  1. คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
  2. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม 
  3. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
  4. คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

ประกอบด้วย... 
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  ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทน
บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจด าเนินการจัดประชุมช่วงเช้า
ก่อนการประชุมประจ าเดือนของสภามหาวิทยาลัย หรือสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสภา
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 
3. คณะกรรมการนโยบายการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
4. คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. ที่ประชุมเสนอรายชื่อประธาน และรองประธาน คณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย               
4 คณะ ดังนี้ 
  1.1 คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
   1.1.1 นายปราโมทย์  โชติมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน 
   1.1.2 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นรอง
ประธาน 
  1.2 คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม 
   1.2.1 ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นประธาน 
   1.2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นรองประธาน 
   1.3 คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
   1.3.1 นางดวงสมร  วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน 
   1.4 คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย 
    1.4.1 นายขจร จิตสุขุมมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
    1.4.2 รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
รองประธาน  
 2. เนื่องจาก มหาวิทยาลัยจะด าเนินการสรรหาคณบดีคนใหม่แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2564 
ดังนั้น กรณีกรรมการที่มาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ
รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการประจ า
สภามหาวิทยาลัย ทั้ง 4 คณะ ในเดือนมีนาคม 2564   
 3. องค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ล าดับที่ 3 เสนอให้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยด าเนินการสรรหาจากผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ และคุณวุฒิ
ปริญญาเอกในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน จ านวนไม่เกิน 3 คน ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดข้อจ ากัดในการคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 

4. คณะกรรมการ... 
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 4. คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เสนอให้คัดเลือกบุคคลในท้องถิ่นที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ                  
จ านวน 1 – 2 คน ร่วมเป็นกรรมการด้วย เนื่องจากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องกับคนในท้องถิ่น 
  5. สภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย หลักการท างานของคณะกรรมการประจ า
สภามหาวิทยาลัย ต้องการให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน หากแต่งตั้งคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอาจเชิญบุคคลในท้องถิ่นร่วมเป็นกรรมการได้   
  6. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  เสนอให้มีอธิการบดีหรือ           
ผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ ด้วย 
 7. องค์ประกอบคณะกรรมการทั้ง 4 คณะ ที่มาจากรองอธิการบดี เสนอให้ท าหน้าที่ เป็น
เลขานุการ 
  8. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ด ารงต าแหน่งประธาน และรองประธาน              
ในคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย ในกรณีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้มี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิใหม่แล้ว โดยให้ระบุวาระการด ารงต าแหน่งไว้ในประกาศแต่งตั้งด้วย 
 มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบในหลักการให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย 
จ านวน 4 คณะ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ และรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับ
การเสนอเพ่ือแต่งตั้งเป็นประธาน และรองประธาน ดังนี้ 
 (๑) คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  

องค์ประกอบคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
รายช่ือ 

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

กรรมการ  

6. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์
ประจ า จ านวน 1 คน 

กรรมการ  

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

(2) คณะกรรมการ... 
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 (2) คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม 

องค์ประกอบคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
รายช่ือ 

ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง 
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยด าเนินการสรรหาจาก
ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ และ
คุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
จ านวนไม่เกิน 3 คน  

กรรมการ  

4. อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย  
จ านวน 1 คน 

กรรมการ  

5. รองอธิการบดี ที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ เลขานุการ  
6. ผู้ชว่ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ  
7. ผู้ชว่ยเลขานุการสภาวิชาการ จ านวน 1 คน  ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
 (3) คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  โดยเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ นโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

องค์ประกอบคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
รายช่ือ 

ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง 
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

ประธาน นางดวงสมร  วรฤทธิ์ 

2. อธิการบดี รองประธาน  
3. ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ด้ านการเงินและทรัพย์สินที่ เป็ น
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่ งสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้ง จ านวน 3 คน 

กรรมการ  

4. บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งรอง
อธิการบดี หรือคณบดี หรือ ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
จากการเสนอโดยอธิการบดี จ านวน 2 คน 

กรรมการ  

5. รองอธิการบดี ที่อธิการบดีมอบหมาย เลขานุการ  
6 . ให้ อ ธิ ก ารบ ดี แ ต่ งตั้ งข้ า ร าช ก ารพ ล เรื อน ใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใน
สั งกั ด ม ห าวิ ท ย าลั ย ที่ ด า ร งต า แ ห น่ ง ไม่ ต่ า ก ว่ า
ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า จ านวนไม่เกิน 2 คน  
(ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน พ.ศ. 2554) 

ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
 

(4) คณะกรรมการ... 
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 (4) คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
รายช่ือ 

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

กรรมการ  

5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยด าเนินการสรรหา
จากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
จ านวน...คน  

กรรมการ  

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

 
  โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ด ารงต าแหน่งประธาน และรองประธาน ในกรณี          
พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิใหม่แล้ว 
  ทั้งนี้ มอบมหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อบุคคล เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ       
ในคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย ทั้ง ๔ คณะ ภายในเดือนมีนาคม 2564  
 

4.8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี             
เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามกฎหมาย และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามกฎหมาย และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

ในการนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ     
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามกฎหมาย และข้อบังคับ           
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
 ที่ประชุมเสนอรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการ 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน 

(ชุดปัจจุบัน) 

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
ประธาน 

(การด ารงต าแหน่ง นับแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้ง) 

1. คณะกรรมการนโยบาย
ก า ร เงิ น แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ 
นโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕  
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้ง เป็นประธาน 

นางดวงสมร วรฤทธิ์ 
(17 เมษายน 2563 - 5 
ธันวาคม 2563) 

นางดวงสมร วรฤทธิ์ 

 
 

2. คณะกรรมการ… 
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คณะกรรมการ 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน 
(ชุดปัจจุบัน) 

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
ประธาน 

(การด ารงต าแหน่ง นับแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้ง) 

2 . คณ ะกรรมการ
บริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
ส ต รี  ว่ า ด้ ว ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
ที่ แก้ ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  2  พ .ศ . 
2562 ข้อ ๕  
  (๑)  ประธานกรรมการ ซึ่ งสภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล 
(2 2  มี น าค ม  2 5 5 9  – 5 
ธันวาคม 2563) 

นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล 

3 . คณ ะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมิ นผลงานของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ            
เทพสตรี  ว่ าด้ วยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕62 
ข้อ ๕ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย
แต่ งตั้ งคณะกรรมการโดยความ
เห็ นชอบของสภามหาวิทยาลั ย 
ประกอบด้วย 
   (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนหนึ่ง เป็นประธาน  

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  
บ่ายเที่ยง  
(2 3  มกราคม  2 5 6 1  – 5 
ธันวาคม 2563) 

รองศาสตราจารย์  
ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง   

4 . คณ ะกรรมการ
พิ จารณ าต าแหน่ ง   
ท า ง วิ ช า ก า ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี 

ข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ            
เท พ ส ต รี  ว่ าด้ ว ยห ลั ก เก ณ ฑ์              
แ ล ะ วิ ธี ก า ร พิ จ ารณ าแ ต่ งตั้ ง             
บุ คคลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์   พ.ศ. ๒๕61              
ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
ก.พ.ว. ประกอบด้วย 

 (1) ประธาน ก.พ.ว. ซึ่งต้องเป็น
กรรมการ   สภ ามหาวิท ยาลั ย
ผู้ ท ร งคุ ณ วุฒิ ที่ ด า ร งต าแห น่ ง
ศาสตราจารย์ เว้นแต่ไม่มีกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  
บ่ายเที่ยง  
(21 กุมภาพันธ์  2563 – 5 
ธันวาคม 2563) 

ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  
สัจจานันท์ 

 

บังคับตาม... 
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คณะกรรมการ 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน 

(ชุดปัจจุบัน) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน 
(การด ารงต าแหน่ง นับแต่วันที่

ได้รับแต่งตั้ง) 

 

บั งคับ ตามบท เฉพาะกาลของ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ใ ห้ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 
ข้อ 16 ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี
ก ร รม ก ารส ภ าม ห าวิ ท ย าลั ย
ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ที่ ด า รงต าแหน่ ง
ศาสตราจารย์ 

  

5 . ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
อุทธรณ์ และร้องทุ กข์
ป ระจ ามห าวิท ย าลั ย             
ราชภัฏเทพสตรี 

ข้อบั งคับมหาวิทย าลั ยราชภั ฏ            
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
อุท ธ รณ์ แ ล ะ ร้ อ งทุ ก ข์ ป ระจ า
มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี             
พ.ศ. 2555 ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้อ งทุ กข์ ป ระจ ามห าวิท ยาลั ย              
ราชภัฏเทพสตรี เรียกโดยย่อว่า  
“ก.อ.ม.” ประกอบด้วย 
   (1) ประธานกรรมการซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน ๑ คน  

รองศาสตราจารย์ สุ รชั ย  
ขวัญเมือง 
(16 พฤศจิกายน 2561 - 5 
ธันวาคม 2563) 

รองศาสตราจารย์สุรชัย 
ขวัญเมือง 

6 . ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ป ร ะ เมิ น เ พ่ื อ แ ต่ ง ตั้ ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น 

ข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ            
เทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและแต่งตั้ งข้าราชการ           
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่  5) 
พ .ศ . 2 5 6 1  ข้ อ  3 0  ให้ สภ า
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ป ระ เมิ น เ พ่ื อ แต่ งตั้ งบุ คคล ให้              
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย
เป็นประธาน... 

รองศาสตราจารย์ สุ รชั ย  
ขวัญเมือง 
(16 มีนาคม 2561 - 5 
ธันวาคม 2563) 

รองศาสตราจารย์สุรชัย 
ขวัญเมือง 

  
 2. กรรมการ... 
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  2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน วาระการด ารงต าแหน่ง
ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
   มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามกฎหมาย และข้อบังคับมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
   1. นางดวงสมร วรฤทธิ์  เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   ๒. นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี 
   ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง  เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   ๔. ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   ๕. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   ๖. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
   ทั้งนี้ วาระการด ารงต าแหน่งให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  
 
 4.9 พิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขหรือก าหนดไว้ไม่
ชัดแจ้ง เพื่อใช้ด าเนินโครงการจัดซื้อรถยนต์เพื่อให้บริการ 
 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี น าเสนอ การขอใช้เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย             
โดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขหรือก าหนดไว้ไมช่ัดแจ้ง เพ่ือใช้ด าเนินโครงการจัดซื้อรถยนต์เพ่ือให้บริการ ดังนี้ 
   ด้วย งานยานพาหนะ สังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี              
มีพันธกิจในการให้บริการรับ – ส่ง นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบั ติ
หน้าที่ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้วยปัจจุบันพาหนะที่ใช้ตามพันธกิจดังกล่าว มีอายุมากกว่า 10 ปี และใช้
งานอย่างคุ้มค่า เช่นในปีที่ผ่านมายานพาหนะประเภทรถบัส มีการใช้งาน ต่อปี ประมาณ 150 ครั้ง หรือ 305 วัน 
และรถตู้ใช้งานเกือบทุกวัน การจัดซื้อยานพาหนะครั้งสุดท้าย ซื้อเมื่อปี พ.ศ. 2551 ดังนั้น มหาวิทยาลัย                 
จึงมีความจ าเป็นในการซื้อรถยนต์ใหม่ จ านวน 4 คัน ที่มีสภาพการท างานที่สมบูรณ์ เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพ 
มีความปลอดภัย โดยมีความประสงค์ขอใช้เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไข
หรือก าหนดไว้ไม่ชัดแจ้ง เพ่ือใช้ด าเนินโครงการจัดซื้อรถยนต์ เพ่ือให้บริการสนับสนุนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 13,950,000 บาท (สิบสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. รถบัสโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 2 ชนิด ไม่มีห้องน้ า ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง 
    จ านวน 1 คัน จ านวนเงิน 7,800,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน)  
   2. รถมินิบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง จ านวน 1 คัน 
    จ านวนเงิน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 
 
 
 

3. รถยนต์... 
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   3. รถยนต์ตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ที่นั่ง จ านวน 1 คัน 
    จ านวนเงิน 1,950,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
   4. รถยนต์ตู้โดยสาร คอมมิวเตอร์ (หลังคาสูง) ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จ านวน 1 คัน 
    จ านวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามข้อ 8 วรรคสาม ก าหนดว่า “เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดย
ไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขหรือก าหนดเงื่อนไขไม่ชัดแจ้ง ให้มหาวิทยาลัยน าเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย
ดังกล่าวไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
โดยส่วนรวม โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย”  
   มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินที่มีผู้ อุทิศให้แก่
มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขหรือก าหนดไว้ไม่ชัดแจ้ง จ านวน 13,950,000 บาท (สิบสามล้าน               
เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือใช้ด าเนินโครงการจัดซื้อรถยนต์เพ่ือให้บริการดังกล่าว 
   โดยเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
11/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม  
 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
 1. ควรระบุยี่ห้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง เพ่ือความชัดเจน 
 2. รถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 8 ที่นั่ง มีราคาต่างจากรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า            
11 ที่นั่ง 
 3. สภามหาวิทยาลัย ควรมีมติอนุมัติการขอใช้เงินที่มีอุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนด
เงื่อนไข ในวงเงินจ านวน 13,950,000 บาท (สิบสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือใช้ด าเนินโครงการจัดซื้อ
รถยนต์เพื่อให้บริการ จ านวน 4 คัน โดยให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามระเบียบฯ   
 4. มอบมหาวิทยาลัยศึกษา เปรียบเทียบข้อดีของการซื้อรถยนต์กับการเช่ารถยนต์ โดยเฉพาะ              
รถบัสโดยสารปรับอากาศ เพ่ือใช้งบประมาณที่ลดลงและเกิดความคุ้มค่า  
  มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการขอใช้เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไข
หรือก าหนดไว้ไม่ชัดเจน จ านวน 13,950,000 บาท (สิบสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือใช้ด าเนิน
โครงการจัดซื้อรถยนต์เพ่ือให้บริการ จ านวน 4 คัน และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ 

5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
  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... 
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                 กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2563 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปดังนี้ 
  1. งบแสดงฐานะการเงิน 

 

  2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
รายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

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

 

 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 25) หรือในระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ 
 มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 5.2 รับทราบแผนพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนด
นโยบายในการยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของประชาชนในทุกระดับ และประกาศให้มีการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 และก าหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียน              
การสอนภาษาอังกฤษเน้นการสร้างแรงจูงใจและการอบรมพัฒนาครู โดยใช้กรอบอ้างอิงระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา  

ประกอบกับ... 

 

รายการ 
 

ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

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

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

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

รวมส่วนของเจ้าของ 1,102,048,562.56  บาท     1,111,186,411.92  บาท 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ    1,105,691,667.43  บาท 1,287,639,638.00  บาท 
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  ประกอบกับ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดนโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ให้ทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาก าหนดให้
นักศึกษามีมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่ ใช้งานได้ (Working Knowledge) และให้
สถาบันการศึกษาทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ของนักศึกษาโดยเทียบเคียงกรอบ 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอ่ืน ให้น าผลการทดสอบ
ความรู้บันทึกลงในใบรับรองผลการศึกษาหรือจัดท าเป็นประกาศนียบัตร และยังได้ก าหนดให้ผู้ที่สมัครเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัยมีผลสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด นอกจากนี้ยังก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา
จัดท าแผนเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย โดยมีตัวชี้วัดและมีการประเมินผลที่ชัดเจน  
  จากเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัย จึงได้จัดท าแผนพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาและบุคลากรขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายของชาติที่ว่าด้วย เรื่อง การพัฒนาทักษะ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน นิสิตและนักศึกษาในประเทศไทย  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ แผนพัฒนาทักษะความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 ทั้งนี้ 
ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  11/2563 เมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน 2563                     
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบแผนพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 ที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
  
 5.3 รับทราบหมายแจ้งก าหนดเลื่อนวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก คดีหมายเลขด าที่  บ.319/2559                
คดีหมายเลขแดงที่ บ.226/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ.136/2560 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ระหว่าง
นางสาวกิติญาภัช ผาดี ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 
            ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2563 รับทราบหมายแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก คดีหมายเลขด าที่  บ.319/2559                       
คดีหมายเลขแดงที่ บ.226/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ.136/2560 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563  ระหว่าง
นางสาวกิติญาภัช ผาดี ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5   ในวันที่ 3 ธันวาคม 
2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพิจารณาคดี ๒ นั้น 
  ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลได้มีค าสั่งเลื่อนก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก จากวันที่ 3 ธันวาคม 
2563 เวลา 14.00 น.  ออกไป เป็นวันที่ 15 ธันวาคม 2563  เวลา 14.00 น. ที่ศาลปกครองกลาง ชั้น 3 
ห้องพิจารณาคดี 6  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม    

  มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบค าสั่งศาลเลื่อนก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก จากวันที่ 3 
ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.  ออกไป เป็นวันที่ 15 ธันวาคม 2563  เวลา 14.00 น. ที่ศาลปกครองกลาง ชั้น 3 
ห้องพิจารณาคดี 6 คดีหมายเลขด าที่  บ.319/2559  คดีหมายเลขแดงที่  บ.226/2559 คดีหมายเลขด าที่                     
บ.136/2560 ระหว่างนางสาวกิติญาภัช ผาดี ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 
 
 
 
 
 

5.4 การย้าย... 
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 5.4 การย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ มีค าสั่งที่  ๔๕๐๐/๒๕๖๓ ลงวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓                  
ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้าง
ความก้าวหน้าของบุคลากรในอนาคต โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ และน าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) รับทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓              
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุม ก.บ.ม. มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ๑. การหมุนเวียนงาน เป็นดุลยพินิจของผู้มีอ านาจเพ่ือการบริหารราชการของหน่วยงาน                  
จึงควรมีการย้ายเพ่ือเปลี่ยนงานในหน่วยงานทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับกอง เพ่ือประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการในองค์กรได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร ซึ่งโดยปกติหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่มีการหมุนเวียนงาน จะมีวาระการปฏิบัติงานไม่เกินคราวละ ๔ ปี 
 ๒. เห็นควรชี้แจงให้ข้าราชการผู้ที่ถูกย้ายงานทราบว่า การย้ายงานเป็นกระบวนการหนึ่ ง                  
ในการพัฒนาคน และสร้างคนให้มีทักษะการปฏิบัติงานที่กว้างขึ้น เพ่ือพร้อมที่จะเติบโตไปในระดับที่สูงขึ้น                 
ไม่ใช่ถูกกลั่นแกล้ง และไม่ได้เป็นการลงโทษ หากแต่การลงโทษ คือการที่ข้าราชการรายนั้นไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน 
 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
 1. การย้ายข้าราชการพลเรือนระดับผู้อ านวยการกองครั้งนี้ โดยมีผู้ด ารงต าแหน่งทั้งผู้อ านวยการ
กองคลังและผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน การย้ายนั้นควรค านึงถึงความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับงาน              
และเห็นว่าผู้อ านวยการกองคลังและผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ไม่ควรเป็นคนเดียวกัน 
 2. ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลังต้องส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี ซึ่งข้าราชการ            
พลเรือนทั้ง 4 คน มีเพียงคนเดียวที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี จึงให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 
และผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน โดยท าหน้าที่ควบคุมก ากับการใช้งบประมาณ ส าหรับกองบริการการศึกษา 
ให้ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มาท างานเพ่ือพัฒนางาน และให้ผู้อ านวยการ                   
กองนโยบายและแผนมาบริหารงานกองกลาง 
 3. การย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับผู้อ านวยการกองเป็นอ านาจของอธิการบดี 
และสามารถเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับงานได ้
 มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบการย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับผู้อ านวยการ
กองหรือเทียบเท่า ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ ๔๕๐๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
เรื่อง ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

6.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2564  
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กล่าวว่า ในวันที่ 22 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัย              
จะจัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียดก าหนด มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

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

เลิกประชุม... 
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เลิกประชุมเวลา 17.50 น. 
 
 
 
(นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม)   (นางสาววาสนา  วงษ์สังข์)     (นายวัชระ  รักษาพล) 
       ผู้ช่วยเลขานุการ        ผู้ช่วยเลขานุการ        ผู้ช่วยเลขานุการ  
  ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์) 
     เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


