การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1๒/๒๕63
วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม 2563 เวลา ๑๔.๐0 น.
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 12/๒๕63
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม ลาเวนเดอร์ 3 ชั้น 3 อาคาร TK. 3 โรงแรมทีเค. พาเลซ & คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
-----------------------ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ
1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ครั้ งที่ 11/2563 เมื่ อวั นที่
27 พฤศจิกายน 2563
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2563
3.2 พิจารณาทบทวนปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2564
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต
4.2 พิ จ ารณาอนุ มัติ การขอเปลี่ ยนแปลงชื่ อสาขาวิช า หลั ก สู ตรศิล ปกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.3 พิ จ ารณาหลั ก การขั้ น ตอนการเสนอและพิ จ ารณาเรื่ อ งอุ ท ธรณ์ และเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์
ที่เสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย
4.4 พิ จ ารณาการก าหนดอั ต ราเงิ น เดื อ นแรกบรรจุ ข องพนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
สายวิชาการที่กาหนด 1.5 เท่าของข้าราชการแรกบรรจุและสายสนับสนุนที่กาหนด 1.3 เท่าของข้าราชการแรก
บรรจุ
4.5 พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาคณบดี และแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหา
ผู้อานวยการสถาบัน และผู้อานวยการสานัก
4.6 พิจารณาเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
4.7 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัย
4.8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามกฎหมาย และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ราช
ภัฏเทพสตรี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
5.2 รับทราบแผนพัฒ นาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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๕.3 รั บ ทราบ หมายแจ้ งก าหนดเลื่ อ นวั น นั่ งพิ จารณาคดี ค รั้ งแรก คดี ห มายเลขด าที่
บ.319/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.226/2559 คดีหมายเลขดาที่ บ.136/2560 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
ระหว่างนางสาวกิติญาภัช ผาดี ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5
5.4 การย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ
1.1.1 ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สรุปเรื่อง
ตามที่ สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้ า
โปรดกระหม่ อมแต่ งตั้ งผู้ สมควรด ารงต าแหน่ งนายกสภามหาวิ ทยาลั ย ในคราวประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย ครั้งที่
๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕63 และมีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม
แต่งตั้งผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย (การประชุม
ลับ) ครั้งที่ ๓/2562 เมื่อวันที่ 15 มีน าคม 2562 (การประชุม ลั บ) ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 18 ตุล าคม
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. นายวรวุฒิ เทพทอง
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายสุรชัย ขวัญเมือง
เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังเอกสารประกอบการประชุม
หน้า ๑ - ๒
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1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ
1.2.1 รายงานผลการดาเนินงานที่สาคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนธันวาคม ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์/
กิจกรรม
วันเดือนปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น
ราย งาน ก ารด าเนิ น งาน
โร ง เรี ย น โค ร ง ก า ร ก 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

โครงการส่ งเสริ มอั ตลั กษณ์
เกษตรอินทรีย์ภายในจังหวัด
ลพบุรี

โครงการส ารวจการปรั บตั ว
ข อ ง ชุ ม ช น วิ ถี ให ม่ ใน
สถานการณ์ การระบาดของ
โรคโควิด-19

ผลการดาเนินงาน
วั น ที่ 3 ธั น วาคม 2563 อธิ ก ารบดี ให้ ก ารต้ อ นรั บ
ศาสตราจารย์ เกี ย รติ คุ ณ นายแพทย์ เกษม วั ฒ นชั ย
องคมนตรี และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ
ติ ด ตามผลการด าเนิ น การของโรงเรี ย นโครงการกอง
ทุนการศึกษา และผลการปฏิบัติตามพระราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ในพื้ น ที่
จังหวัดลพบุ รี ภายใต้ส ถานการณ์ ของการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ณ โรงเรียนโคกสาโรง อาเภอ
โคกสาโรง จังหวัดลพบุรี
วั นที่ 23 – 25 พฤศจิ กายน 2563 อธิ ก ารบดี มอบ
เกี ย รติ บั ต รให้ กั บ ผู้ เข้ าร่ ว ม โครงการตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการจังหวัดลพบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการส่งเสริมอัตลั กษณ์ เกษตรอินทรีย์ภายในจังหวัด
ลพบุรี กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชอินทรีย์วิถี
ลพบุรี (โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจมาตรฐาน
แปลงเกษตรอิ นทรีย์ แบบมี ส่ วนร่ วม SDGsPGS) ณ ห้ อง
ประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จังหวัดลพบุรี
โครงการส ารวจการปรั บ ตั วของชุ มชนวิ ถี ใ หม่ ใน
สถานการณ์ การระบาดของโรคโควิด -19 มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี ร่วมกันทั้งหมด 38 ราชภัฏ เพื่อติดตาม
พฤติ กรรมการใช้ ชี วิ ต การปรั บตั ว และการเรี ยนรู้ ของ
ประชาชนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้ อ
ไวรั สโคโรนา 2019 สู่ การปรั บตั วของชุ มชนวิ ถี ใหม่ ใน
พื้นที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี
โดยมี วั ตถุ ประสงค์ คื อ เพื่ อสนั บสนุ นการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) เพื่ อพั ฒ นากระบวนการสร้างการเรียนรู้ ใน
การปรับตั วของชุ มชนวิถีใหม่ โดย มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี และเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการวาง
มาตรการป้องกันร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ลพบุ รี จั ง หวั ด

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์/
วันเดือนปี

กิจกรรม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
แ ล ะ สั ง ค ม ร า ย ต า บ ล
แบบบู ร ณ าการในต าบล
เข ต พื้ น ที่ จั งห วั ด ล พ บุ รี
จังหวัดสิ งห์ บุ รี และจั งหวัด
สระบุรี

ผลการดาเนินงาน
สิงห์ บุรี และจังหวัดสระบุ รี กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ทั่วไปในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี
การส ารวจการปรั บ ตั ว ของชุ ม ชนวิ ถี ใ หม่
มุ่งศึกษาสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านสุขอนามัยชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม และหรือ
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งผลกระทบต่อการป้องกันและ
การปรั บ ตั ว ต่ อ การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนาของประชาชนทั่วประเทศ
โครงการยกระดับ เศรษฐกิ จ และสั งคมรายต าบลแบบ
บูรณาการในตาบลเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
และจั ง หวั ด สระบุ รี พื้ น ที่ ด าเนิ น การ 15 ต าบล
ในจั ง หวั ด ลพบุ รี จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี และจั ง หวั ด สระบุ รี
จังหวัดละ 5 ตาบลดังต่อไปนี้
จังหวัดลพบุรี
1) ตาบลโคกสลุง อ.พัฒนานิคม
2) ตาบลหนองมะค่า อ.โคกเจริญ
3) ตาบลเพนียด อ.โคกสาโรง
4) ตาบลเขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง
5) ตาบลนิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
1) ตาบลโพธิ์ประจักษ์ อ.ท่าช้าง
2) ตาบลไม้ดัด อ.บางระจัน
3) ตาบลพักทัน อ.บางระจัน
4) ตาบลโพทะเล อ.ค่ายบางระจัน
5) ตาบลสิงห์ อ.บางระจัน
จังหวัดสระบุรี
1) ตาบลหนองย่างเสือ อ.หมวกเหล็ก
2) ตาบลวังม่วง อ.วังม่วง
3) ตาบลห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ
4) ตาบลเขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ
5) ตาบลต้นตาล อ.เสาไห้
วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ยกระดั บ เศรษฐกิ จ และสั ง คมรายต าบล
จ านวน 15 ต าบลจาก 3 จั ง หวั ด ในเขตพื้ น ที่ ค วาม

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์/
วันเดือนปี

กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2) เพื่อให้เกิดการจ้างงงานประชาชนทั่วไป บั ณฑิต
จบใหม่ และนั ก ศึก ษาให้ มี งานท าและฟื้ น ฟู เศรษฐกิ จ
ชุ ม ชน ใน 15 ต าบลจาก 3 จั ง หวั ด ในพื้ น ที่ ค วาม
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู
โครงการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 อธิการบดี เป็นประธาน
พิธีเปิดการอบรมโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษ ย์
ซึ่ ง จั ด โดยสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา การอบรมครั้ ง นี้
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ค ณาจารย์ และบุ ค ลากรของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ที่ เข้ า ร่ ว มการอบรม
จานวน 125 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้นักวิจัยมี
ความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการขอความยินยอมจาก
อาสาสมั ค รและเกณ ฑ์ การขอความยิ น ยอมจาก
อาสาสมัคร อีกทั้งยังเพื่อให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจ
ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ วิ จั ย หลั ง ผ่ า นการรั บ รอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษ ย์ ตลอดจนเพื่ อให้ นักวิจัยมี
ความรู้ความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติการวิจัยที่ดีและความ
ประพฤติที่ไม่เหมาะสมในการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก
รศ.ดร.สุ ภ าภรณ์ สุ ด หนองบั ว รองคณบดี ฝ่ า ยวิ เทศ
สั ม พั น ธ์แ ละเครือ ข่ ายต่ า งประเทศ คณะสาธารณสุ ข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากรการ
อบรม ณ ห้ อ งประชุ ม หลวงสรศั ก ดิ์ ชั้ น 3 อาคาร
รัตนเทพสตรี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประชุม กับ UITM
ประชุ ม กั บ UITM มาเลเซี ย เพื่ อต่ อ อายุ MOU
มาเลเซีย เพื่อต่ออายุ MOU ระยะเวลา 3 ปี วั น ที่ 1 1 พ ฤ ศ จิ ก าย น 2 5 6 3
ระยะเวลา 3 ปี
อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
และ คณะกรรมการศูน ย์ภ าษา ประชุม ออนไลน์ กั บ
UITM มาเลเซีย เพื่อต่อ อายุ MOU ระยะเวลา 3 ปี
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กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
วันเดือนปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา (ต่อ)
การแข่ ง ขั น กี ฬ ายู โ ดยุ ว ชน วั น ที่ 21 – 22 พฤศจิ ก ายน 2563 กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
เยาวชนชิ ง แชมป์ ป ระเทศ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นานักศึกษา
ไทย และการแข่ ง ขั น กี ฬ า เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิ งแชมป์ประเทศไทย
ยู โ ดประชาชน ชิ ง แชมป์ ครั้งที่ 24 ประจาปีงบประมาณ 2563 และการแข่งขันกีฬายูโด
ประเทศไทย
ประชาชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจาปี 2563
ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครปฐม บริเวณ
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับหนึ่ง (เหรียญเงิน) 2 ประเภท
1. นางสาวสิ นาภรณ์ เสาระโส (45 – 48 กิโลกรัม) สาขา
พลศึกษา คณะครุศาสตร์
2. นางสาวณั ฐ วรา สุ ม านิ ต ย์ (48 – 52 กิ โลกรั ม ) สาขา
พลศึกษา คณะครุศาสตร์
โดยมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ย กเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาให้ แ ก่
นักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว
ตั วแ ท น ผู้ จั ด ก ารอ งค์ ก ร วัน ที่ 16 พ.ย. 2563 คุ ณ Su Jeong Kang ตั ว แทนผู้ จั ด การ
KOICA (Korea International องค์ ก ร KOICA (Korea International Cooperation Agency
Cooperation Agency - Koica) - Koica) เข้าเยี่ยม ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย
เข้ า เยี่ ย ม ศู น ย์ ภ า ษ า ได้รับการต้อนรับจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันยา กองสูงเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อติดตามผล
การปฏิ บั ติ ง านของอาสาสมั ค รชาวเกาหลี คุ ณ พั ค จี อึ น
(รุ่ น ที่ 134) ซึ่ ง เข้ า มาปฏิ บั ติ ง านด้ า นการสอนภาษาเกาหลี
ให้ กับทางมหาวิท ยาลั ย ภายใต้ การดู แลของศูน ย์ภ าษา ตั้งแต่
เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2562 และได้ทาการสอนภาษาเกาหลี
แบบ Online class ในโครงการ E-volunteering ตั้ งแต่ เดื อ น
ก.ค. - ต.ค. 2563 นอกจากนี้ คุณ คังยังได้ร่ว มพิธีมอบเกียรติ
บัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านการอบรมภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 และ 2
จานวนทั้งสิ้น 57 คน นอกจากนี้ทางตัวแทนผู้จัดการ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. กันยา กองสู งเนิน ได้ห ารือถึงกิจกรรมงาน
ต่างประเทศระหว่างมหาวิทยาลั ยและทาง KOICA เพื่อจะเป็น
การพัฒนานักศึกษาในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
-

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

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2563
สรุปเรื่อง
ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ครั้ง
ที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี และจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม ทางไปรษณีย์ และในระบบการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 แล้ว
ในการนี้ จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
(หน้า 1 - 38)
มติสภามหาวิทยาลัย .............................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานสรุ ปผลการด าเนิ นการตามมติ สภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ประจ าปี
พ.ศ. 2563
สรุปเรื่อง
ตามที่ คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิ ทยาลั ย ได้ รายงานผล
การติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี ปี งบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้ น ซึ่งสภามหาวิทยาลั ย ได้มีมติเห็ นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบฯ ว่าควรต้องมีการรายงานผลการดาเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง
จากการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตั้ งแต่ การประชุ ม ครั้งที่
1/2563 – การประชุมครั้งที่ 11/2563 ที่ผ่านมา สานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
พร้อมประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สาคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
รับทราบและดาเนินการรายงานผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ให้สานักงาน
สภามหาวิทยาลัยทราบ
เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
สานั กงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการดาเนินการของมหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี
ที่สื บ เนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2563 –
การประชุมครั้งที่ 11/2563 โดยสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 12 เรื่อง
เรื่อง
การประชุมครั้งที่ / วันที่
1. งดรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ คณะวิทยาการจัดการ
2. อนุ มั ติ ค าขอตั้ ง งบประมาณ ของส านั ก งานจั ด การทรั พ ย์ สิ น และรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเลื่อน
เงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....
4. แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แทนตาแหน่งที่ว่าง
5. โครงการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 สาหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 11/2563
ราชภัฏเทพสตรี
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
6. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2563
7. ค่ าเป้ า หมายการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี ปีการศึกษา 2563
8. ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2564
9. แต่ งตั้ งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
10. ระเบี ยบมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เทพสตรีว่าด้วย การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....

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

11. ทบทวนการมอบอานาจของสภามหาวิทยาลัย ในการดาเนินการคดีปกครอง
12. รับทราบหมายแจ้งกาหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก คดีหมายเลขดาที่ บ.319/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.226/2559
136/2560 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ระหว่างนางสาวกิติญาภัช ผาดี ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ

2. อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 11 เรื่อง
เรื่อง
การประชุมครั้งที่ / วันที่
1. การด าเนิ นการให้ ได้ ม าซึ่ ง คณ ะกรรมการตรวจสอบตามหลั ก เกณ ฑ์
ครั้งที่ 1/2563
กระทรวงการคลั งว่ าด้ วยมาตรฐานและหลั กเกณฑ์ ปฏิ บั ติ การตรวจสอบภายใน วันที่ 24 มกราคม 2563
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
2. การขอเปลี่ ยนแปลงรหั สรายวิชา หลั กสู ตรครุศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาสั งคม
ครั้งที่ 2/2563
ศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
3. ผลศึกษาการท าหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิ บาล
ครั้งที่ 5/2563
และจริ ย ธรรม และคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
4. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลั กสู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าดนตรี ศึ กษา (4 ปี ) (หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 6/2563
5. ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ)
วันที่ 19 มิถุนายน 2563
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. ปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 7/2563
8. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
หลั กสู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการประถมศึ กษา (4 ปี ) (หลั ก สู ตรใหม่
พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์
9. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
ครั้งที่ 8/2563
หลั กสู ตรครุศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาเคมี (4 ปี ) หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

เรื่อง
10. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลั กสู ตรครุ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการบริ ห ารการศึ กษา (หลั กสู ตรใหม่
พ.ศ. 2562)
11. ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เรื่ อง การแบ่ งส่ วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....

การประชุมครั้งที่ / วันที่
ครั้งที่ 9/2563
วันที่ 18 กันยายน 2563
ครั้งที่ 10/2563
วันที่ 16 ตุลาคม 2563

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 17)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”
ประเด็นเสนอ
รับ ทราบรายงานสรุ ป ผลการดาเนิ น การตามมติส ภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ประจาปี
พ.ศ. 2563 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2563 - การประชุมครั้งที่ 11/2563
มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................
......................................................................................................................... .....................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .......................

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

3.2 พิจารณาทบทวนปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2564
สรุปเรื่อง
ตามที่ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 11/2563 เมื่ อ วั น ที่ 27
พฤศจิ ก ายน 2563 มี ม ติ เห็ น ชอบก าหนดปฏิ ทิ น การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ประจ าปี
พ.ศ. ๒๕64 จานวน 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
และกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี และเพื่ อ ให้ ก รรมการสภา
มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมสาหรับการเข้าร่วมประชุม และเพื่อให้การจัดประชุม
สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทบทวน
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2564
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”
2. ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ย การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2562
“ข้ อ 8 การนั ด ประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ น ไปตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดไว้
แต่นายกสภามหาวิทยาลัย จะสั่งเลื่อนหรืองดการประชุม เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือไม่มีเรื่องที่จะประชุมกันก็ได้”
ประเด็นเสนอพิจารณา
พิจารณาปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. ๒๕64
มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…………………….………….…………..................
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

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

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต
สรุปเรื่อง
ด้ ว ย การจั ด การศึ ก ษา ภาคการศึ ก ษาที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2563 มี นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ แ ละ
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี สาเร็จการศึกษา จานวน 138 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จานวน
104 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จานวน 34 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้สาเร็จการศึกษาตามลาดับ ดังนี้
1. คณะกรรมการประจาคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจาเดือนพฤศจิกายน
2563 ดังนี้
(1) คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ใน
การประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
(2) คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึ ก ษา ในการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 11 พฤศจิ ก ายน 2563 ส่ ง ถึ งกองบริ ก ารการศึ ก ษา เมื่ อ วั น ที่ 24
พฤศจิกายน 2563
(3) คณะกรรมการประจ าคณะครุ ศ าสตร์ ได้ ด าเนิ น การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ผ ลการศึ ก ษา
ในการประชุม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
(4) คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา
ในการประชุม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
(5) คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติผล การศึกษา ใน
การประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
(6) คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ใน
การประชุม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
2. กองบริ ก ารการศึ ก ษา ตรวจสอบการลงทะเบี ย นและผลการเรี ยนรายวิช าของนั ก ศึ ก ษา
แต่ละหลักสูตร และดาเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการสาเร็จการศึกษา เพื่อนาเสนอต่อ
สภาวิชาการ เมื่อวันที่ 25 – 27, 30 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 1 ธันวาคม 2563
3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 พิจารณา
ให้ ความเห็น ชอบเสนอการให้ ป ริญ ญาแก่ผู้ สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จานวน 138 คน รายละเอียด
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้
คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
1.1.2 สาขาวิชาเคมี
1.1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
2
9
2

-

รวมทั้งสิ้น

2
9
2
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา
1.1.4 สาขาวิชาชีววิทยา
1.1.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1.1.6 สาขาวิชาฟิสิกส์
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2.1.1 สาขาวิชานิติศาสตร์
รวมทั้งหลักสูตร
2.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2.2.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
3. คณะวิทยาการจัดการ
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
3.1.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รวมทั้งหลักสูตร
3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3.2.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
3.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
3.2.4 สาขาวิชาการจัดการ
3.2.5 สาขาวิชาการตลาด
รวมทั้งหลักสูตร
3.3 หลักสูตรการบัญชี
3.3.1 สาขาวิชาการบัญชี
รวมทั้งหลักสูตร
3.4 หลักสูตรนิเทศศาสตร์
3.4.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
1
2
1
17
17
-

รวมทั้งสิ้น
1
2
1
17
17

5
5

4
4

9
9

5

26
26
30

26
26
35

8
8

-

8
8

1
11
1
21
15
49

1
1

1
11
1
22
15
50

6
6

-

6
6

1
1
64

1

1
1
65
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
4.1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทั้งหลักสูตร
4.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
4.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
4.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล)
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
5.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
5.1.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
รวมจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ

รวมทั้งสิ้น

1
1

1
1

2
2

11

2

13

1

-

1

12
13

2
3

14
16

1
4
5
5
104

34

1
4
5
5
138

มหาวิท ยาลั ย จึ งเสนอสภามหาวิท ยาลั ย เพื่ อพิ จ ารณาอนุมั ติ ให้ ป ริญ ญาบั ณ ฑิ ต แก่ ผู้ ส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี จานวน 138 คน (เอกสารแยกเล่ ม
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร”
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๑
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
“ข้อ 3 วันที่สาเร็จการศึกษา ให้ถือวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา”
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ประเด็นเสนอพิจารณา
พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จานวน 138 คน
มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………....…………………………………………………..………..
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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4.2 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
สรุปเรื่อง

ตามที่ สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2563 วัน ที่ 21 กุมภาพัน ธ์
2563 อนุมัติหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
๒๕๖๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกาหนดชื่อหลักสูตร 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 โดยสาขาวิชาดาเนินการส่งข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบพิจารณาความสอดคล้องของ
หลั กสู ตรระดั บ อุ ดมศึ กษา (CHE Curriculum Online : CHE CO) เรี ยบร้ อยแล้ ว และอยู่ ระหว่ างการพิ จารณาความ
สอดคล้องและออกรหัสหลักสูตร นั้น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับข้อเสนอแนะผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHE CO) เพื่อให้พิจารณาปรับแก้ไข ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
ข้อเสนอแนะ
หัวข้อ 1.1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ)
*ไม่สอดคล้อง
ขอให้ตรวจสอบชื่อปริญญาและสาขาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ให้ถูกต้องและปรับแก้ไขใน มคอ.2 ให้สอดคล้องกัน
หัวข้อ 1.10.1 แนบไฟล์
1. โปรดตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลในเอกสารหลักสูตร
*ไม่สอดคล้อง
(มคอ.2) และข้ อ มู ล ที่ ระบุ ไว้ในฐานข้ อ มู ล สารสนเทศหลั ก สู ต ร
(CHE CO) อาทิ ชื่อหลักสูตร เป็นต้น
2. ปรับแก้ไข มคอ.2 คือ ชื่อหลักสูตร เป็นต้น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตรวจสอบแล้ว และมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ
สาขาวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิล ปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการปรับแก้ไขชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญาและสาขาวิชา ดังนี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเดิม
1. ชื่อหลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาษาไทย
สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและ
การออกแบบ)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts
(Art and Design)

ข้อมูลใหม่
: หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปกรรม
: Bachelor of Fine and Applied Arts
Program in Fine and Applied Arts
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ข้อมูลเดิม
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)

ข้อมูลใหม่
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)

ทั้ งนี้ ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่
12/2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ อพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่เสนอ ดังรายละในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 7)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
“มาตรา 18(7) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รการศึก ษาให้ ส อดคล้ องกั บ มาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
ประเด็นเสนอพิจารณา
พิ จารณาอนุ มั ติ การขอเปลี่ ยนแปลงชื่ อสาขาวิ ชา จากเดิ ม หลั กสู ตรศิ ลปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แก้ไขเป็น หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Fine and Applied Arts
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปกรรม)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศป.บ. (ศิลปกรรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied Arts (Fine and Applied Arts)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.F.A (Fine and Applied Arts)
มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4.3 พิจารณาหลักการขั้นตอนการเสนอและพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ และเรื่องร้องทุกข์ ที่เสนอ
ต่อนายกสภามหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
ตามที่ ข้อบั งคับ มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้ว ยการดาเนิ นการทางวินัย การสอบสวน
พิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 กาหนดการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษ
วินัยไม่ร้ายแรง และกาหนดการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ไว้ดังนี้
หมวด ๕ การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษวินัยไม่ร้ายแรง
ข้อ 77 ข้าราชการผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อสภามหาวิทยาลัยได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งลงโทษ
ข้อ 78 วรรคสอง การอุทธรณ์ต้องทาเป็นหนังสือ ถึงนายกสภามหาวิทยาลัย โดยในหนังสือให้
แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้ถูกสั่งลงโทษ...
ข้อ ๘๓ การยื่ นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์ จะยื่นหรือส่งผ่านผู้ บังคับบัญชาก็ได้ และให้
ผู้บังคับบัญชานั้นส่งหนังสืออุทธรณ์ต่อไปยังผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษภายในสามวันทาการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
อุทธรณ์ และให้ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษจัดส่งหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าวพร้อมทั้งสาเนาหลักฐานการรับทราบคาสั่ง
ลงโทษของผู้อุทธรณ์ สานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องต้น และสานวนการดาเนินการทางวินัย พร้อมทั้ ง
คาชี้แจงของผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ (ถ้ามี) ไปยังนายกสภามหาวิทยาลัย ภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสืออุทธรณ์
ในกรณี ที่ ผู้ อุท ธรณ์ น าหนั งสื อ อุ ท ธรณ์ ม ายื่ น เอง ให้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รับ หนั งสื อ ออกใบรั บ หนั งสื อ
ประทับตรา และลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในการวันที่รับหนังสือตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ...
ข้อ ๘6 การพิจารณาอุทธรณ์ สภามหาวิทยาลัยอาจมอบหมายให้คณะกรรมการอุทธรณ์ และร้อง
ทุกข์ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณา หรือพิจารณาจากสานวนการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น...
หมวด ๖ การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ข้อ ๙๓ วรรคสอง ถ้าข้าราชการไม่ประสงค์ที่จะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับคาชี้แจง
หรือได้รับคาชี้แจงไม่เป็นที่พอใจ ก็ให้ร้องทุกข์ได้ตามข้อ 94 ความว่า
ข้อ 94 การร้องทุกข์ให้ทาเป็นหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย โดยต้องลงลายมือชื่อและตาแหน่ง
ของผู้ร้องทุกข์ และต้องประกอบด้วยสาระสาคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและปัญหาของเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม...
ข้อ ๙๗ เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ตาม ข้อ 94 แล้วให้นายกสภามหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งพร้อมทั้ง
ส่งสาเนาหนังสือร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์หรือเหตุแห่งความคับข้องใจทราบโดยเร็ว และให้
ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์หรือเหตุแห่งความคับข้องใจนั้นส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และคาชี้แจง
ของตน (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
ข้อ ๙๘ การพิจารณาร้องทุกข์ สภามหาวิทยาลัยอาจมอบหมายให้คณะกรรมการอุทธรณ์ และ
ร้องทุกข์ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณา หรือพิจารณาจากสานวนการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น...
ด้วยข้อบังคับที่กล่าวถึงข้างต้นมิได้กาหนดขั้นตอนการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ที่ส่งถึง
นายกสภามหาวิทยาลัยที่ชัดเจนว่า เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยรับเรื่องแล้วจะต้องสั่งการอย่างไร จะใช้ดุลพินิจสั่งการ
มอบคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณากลั่นกรองและเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาได้หรือไม่ หรือสั่งการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์
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ประกอบกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
2562 ได้มีความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ไว้ดังนี้
1. การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ตามข้อบังคับฯ ข้อ 97 วรรคสาม กาหนดขั้นตอนการดาเนินการ
ที่ไม่ครบถ้วนและไม่ชัดเจน กรณีผู้บังคับบัญชาจัดส่งหนังสือร้องทุกข์และเอกสารหลักฐานและคาชี้แจง ไปยังนายก
สภามหาวิทยาลัย โดยมิได้กล่าวถึงขั้นตอนการดาเนินการหลังจากนายกสภามหาวิทยาลัยได้รับหนังสือร้องทุกข์ ให้
ด าเนิ น การอย่ างไร หลั ก ความเป็ น ธรรมในเรื่อ งร้อ งทุ ก ข์ เมื่ อ ข้ า ราชการ พนั ก งานมี ค วามคั บ ข้ อ งใจ ตามที่
ผู้บังคับบัญชากระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด สภามหาวิทยาลัยหรือองค์กร ต้องหาวิธีการทาให้ผู้ร้องทุกข์หายคับ
ข้องใจ โดยหลักปฏิบัติเชิงธุรการ เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยรับเรื่องร้องทุกข์ และใช้ดุลยพินิจสั่งการ ให้นาเรื่อง
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนก็ได้ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยมอบหมายคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ หรือ
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย อาจสั่ ง การมอบคณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ ฯ ก็ ได้ เพื่ อ ให้ ก ลไกของสภา
มหาวิทยาลั ยที่มีอยู่ ได้พิจารณากลั่น กรองเรื่ องประกอบการตัดสินใจทั้งของนายกสภามหาวิทยาลัยหรือสภา
มหาวิทยาลัยก็ได้ เพื่อแก้เหตุแห่งความคับข้องใจในเรื่องร้องทุกข์
2. ควรปรับแก้ไขข้อบังคับฯ เกี่ยวกับขั้นตอนการร้องทุกข์ ให้สอดคล้องและปฏิบัติได้อย่างชัดเจน
ขณะนี้ยังมิได้มีการปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การดาเนินการทางวินัย
การสอบสวนพิจารณาการลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
พ.ศ. 2551 ตามความเห็ น และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยที่ให้ ไว้ในคราวประชุมดังกล่าว และด้วยมี
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสานักศิลปะและวัฒนธรรม จานวน ๑ ราย ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมถึง
นายกสภามหาวิทยาลัย สานักงานสภามหาวิทยาลัยรับหนังสือไว้เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายกสภา
มหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อ 97 ของข้อบังคับดังกล่าว โดยผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่ง การร้องทุกข์ ได้มีส่ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและคาชี้แจงต่อนายกสภามหาวิทยาลัยแล้ว สานักงานสภามหาวิทยาลัยรับหนังสือรับ
ไว้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563
ดังนั้น เพื่อให้การยื่นอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการพิจารณาอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ต่อนายกสภามหาวิทยาลัย
สามารถปฏิบัติได้อย่างชัดเจนในขณะที่อยู่ระหว่างรอการปรับแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว สานักงานสภามหาวิทยาลัยใน
ฐานะหน่วยงานธุรการของสภามหาวิทยาลัย จึงขอเสนอหลักการขั้นตอนการเสนอและพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ และเรื่อง
ร้องทุกข์ ที่เสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
๑. การยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ ร้องทุกข์ ต่อนายกสภามหาวิทยาลัย กรณีที่ประสงค์นาหนังสือ
มายื่นเอง (ข้อ 83 วรรคสอง) ให้ ส่งที่สานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาคารสานักงาน
อธิการบดี ชั้น 6
2. เมื่อสานักงานสภามหาวิทยาลัย รับ หนังสื ออุทธรณ์ หรือหนังสือร้องทุกข์แล้ว ให้ เสนอต่อ
นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยใช้ดุลยพินิจสั่งการให้นาเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนก็ได้ เพื่อให้สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมายคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณา หรือนายกสภา
มหาวิทยาลัยอาจสั่งการมอบหมายคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาก่อน
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยก็ได้
โดยให้ ใช้ห ลั กการนี้ ไปจนกว่าจะมีการปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏเทพสตรี ว่าด้วย
การด าเนิ นการทางวินั ย การสอบสวนพิ จารณาการลงโทษ การสั่ งพั กราชการ การสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ ก่ อน
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1๒/๒๕63
วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม 2563 เวลา ๑๔.๐0 น.
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา 18(13) พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการบริห ารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
ประเด็นเสนอพิจารณา
พิจารณาอนุมัติหลักการขั้นตอนการเสนอและพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ และเรื่องร้องทุกข์ ที่เสนอต่อ
นายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. การยื่นหรือส่งหนังสือ อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ต่อนายกสภามหาวิทยาลัย ให้ส่งที่ สานักงานสภา
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 6
2. เมื่อสานักงานสภามหาวิทยาลัย รับ หนังสื ออุทธรณ์ หรือหนังสือร้องทุกข์แล้ว ให้ เสนอต่อ
นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยใช้ดุลยพินิจสั่ งการให้นาเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนก็ได้ เพื่อให้สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมายคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณา หรือนายกสภา
มหาวิทยาลัยอาจสั่งการมอบหมายคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณา ก่อน
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยก็ได้
โดยให้ ใช้ห ลั กการนี้ ไปจนกว่าจะมีการปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏเทพสตรี ว่าด้วย
การด าเนิ นการทางวินั ย การสอบสวนพิ จารณาการลงโทษ การสั่ งพั กราชการ การสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ ก่ อน
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4.4 พิจารณาการกาหนดอัตราเงิน เดือนแรกบรรจุของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการที่กาหนด 1.5 เท่าของข้าราชการแรกบรรจุและสายสนับสนุนที่กาหนด 1.3 เท่าของ
ข้าราชการแรกบรรจุ
สรุปเรื่อง

ตามที่ได้มีคาพิพากษา(อุทธรณ์) ศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เรื่องคดีพิพาท
เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐกระทาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทา
ละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ (อุทธรณ์คาพิพากษา) ระหว่าง จ่าสิบตรี จอห์นนภดล วศินสุนทร ผู้ฟ้องคดี กับสภา
มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เชีย งใหม่ ที่ 1 อธิการบดี มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชียงใหม่ ที่ 2 และมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
เชียงใหม่ ที่ 3 ผู้ถูกฟ้องคดี ที่พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีกรณี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ เชียงใหม่ กาหนดอัตราเงินเดือนไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 ที่ให้ จัดสรร
งบประมาณเป็ น ค่าใช้จ่ายในการจ้ างพนักงานมหาวิทยาลั ยเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการ คือ
เพิ่มขึ้น 1.7 เท่าจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ หรือสาย ก
โดยในคาพิพากษาได้ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยสามารถนาเงินในส่วนที่จ่ายไม่หมด (0.2 เท่า) ไปจัดสวัสดิการให้กับ
พนักงานมหาวิทยาลัยได้ (ดังรายละเอียดคาพิพากษา(อุทธรณ์) หน้า 1 – 48)
คดีดังกล่าวเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทาละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ (อุทธรณ์คาพิพากษา) ผู้ถูกฟ้องคดี คือ
สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และมหาวิทยาลัย เมื่อเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พบว่ามีการกาหนด
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ที่ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จึงขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นาเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัย ถึงแนวปฏิบัติการการ
กาหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการที่กาหนด 1.5 เท่า ของข้าราชการ
แรกบรรจุและสายสนับสนุนที่กาหนด 1.3 เท่าของข้าราชการแรกบรรจุ ในประเด็นต่อไปนี้
1. จานวนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร
(งบแผ่นดิน)
2. จานวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยมี (แยกเป็นงบ
แผ่นดินและงบรายได้)
3. งบรายได้ที่ได้จัดสรรเป็นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (ที่ไม่ใช่อาจารย์หลังเกษียณและ
ลูกจ้างชาวต่างชาติ)
4. สวัสดิการที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับ
โดยน ามาวิเคราะห์ ศึ กษา เที ยบเคี ยงกั บ คดี ดังกล่ าว และเพื่ อสร้างความเข้ าใจต่ อพนั กงาน
มหาวิทยาลัยต่อไป
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”
ประเด็ นเสนอ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะการกาหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงาน ใน
สถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการที่กาหนด 1.5 เท่าของข้าราชการแรกบรรจุและสายสนับสนุนที่กาหนด 1.3 เท่า
ของข้าราชการแรกบรรจุ
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………..…..……

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1๒/๒๕63
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4.5 พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาคณบดี และแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหา
ผู้อานวยการสถาบัน และผู้อานวยการสานัก
(เอกสารประกอบการพิจารณาแจกในวันประชุม)

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1๒/๒๕63
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4.6 พิจารณาเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เลือก
นายปราโมทย์ โชติมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย นั้น เนื่องจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้
ดารงตาแหน่งมาครบกาหนดตามวาระแล้ว
บั ดนี้ ได้ มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้ าโปรดกระหม่ อมแต่ งตั้ งกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม ๒๕63 ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ลง
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และความในมาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
กาหนด “ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ทาหน้ าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลั ยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลั ยไม่อาจปฏิบัติห น้าที่ได้ หรือเมื่อ ไม่มีผู้ดารง
ตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย”
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คนหนึ่งเป็น
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ดารงตาแหน่ง
(24 พฤษภาคม 2562 - 7 ธันวาคม 2563)
นายปราโมทย์ โชติมงคล
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)

ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ดารงตาแหน่ง
(ตั้งแต่วนั ที่ได้รับเลือก)
…………………………………………………………………………
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๑๖ วรรคสาม
“ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย ทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มี
ผู้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย”
ประเด็นเสนอพิจารณา
พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4.7 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัย
(เอกสารประกอบการพิจารณาแจกในวันประชุม)
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4.8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามกฎหมาย และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
สรุปเรื่อง
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ตามกฎหมาย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
1. แต่ งตั้ งนางดวงสมร วรฤทธิ์ เป็ น ประธานกรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน และ
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 7/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน
2563
2. แต่งตั้งนายพีระศักดิ์ ศรีสุ พล เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการบริห ารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 5/2559 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2559
3. แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1/2561
ลงวันที่ 19 มกราคม 2561
4. แต่ งตั้ งรองศาสตราจารย์ ดร.ชนศั ก ดิ์ บ่ ายเที่ ย ง เป็ น ประธานกรรมการ คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 2/2563
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
5. แต่งตั้งรองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภั ฏเทพสตรี คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 21/2561 ลงวันที่
29 พฤศจิกายน 2563
6. แต่งตั้งรองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 13/2561 ลงวันที่ 16 มีนาคม
2563
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๘
ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงส่งผลให้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุ ณวุฒิ ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ งเป็ น ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการชุ ดต่ างๆ ตามกฎหมาย
และข้ อบั งคั บ มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี พ้ น จากตาแหน่ งประธานกรรมการ ดังกล่ าวข้างต้ น เมื่ อวัน ที่ 6
ธันวาคม 2563
ในการนี้ จึ งเสนอสภามหาวิท ยาลั ย พิ จ ารณาแต่งตั้ งกรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุ ณวุฒิ
ของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี เป็ นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการชุ ดต่ างๆ ตามกฎหมาย และข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1๒/๒๕63
วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม 2563 เวลา ๑๔.๐0 น.
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน
(ชุดปัจจุบัน)
(การดารงตาแหน่ง นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง)
1. คณะกรรมการนโยบายการเงิน และ ข้อบั งคั บมหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้ ว ย นางดวงสมร วรฤทธิ์
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณะกรรมการนโยบายการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น (17 เมษายน 2563 - 5 ธันวาคม 2563) ..............................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕
๑) กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง เป็นประธาน
2. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน ข้อบั งคับมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ว่าด้ว ย นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (22 มีนาคม 2559 – 5 ธันวาคม 2563) ..............................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ราชภั ฏ เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่ แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ข้อ ๕
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบและ ข้อบั งคั บมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้ ว ย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (23 มกราคม 2561 – 5 ธันวาคม 2563) .............................................................
ของมหาวิทยาลั ย พ.ศ. ๒๕62 ข้อ ๕ ให้ นายก
สภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ งตั้ ง คณะกรรมการโดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
คนหนึ่ง เป็นประธาน

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

คณะกรรม
การ

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

ข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วยหลั กเกณฑ์ และวิธีการพิ จารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ ดารงตาแหน่ง ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๗ ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ งตั้ ง ก.พ.ว.
ประกอบด้วย
(1) ประธาน ก.พ.ว. ซึ่งต้องเป็ นกรรมการ สภามหาวิทยาลั ยผู้ทรงคุณ วุฒิ ที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ เว้นแต่ไม่มี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ให้บังคับตามบทเฉพาะกาลของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.
2560 ข้อ 16 ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์

กรรมการ
สภา
มหาวิทยา
ลัย
ผู้ทรงคุณ
วุฒิ
ที่ได้รับ
แต่งตั้ง
เป็น
ประธาน
(ชุด
ปัจจุบัน)
ร อ ง
ศาสตราจา
รย์ ดร.ชน
ศักดิ์ บ่าย
เที่ยง
( 2 1
กุมภาพั นธ์
2563 – 5
ธั น ว า ค ม
2563)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน
(การดารงตาแหน่ง นับแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้ง)

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

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

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน
(ชุดปัจจุบัน)
(การดารงตาแหน่ง นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง)
5. คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ข้อบั งคั บมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้ ว ย รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ ป ระจ า (16 พฤศจิกายน 2561 - 5 ธันวาคม 2563) .............................................................
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี พ.ศ. 2555
ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.ม.” ประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการซึ่ งสภามหาวิ ท ยาลั ย
แ ต่ งตั้ งจ าก ก รรม ก าร ส ภ าม ห าวิ ท ย าลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑ คน
6. คณะกรรมการประเมิ น เพื่ อ แต่ งตั้ ง ข้อบั งคั บมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้ ว ย รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
การกาหนดระดับตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ (16 มีนาคม 2561 - 5 ธันวาคม 2563) .............................................................
พลเรื อ นในสถาบั น อุ ดมศึก ษาให้ ดารงต าแหน่ ง
สูงขึ้น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 ให้ สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อ
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน...

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕63
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา 18 (14) แต่ งตั้ งคณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ หรื อ บุ ค คลหนึ่ งบุ ค คลใดเพื่ อ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอานาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย”
2. ข้ อบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ว่ าด้ วยคณะกรรมการนโยบายการเงิ นและทรั พย์ สิ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔
“ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
๑) กรรมการสภามหาวิท ยาลั ยผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ซึ่ งสภามหาวิ ท ยาลั ยพิ จ ารณาแต่ งตั้ ง เป็ น
ประธาน
....”
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี พ.ศ. ๒๕5๗
“ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัย เรียกโดยย่อ
ว่า “ก.บ.ม.” ประกอบด้วย
๑) ประธานกรรมการ ซึ่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง จากกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
.... ”
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕62
“ข้ อ ๕ ให้ น ายกสภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการโดยความเห็ น ชอบของสภา
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธาน
.... ”
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕61
“ข้อ ๕
“ก.พ.ว.” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี”
ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ก.พ.ว. ประกอบด้วย
(1) ประธาน ก.พ.ว. ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ เว้นแต่ไม่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ให้บังคับตาม
บทเฉพาะกาลของประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ และวิ ธีก ารพิ จารณาแต่งตั้ งบุ ค คลให้ ด ารงตาแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ข้อ 16 ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
.... ”
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2555

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕63
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.
“ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.ม.” ประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการซึ่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ งจากกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑ คน
.... ”
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
“ข้อ 30 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน...”
ประเด็นเสนอพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามกฎหมาย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ดังนี้
๑. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๒. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๓. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๔. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๕. คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๖. คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…………………………….………..……………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………

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

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
สรุปเรื่อง
ตามที่ ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ กาหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทา
รายงานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงบประมาณและการเงิ น (1) จั ดท างบเดื อนแสดงฐานะการเงิ นและการรั บ –
จ่ ายเงินเสนออธิก ารบดี ทุ กเดื อ นภายในวัน ที่ ๑๕ ของเดื อ นถั ด ไป เพื่ อ รายงานต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย นั้ น
กองคลัง สานักงานอธิการบดี ได้ดาเนินการจัดทารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2563 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ สรุปดังนี้
1. งบแสดงฐานะการเงิน
ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ.2563
รายการ
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
1,975,106.89 บาท
1,068,869,385.40
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,103,716,560.54 บาท
218,770,252.60
รวมสินทรัพย์
1,105,691,667.43 บาท
1,287,639,638.00
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
3,643,104.87 บาท
176,453,226.08
รวมหนี้สิน
3,643,104.87 บาท
176,453,226.08
ส่วนของเจ้าของ
ทุน
191,707,495.93 บาท
801,315,386.40
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
910,341,066.63 บาท
309,871,025.52
รวมส่วนของเจ้าของ
1,102,048,562.56 บาท
1,111,186,411.92
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
1,105,691,667.43 บาท
1,287,639,638.00
2. งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
รายการ
งบประมาณแผ่นดิน
รายได้
41,047,349.94 บาท
ค่าใช้จ่าย
45,350,820.97 บาท
รายได้สูง / (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
(4,303,471.03) บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณเงินรายได้
3,272,490.19 บาท
3,456,245.70 บาท
(183,755.51) บาท

รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบการประชุ ม (หน้ า 1 – 25) หรื อ ในระบบการประชุ ม
อิเล็กทรอนิกส์

บาท
บาท
บาท

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕63
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติห น้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลั ยที่มิได้ระบุให้ เป็น
หน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ”
๒. ข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ว่าด้ วยการบริ หารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
หมวด ๒ ข้อ 15 “ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทารายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน (๑) จั ดทางบเดือนแสดงฐานะการเงิน และการรับ - จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่
๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป”
ประเด็นเสนอ
รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..…………

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

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 22 มกราคม 2564
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
6.๒ ……………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..…………………
……………………………………………………….……………………...…………………………………………………...…………………..
6.๓ ……………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..…………………
……………………………………………………….……………………...…………………………………………………...…………………..
6.๔ ……………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..…………………
……………………………………………………….……………………...…………………………………………………...…………………..
6.๕ ……………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..…………………
……………………………………………………….……………………...…………………………………………………...…………………..

