การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 3/๒๕65
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(ห้องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet ID : kfm-zxzs-tes)
-----------------------ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.2 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม
1.2.1 รายงานผลการดาเนินงานที่สาคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม 2565
1.2.2 รับทราบการลาออกจากตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1.2.3 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
1.2.4 รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
1.3 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2565
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2565
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
4.1 พิจารณาคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.1 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5.3 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
5.4 พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
5.5 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจา
หลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารธุ ร กิ จ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖4)
คณะวิทยาการจัดการ
5.6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเงื่อนไขของรายวิชา บช 3005211 การบัญชีส่ วนราชการ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕59) คณะวิทยาการจัดการ
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วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
5.7 พิจารณาการขอเพิ่มคาอธิบายรายวิชา ทท 3013105 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
หลั ก สู ตรศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการท่ องเที่ ยวและธุรกิจ บริก าร (หลั ก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕64)
คณะวิทยาการจัดการ
5.8 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจา
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.9 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจา
หลั กสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๔ ปี) (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.10 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลั กสู ตร และอาจารย์
ประจาหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.11 พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
5.12 พิจารณาอนุมัติคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2564
5.13 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
5.14 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
5.15 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการดาเนินการด้าน
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ....
5.16 พิจารณาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภั ฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
5.17 พิจารณาร่าง กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5.18 พิจารณาการขอทราบรายชื่อ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่ถูกฟ้องในคาพิพากษา
คดีอาญาของศาลจังหวัดลพบุรี คดีหมายเลขดาที่ อ.367/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อ.1731/2560
5.19 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ-ทักท้วง
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเพื่อทราบ
7.1 รับ ทราบขั้น ตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับรายงานการเงิน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
7.2 รับ ทราบขั้นตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบของสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน
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7.3 รับทราบรายงานผลการดาเนิน การโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ของนิ สิ ต นั กศึ กษา ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาภาครัฐ และเอกชนของส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
7.4 รับทราบการบรรจุความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังดาเนิน การไม่เสร็จ
ไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7.5 รับ ทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลั กเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
7.6 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
7.7 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
7.8 รั บ ทราบรายงานผลการด าเนิ น งานคณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี 2564
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
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1.1.1 ......................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................................... .........
1.1.2.......................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. .................................................
1.1.3.......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
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๑.๒ เรื่องที่ประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๒.๑ รายงานผลการดาเนินงานที่สาคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
ยุทธศาสตร์/
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
วัน เดือน ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น
๑ ๓ กุ ม ภ า พั น ธ์ การรับรางวัล
ผศ.ดร.วาสิ ต า เกิ ด ผล ประสพศั ก ดิ์ อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช ารั ฐ
๒๕๖๕
ประศาสนศาสตร์ม หาบั ณ ฑิ ต คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ไ ด้ รั บ รางวั ล เพชรรั ต นโกสิ น ทร์ ใน
โครงการโล่ ป ระทานเพชรแห่ งแผ่ น ดิ น เพชรรัต นโกสิ น ทร์ ครั้งที่ ๑
“เพชรงามล้ าค่าอันทรงคุณ ค่าแห่งแผ่นดิน ” สาขาเพชรผู้สอนเกียรติ
คุณด้านวัฒนธรรม ณ MCC HALL เดอะมอลล์ไลฟ์สโตว์ งามวงศ์วาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและการพัฒนาครู
๗ มีนาคม ๒๕๖๕ การบรรจุแต่งตั้ง บัณ ฑิ ตหลั กสู ตรครุศาสตรบัณ ฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
โครงการผลิ ต ครูเพื่ อพั ฒ นาท้ องถิ่น ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที่ ๒
สาขาวิ ช าค ณิ ต ศาสต ร์ จ าน วน ๗ ค น ส าขาวิ ช าเค มี (ค .บ .)
จานวน ๒ คน และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน ๖ คน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
24 มีนาคม –
การจัดอบรม
ศูนย์ภาษา ได้จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษาอังกฤษ
4 กุ ม ภ า พั น ธ์
ในชั้นเรียนสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ โดยนักศึกษา
2565
สาขาครู ได้รับการอบรมการใช้ภาษาอั งกฤษเพื่อการสอน อาทิ การใช้
ภาษาอั งกฤษในการให้ ค าสั่ ง ในชั้ น เรี ย น การจั ด การชั้ น เรี ย น การ
น าเสนองาน และนั ก ศึ ก ษาที่ ไม่ ใช่ ส าขาครู ได้ รั บ การอบรมการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน โดยมีคณะวิทยากรจาก
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้ ใ ห้
ความรู้แก่นักศึกษา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ใช้เวลาวันละ 2 ชั่วโมง เป็น
ระยะเวลา 10 วัน คิดเป็นหลักสูตรละ 20 ชั่วโมง โดยมีนักศึกษาชั้นปี
ที่ 2 จากทั้ง 6 คณะ จานวน 1,493 คน เข้าร่วมการอบรม
๙ กุ ม ภ า พั น ธ์ บั น ทึ กข้ อ ตกลง พิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นา
๒๕๖๕
ความร่วมมือ การ นวั ต กรรมเพื่ อ สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย ตามภารกิ จ การจั ด กลุ่ ม
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและชุมชนอื่น ร่วมกันจัดทา
สนับสนุนการวิจั ย ขึ้นระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒ นา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ ง ๓๘ แห่ ง
เพื่ อ ก ารพั ฒ น า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เรียกว่า “เครือข่ายสถาบันวิจัยพัฒ นา
ท้องถิ่นระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ”ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารสานักงานอธิการบดี
โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี เป็นผู้ ลงนามพร้อมด้ว ย
ผู้อานวยการและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์/
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
วัน เดือน ปี

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
สถาบันวิจัย
พร้ อ มด้ ว ยผู้ อ านวยการและบุ ค ลากรของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
และพัฒนา
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันพร้อมด้วยผู้อานวยการและ
มหาวิทยาลัย
บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ราชภัฏ ๓๘ แห่ง ร่ ว มกั น ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ ที่ จ ะร่ ว มกั น ด าเนิ น งานสนั บ สนุ น
การพั ฒ นาระบบการวิ จั ย สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นา
นวั ต กรรมสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ สู่ ก ารพั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชนอื่ น
ร่ว มกั น พั ฒ นาระบบบริห ารจั ด การงานวิจั ย และนวัต กรรมในระดั บ
สถาบันและระดับเครือข่ายให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
และการยกระดับพัฒนากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและชุมชนอื่น และเป็นที่พึ่งพาของท้องถิ่นให้ มีความเข้มแข็ง
และพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป
๑ ๔ กุ ม ภ า พั น ธ์ บั น ทึ กข้ อ ตกลง ผศ.พรรณนิ ภ า เดชพล คณบดีค ณะวิท ยาการจัดการ ผศ.เพชรรัต น์
๒๕๖๕
ความร่วมมือ
บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รศ.ดร.รัชดาภรณ์
อมรชีวิน และอาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระหว่าง กองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ (กทปส.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เพื่อพัฒ นาองค์ความรู้และหลักสูตรด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
และร่วมเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อสร้างกลไกการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ ปลอดภัย
และไม่สร้างสรรค์ ณ ห้องลวะปุระ อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๑ ๗ กุ ม ภ า พั น ธ์ ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เข้า
๒๕๖๕
โ ค ร ง ก า ร ท า นุ ร่วมโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม แหล่งการเรียนรู้วัฒนธรรม
บ ารุ ง ศิ ล ปะและ โดยมีการจัดซุ้มหั วโขน บ้านช่างปั้ น ให้ ผู้ ที่ส นใจในหั ว โขน ได้ศึกษา
วัฒนธรรม
เรียนรู้ ณ ลานศิลปและวัฒนธรรม
๑ ๗ – ๑ ๙ ก า ร ป ร ะ ชุ ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเกียรติจากสมาคมวิชาการไฟฟ้ า
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ วิชาการ
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ (Electrical
Engineering/Electronics,Computer,Telecommunications,
andInformation Technology Association) / ECTI Association
ให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดงานการประชุม
วิ ช าการงานวิ จั ย และพั ฒ นาเชิ ง ประยุ ก ต์ ครั้ งที่ 14 ECTI-CARD
2022 #14 ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย
การจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกล่าวเปิดงานการประชุม
ยุทธศาสตร์/
กิจกรรม
วัน เดือน ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ผลการดาเนินงาน

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.

17 กุ ม ภ า พั น ธ์ การเสวนาวิชาการ
2565
เรื่อง “เทคโนโลยี
สู่ ชุ ม ช น แ ห่ ง
นวัตกร”

๒ ๐ กุ ม ภ า พั น ธ์ ก า ร อ บ ร ม ใ ห้
๒๕๖๕
ค ว า ม รู้ ด้ า น
การศึกษา
๒ ๔ กุ ม ภ า พั น ธ์ ล ง น า ม ค ว า ม
๒๕๖๕
ร่วมมือ

วิ ช าการ และ ศ.ดร.วุ ฒิ พ งศ์ อารี กุ ล นายกสมาคม ECTI ได้ ก ล่ า ว
ต้ อ นรั บ ผู้ ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการ Keynote Speaker 3 ท่ า น คื อ
คุณอัจฉรา เจริญสุข ผอ.สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ดร.จิ น ดากร ตู้ จิ น ดา และคุ ณ สมนึ ก เต็ ง ชาตะพั น ธุ์ ตั ว แทนสภา
อุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ร่ ว มทั้ ง การเสวนาวิ ช าการเรื่ อ ง
“เทคโนโลยีสู่ชุมชนแห่งนวัตกร” โดย ท่านผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี คุณ อัจฉรา เจริญสุข ผอ.สถาบันมาตร
วิทยาแห่งชาติ ดร.จินดากร ตู้จินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัทโมบิแค
รท จ ากั ด คุ ณ สมนึ ก เต็ งชาตะพั น ธุ์ ตั ว แทนสภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย คุณบัญญัติ คาบุญเหลือ ตัวแทนเครือเบทาโกร และคุณ
ประทีป อ่อนสลุง ตัวแทนชุมชน ดาเนินรายการโดย ดร.นฤดม นวล
ขาว ผู้ ด าเนิ น รายการเสวนาวิ ช าการหั ว หน้ า กลุ่ ม งานพั ฒ นาธุ ร กิ จ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ การจัดงานครั้งนี้ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2565 เป็ น การจั ด Workshop ให้ กั บ หน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาที่
สนใจ จานวน 2 workshop คือ Workshop 1 : มาตรวิทยาและการ
สอบเที ย บเครื่ อ งวั ด ทาง ไฟฟ้ า โดยสถาบั น มาตรวิ ท ยาแห่ งชาติ มี
ผู้เข้าร่วมจานวน 56 คน Workshop 2 : Lan Security Monitoring
Device โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย สงขลานคริน ทร์ มี
ผู้เข้าร่วมจานวน 24 คน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นพิธีเปิดและ
นาเสนอผลงานวิชาการ จานวน 89 ผลงาน
สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา โดย ผศ.ดร.พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ
จัด
โครงการการบู ร ณ าการวิ ท ยากรค านวณ ในการเรี ย นการสอน
วิ ท ยาศาสตร์ ให้ กั บ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และผู้ ที่ ส นใจ
การจัดโครงการรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รศ.ดร.สุธี ชุติไพจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง พร้ อ มด้ ว ยผู้ บ ริ ห ารคณ ะ
วิทยาศาสตร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ใน
รูปแบบออนไลน์ กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฎ เทพสตรี จ.ลพบุรี โดยมี ผศ.ดร.กันตพัฒ น์ กิตติอัช วาลย์ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ตัวแทนเข้าร่วมประชุมลงนาม
ความร่วมมือในครั้งนี้

ยุทธศาสตร์/
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
วัน เดือน ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
๒ ๕ กุ ม ภ า พั น ธ์ การจัดงาน
ศูนย์ภาษา ได้จัดกิจกรรมงานเทศกาลภาษานานาชาติสาหรับนักเรียน
๒๕๖๕
ประกวดแข่งขัน มัธยมปลายในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ปริ ญ ญาตรี สาขาวิช าภาษาอั งกฤษ (ค.บ.) สาขาวิช าภาษาอั งกฤษ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.

๒ ๖ กุ ม ภ า พั น ธ์ การจัดสอบ
๒๕๖๕

ระหว่างวันที่ 5 - 6 การจัดอบรม
และ 12 - 13
มีนาคม ๒๕65

(ศศ.บ.) สาขาวิ ช าภาษาไทย สาขาวิ ช าภาษาจี น และสาขาวิ ช า
ภาษาญี่ปุ่น โดยภายในงานได้มีการประกวดความสามารถทางภาษา
หลายรายการ ได้ แ ก่ การประกวด TRU TikTok Challenge ซึ่ ง มี
นักเรียนเข้าร่วมจานวน ๕๖ คน การแข่งขันนาเสนอความรู้ วัฒนธรรม
ต่างประเทศ มีนักเรียนเข้าร่วมจานวน ๓๒ คน การประกวดพูดสุนทร
พจน์ภาษาอังกฤษ มีนักเรียนเข้าร่วมจานวน ๓๒ คน การแข่งขันตอบ
คาถามความรู้ทั่วไปภาษาญี่ปุ่น มีนักเรียนเข้าร่วมจานวน ๕๖ คน การ
ประกวดคัดลายมือภาษาจีน มีนักเรียนเข้าร่วมจานวน ๒๐๒ คน และ
การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย
มีนักเรียนเข้าร่วม
จานวน ๕๙ คน ซึ่งรวมนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนต่าง
ๆ กว่า ๒๐ โรงเรียนจากจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงจังหวัดเชียงรายและ
กรุงเทพมหานคร จานวนทั้งสิ้น ๔๓๗ คน ซึ่งถือว่าการจัดงานในครั้งนี้มี
ผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและประสบความสาเร็จไปด้วยดี
ศู น ย์ ภ าษา ได้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาบริห ารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดสอบวัดความสามารถ
ทางภาษาอั ง กฤษ โดยใช้ ข้ อ สอบ Thepsatri Rajabhat University
English Proficiency Test (TRU-EPT) ที่ จั ด ท าขึ้ น โดยศู น ย์ ภ าษา
ให้ ผู้ ส มั ค รที่ ต้ อ งการเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในหลั ก สู ต รนี้ จ านวน 180 คน
ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี
ศูนย์ภาษา ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมการสอบ TOEIC และ TRUEPT สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรูปแบบออนไลน์ โดยการอบรมใน
ครั้งนี้ ผู้ เข้ารับการอบรมได้เรียนผ่านโปรแกรม English Discoveries
ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพในการใช้ฝึกทักษะด้านการทาข้อสอบ
TOEIC โดยเฉพาะ ประกอบกั บ มี ค ณ ะวิ ท ยากรจากสาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้ให้ ความรู้แก่
นักศึกษา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ใช้เวลาวันละ 6 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา
4 วัน คิดเป็นหลักสูตรละ 24 ชั่วโมง โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากทั้ง
6 คณะ จานวน 1,150 คน เข้าร่วมการอบรม

ยุทธศาสตร์/
กิจกรรม
วัน เดือน ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ผลการดาเนินงาน

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
๗ มีนาคม ๒๕๖๕

การจัดการ
ประกวดแข่งขัน

๗ มีนาคม ๒๕๖๕

การจัดอบรม

ศูนย์ภาษา ได้จัดกิจกรรมงานเทศกาลภาษานานาชาติสาหรับนักศึกษา
ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการฝึกฝนทักษะ
ภาษาอั ง กฤษให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ (ค.บ.) และ
สาขาวิช าภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) และเป็น การสร้างเจตคติที่ดีต่อการ
เรี ย นภาษาอั ง กฤษให้ นั ก ศึ ก ษา โดยภายในงานได้ มี ก ารประกวด
ความสามารถทางภาษาอังกฤษหลายรายการ ได้แก่ การประกวด TRU
TikTok Challenge ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมจานวน ๕ คน
การ
แข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ มีนักศึกษาเข้าร่วมจานวน ๖ คน การ
แข่ งขั น น าเสนอความรู้ วัฒ นธรรมต่ างประเทศ มี นั ก ศึ ก ษาเข้ าร่ว ม
จานวน ๑๒ คน และการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
มี
นักศึกษาเข้าร่วมจานวน ๑๕ คน รวมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่
เข้ า แข่ ง ขั น ทั้ ง ๔ รายการ จ านวนทั้ ง สิ้ น ๓๘ คน นอกจากนี้ ยั ง มี
นั กศึ กษาสาขาวิช าภาษาอังกฤษและสาขาอื่ น ๆ เข้าร่ว มรับ ชมการ
แข่งขันแต่ละรายการมากกว่า ๗๐ คน

คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จั ด อบรมให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา เรื่ อ ง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของนักศึกษา โดยท่านวิทยากร
ผศ.ประมวล แซ่โค้ว
ระหว่างวันที่
การจัดสอบ
ศู น ย์ ภ าษา ได้ ด าเนิ น การจั ด สอบ Thepsatri Rajabhat University
1 6 มี น าคม - 8
English Proficiency Test (TRU-EPT) สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่ง
เมษายน 65
ถือเป็นการทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ก่อนที่จะสาเร็จการศึกษา โดยรูปแบบการสอบในครั้งนี้
จะ
เป็นการสอบผ่ านเครื่องคอมพิ วเตอร์ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้ องคอมพิ วเตอร์
ศูนย์ภ าษา 19/304 และ 19/305 โดยมีการสอบวันละ 2 รอบ
ช่วงเช้า และช่วงบ่าย ในการนี้ ศูนย์ภาษาได้ปฏิบัติตามมาตรการการ
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีการเว้น
ระยะห่าง จัดให้มีผู้เข้าสอบห้องละไม่เกิน 20 คน และมีการตรวจ ATK
ก่อนเข้ารับการทดสอบทุกครั้ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
1 7 กุ ม ภ า พั น ธ์ สรุปข้อสังเกตและ เมื่ อ วั น ที่ 17 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 พล.อ.ดาว์ พ งษ์ รั ต นสุ ว รรณ
2565
ค า แ น ะ น า ข อ ง องคมนตรี ได้ตรวจเยี่ยมและติ ดตามการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
องคมนตรี
ราชภั ฏ เทพสตรี ในรู ป แบบการตรวจเยี่ ย มผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
องคมนตรี ได้มีข้อสังเกตและคาแนะนาจากการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี สรุปได้ดังนี้
๑) องคมนตรีให้คาแนะนาแก่คณะครุศาสตร์ และคณะร่วม
ผลิตครูเพิ่มเติมว่า ในการกาหนดสมรรถนะซึ่งประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์/
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
วัน เดือน ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
องค์ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) นั้น
ในส่วนของเจตคติของบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ นอกจากเจตคติที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูแล้วยังต้องเพิ่มประเด็น “ทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ” ไปอย่างเข้มข้นด้วย และบ่ ม
เพาะนักศึกษาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดไปสู่นักเรียนได้
อย่างเป็นระบบ
๒) พบว่ า คณบดี ค ณะอื่ น ๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี ให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ
(SWOT Analysis) เพื่อการวางแผนพัฒนาหลักสูตรรองรับการแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงหลังสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา (โควิด ๑๙) ทั้งนี้ องคมนตรีได้ให้คาแนะนาเพิ่มเติมในกระบวนการ
วิเคราะห์ แนวโน้มสถานการณ์ เพื่อวางแผนการดาเนินการให้ รัดกุม
รอบด้านและนาไปสู่การปฏิบัติได้จริงมากขึ้น
๓) จากการพู ด คุ ย กั บ กลุ่ ม ผู้ น านั ก ศึ ก ษาพบว่ า นั ก ศึ ก ษามี
ทั ศ นคติ ที่ ดี แ ละมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในโครงการพั ฒ นา Soft Skills ด้ ว ย
กระบวนการวิศวกรสังคม
มหาวิทยาลัย จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย ……………......……..…………………….....……………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.2.2 รับทราบการลาออกจากตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
สรุปเรื่อง
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีคาสั่ง ที่ 5/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งคณบดี
ผู้ อ านวยการสถาบั น และผู้ อ านวยการส านั ก ในมหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ลงวันที่ 19 กุ มภาพั นธ์ 2564

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
โดยแต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กั น ตพั ฒ น์ กิ ต ติ อั ช วาลย์ ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ดารงตาแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 9
มีนาคม 2564 เป็นต้นไป นั้น
เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
ให้ ดารงตาแหน่ ง ผู้ ช่ว ยอธิก ารบดีมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ตั้งแต่ วันที่ 1 มี นาคม 2565 เป็ นต้น ไป
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 752/2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กันตพัฒ น์ กิตติอัชวาลย์ จึงได้ขอลาออกจากตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่
1 มีนาคม 2565
จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย ……………......……..…………………….....………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2.3 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
สรุปเรื่อง
ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒ น์ กิตติอัชวาลย์ ได้รับการเลือกเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลั ย จากผู้ดารงตาแหน่ งบริห าร กลุ่มที่ 2 คณบดีคณะต่าง ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี ลงวัน ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมี ว าระการด ารงต าแหน่ ง คราวละ 3 ปี นั้ น เนื่ อ งจาก

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.กัน ตพั ฒ น์ กิตติอัช วาลย์ ได้ขอลาออกจากตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เมื่อ วัน ที่ 1 มีน าคม 2565 จึ งส่ งผลให้ พ้ นจากตาแหน่ งกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากผู้ ด ารง
ตาแหน่งบริหาร กลุ่มที่ 2 โดยมีวาระการดารงตาแหน่งเหลืออยู่ 2 ปี 1 เดือน 18 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม
2565 – 18 เมษายน 2567
มหาวิทยาลัย จึงได้ ดาเนินการตาม ข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ให้ มีการดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลั ย จากผู้ ดารง
ตาแหน่งบริหาร ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดารงตาแหน่งบริหารผู้นั้นพ้นจาก
ตาแหน่ง โดยดาเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ข้อ ๔ ของข้อบั งคับ ดังกล่ าว โดยให้ ผู้ บริหาร กลุ่ม 2 ประกอบด้วย คณบดีคณะต่าง ๆ ดาเนินการเลื อกผู้แทน
ปรากฏผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9
มีนาคม 2565 เป็นต้นไป และให้อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย ……………......……..…………………….....………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2.4 รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สรุปเรื่อง
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีคาสั่งที่ 15/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
อภิชาติ อาวจาปา พนั กงานในสถาบั นอุดมศึก ษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการ
ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จากสายวิชาการ นั้น
เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจาปา ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ดารง
ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านั ก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ตั้ งแต่ วั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 ตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ าด้ ว ยคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
พ.ศ. 2557 ข้ อ 5 (9) ได้ ก าหนดให้ “ผู้ อ านวยการส านั ก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เป็ น เลขานุ ก าร”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจาปา จึงได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
มหาวิทยาลัย จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย ……………......……..…………………….....………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.3 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม
1.3.1 ....................................................................................................................... ...............
..................................................................................................................................................................... .........

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
......................................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................ ......................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
1.3.2.......................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................. .................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................ ..............................
1.3.3.......................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................... .........................
..............................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ครั้ ง ที่ 2/2565
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
สรุปเรื่อง
ตามที่ ได้ มี ก ารประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 (การประชุ ม
ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ) เมื่ อ วั น ที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ แ จ้ ง มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย
ให้ มหาวิทยาลัยทราบ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 และได้จัดทารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี โดยจัดส่งให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 แล้วนั้น
ในการนี้ จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เทพสตรี ครั้ งที่ 2/2565 (การประชุ มผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ) เมื่ อวั น ที่ 18 กุ มภาพั น ธ์ 2565
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 16)
มติสภามหาวิทยาลัย ..............................................................................................................
………………………………………………….……………………………………......……..…………………….....……………………………
………………………………………………………………………………………......……..…………………….....…………………..…..……
………………………………………………………………………………………………..…………………………………..…………………….
………………………………………………………………………………………......……..…………………….....…………………..…..……
………………………………………………………………………………………………..…………………………………..…………………….

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานสรุ ปผลการด าเนิ นการตามมติ สภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ประจ าปี
พ.ศ. 2565
สรุปเรื่อง

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2565 ส านั กงานสภามหาวิทยาลั ย ได้ดาเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลั ย ให้ หน่ วยงาน/ผู้ รับผิ ดชอบที่ เกี่ยวข้อง
รับทราบแล้วนั้น สานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2565 –
ครั้งที่ 2/2565 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ โดยสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. หมวดนโยบายและแผน จานวน 3 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 3 เรื่อง
รหัส

เรื่อง

การประชุมครั้งที่

1/2565 – 01 – 01

ผลการดาเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัย
ดาเนินการเสร็จแล้ว

1. รายงานสรุ ป ผลการด าเนิ นการ
ครั้งที่ 1/2565
ตามมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วันที่ 21 มกราคม 2565
เทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2564
01/2565 – 01 – 02 2. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา
ครั้งที่ 1/2565
ดาเนินการเสร็จแล้ว
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม วันที่ 21 มกราคม 2565
เ รื่ อ ง ก า ร ก า ห น ด ใ ห้
สถาบั น อุ ดม ศึ กษ าสั งกั ด กลุ่ ม
ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ป ระจ าปี
งบประมาณ 2565
02/2565 – 01 - 03 3. รายงานสรุ ป ผลการด าเนิ นการ
ครั้งที่ 2/2565
ดาเนินการเสร็จแล้ว
ต า ม ม ติ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ เท พ สตรี
ประจาปี พ.ศ. 2565
2. หมวดการจัดการศึกษา จานวน 8 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 3 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 5 เรื่อง
ผลการดาเนินการ
รหัส
เรื่อง
การประชุมครั้งที่
ตามมติสภามหาวิทยาลัย
11/2564 – 02 – 01 1. การขอปรั บปรุ งอาจารย์ประจ า
ครั้งที่ 11/2564
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ห ลั ก สู ต ร ห ลั ก สู ต ร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565
ครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
หลั ก สู ต รและการสอน (หลั ก สู ต ร
ใหม่ พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์
12/2564 – 02 – 02 2. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
ครั้งที่ 12/2564
ดาเนินการเสร็จแล้ว
ส าข าวิ ช าเก ษ ต รศ าส ต ร์ แ ล ะ วันที่ 17 ธันวาคม 2564
นวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖5) คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
2. หมวดการจัดการศึกษา
รหัส

เรื่อง

1/2565 – 02 – 03 3. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต

การประชุมครั้งที่
ครั้งที่ 1/2565

ผลการดาเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัย
ดาเนินการเสร็จแล้ว

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
วันที่ 21 มกราคม 2565
1/2565 – 02 – 04 4. หลั กสู ตรวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
ครั้งที่ 1/2565
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมการสื่ อ สารและ วันที่ 21 มกราคม 2565
ส ารส น เท ศ (ห ลั ก สู ต รป รั บ ป รุ ง
พ .ศ . ๒ ๕ ๖ 5) ค ณ ะ เท ค โน โล ยี
อุตสาหกรรม
1/2565 – 02 – 05 5 . หลั กสู ตรวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
ครั้งที่ 1/2565
สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ (หลั ก สู ต ร วันที่ 21 มกราคม 2565
ป รั บ ป รุ ง พ .ศ . ๒ ๕ ๖ 5 ) ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1/2565 – 02 – 06 6. ห ลั กสู ตรวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
ครั้งที่ 1/2565
ส าข าวิ ช าเท ค โน โล ยี มั ล ติ มี เดี ย วันที่ 21 มกราคม 2565
(หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1/2565 – 02 – 07 7. แผนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญา
ครั้งที่ 1/2565
ตรี ภาคปกติและภาคพิ เศษ (กศ.บป.) วันที่ 21 มกราคม 2565
ประจาปีการศึกษา 2566 – 2570
2/2565 – 02 - 08 8. อนุ มัติ ให้ ปริ ญญามหาบั ณฑิ ต และ
ครั้งที่ 2/2565
ปริญญาบัณฑิต
วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2565
3. หมวดงบประมาณและการเงิน จานวน 4 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 4 เรื่อง
รหัส

เรื่อง

01/2565 – 05 – 01 1. รายงานงบประมาณที่ขอกันเงินไว้
เบิ ก เหลื่ อ มปี ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564
01/2565 – 05 – 02 2. รายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัย
ร า ช ภั ฏ เท พ ส ต รี ป ร ะ จ า เดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
01/2565 – 05 – 03 3 . ร า ย ง า น ก า ร เงิ น ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
01/2565 – 05 – 04 4. รายงานผลการบริ ห ารเงิ น รายได้
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
เทพสตรี

การประชุมครั้งที่
ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 21 มกราคม 2565

อยู่ระหว่างดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว

ผลการดาเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัย
ดาเนินการเสร็จแล้ว

ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 21 มกราคม 2565

ดาเนินการเสร็จแล้ว

ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 21 มกราคม 2565
ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 21 มกราคม 2565

ดาเนินการเสร็จแล้ว
ดาเนินการเสร็จแล้ว

4. หมวดการบริหารงานบุคคล จานวน 6 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 6 เรื่อง
รหัส

เรื่อง

12/2564 – 04 – 01 1. ข้ อ บั งคั บมหาวิ ท ยาลั ย ราช ภั ฏ

การประชุมครั้งที่
ครั้งที่ 12/2564

ผลการดาเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัย
ดาเนินการเสร็จแล้ว

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
01/2565 – 04 – 02 2. การด าเนิ น การสรรหาอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
01/2565 – 04 - 03 3 . ระเบี ยบมห าวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี เรื่อง หลั กเกณฑ์ และวิธีการ
การก าหนดเงิ น เพิ่ มพิ เศษส าหรั บ
ตาแหน่ งที่ มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติ กร
ข อ ง พ นั ก ง า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย
สายสนับสนุน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
01/2565 – 04 - 04 4. แต่ งตั้ งคณะกรรมการอุ ทธรณ์ และ
ร้ องทุ กข์ ป ระจ ามหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี
01/2565 – 04 – 05 5 . แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการสรรห า
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
01/2565 – 04 – 06 6 . แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ย เล ข า นุ ก า ร
คณ ะกรรมการนโยบ ายและแผน
เพื่ อ การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย แทน
ตาแหน่งที่ว่าง
5. หมวดอื่น ๆ จานวน 4 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 4 เรื่อง
รหัส

เรื่อง

วันที่ 17 ธันวาคม 2564
ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 21 มกราคม 2565
ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 21 มกราคม 2565

ดาเนินการเสร็จแล้ว

ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 21 มกราคม 2565

ดาเนินการเสร็จแล้ว

ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 21 มกราคม 2565
ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 21 มกราคม 2565

ดาเนินการเสร็จแล้ว

การประชุมครั้งที่

01/2565 – 05 – 01 1. รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี
ครั้งที่ 1/2565
พ .ศ. ๒ ๕ ๖ ๔ ของคณ ะกรรมการ วันที่ 21 มกราคม 2565
ประเมิ น เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารง
ตาแหน่งสูงขึ้น
01/2565 – 05 – 02 2. รายงานผลการด าเนิ น งานของ
ครั้งที่ 1/2565
คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลใน วันที่ 21 มกราคม 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖4
01/2565 – 05 – 03 3. เรื่อง วิศวกรสั งคม : แนวคิดในการ
ครั้งที่ 1/2565
ผลิ ต ก าลั ง คนที่ มี ส มรรถนะเพื่ อ การ วันที่ 21 มกราคม 2565
พัฒนาเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี

ดาเนินการเสร็จแล้ว

ดาเนินการเสร็จแล้ว

ผลการดาเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัย
ดาเนินการเสร็จแล้ว

ดาเนินการเสร็จแล้ว

ดาเนินการเสร็จแล้ว

5. หมวดอื่น ๆ
รหัส

เรื่อง

01/2565 – 05 – 04 4. รั บ ทราบการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น

การประชุมครั้งที่
ครั้งที่ 1/2565

ผลการดาเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัย
ดาเนินการเสร็จแล้ว

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
ป ร ะ ก อ บ ก า ร จั ด ท า ป ร ะ ก า ศ วันที่ 21 มกราคม 2565
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปราม
การทุ จริ ต แห่ งชาติ เรื่ อ ง ก าหนด
ตาแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิ
ให้ ด าเนิ น กิ จ การตามความในมาตรา
126 เพิ่มเติม
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ : ดาเนินการกาหนดรหัสดังนี้
รูปแบบ XX/XXXX – XX – XX
- ตัวเลข หมายถึง ครั้งที่ประชุม เช่น 01/2565
- ตัวเลข 2 หลัก หมายถึง หมวดหมู่ของเรื่องที่ประชุมโดย
01 หมายถึง หมวดนโยบายและแผน
02 หมายถึง หมวดการจัดการศึกษา
03 หมายถึง หมวดงบประมาณและการเงิน
04 หมายถึง หมวดการบริหารงานบุคคล
05 หมายถึง หมวดอื่นๆ
- ตัวเลข 2 หลัก หมายถึง ลาดับของมติสภามหาวิทยาลัย
(นับต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจาแนกตามหมวดหมู่)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”
ประเด็นเสนอ
รับทราบรายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี
พ.ศ. 2565 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2565 – ครั้งที่ 2/2565
มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................
........................................................................................................................................................................ ......
........................................................................................................................... ...................................................
............................................................................................................................. .................................................

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑ คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
สรุปเรื่อง

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
ตามที่ สภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีมติ มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบอานาจหน้าที่ทับซ้อนของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ห ารเสี่ ย ง ตามมาตรา ๒๑ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้ ง
คณะกรรมการอื่น ๆ ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ
ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั้น
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยแล้วเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาร่าง
กฎฯ ในการประชุมครั้ งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่ อวัน ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ มอบเลขานุการดาเนินการนาความเห็นของ
คณะกรรมการพิ จารณาร่ างกฎ ข้ อบั งคั บ และระเบี ยบของมหาวิ ทยาลั ย เสนอสภามหาวิ ทยาลั ยเสนอเรื่ อง
เพื่อทราบในประเด็นการตรวจสอบอานาจหน้าที่ทับซ้อนของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และเรื่องเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ขอเสนอข้ อ มู ล ความเห็ น ของคณะกรรมการพิ จ ารณาร่ า งกฎ
ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยเรื่องเพื่อทราบและเรื่องเพื่อพิจารณา สรุปดังนี้
๑. เรื่องเพื่อทราบ
๑.๑ กรณี สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน
๒๕๖๔ ได้มีมติมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบอานาจหน้าที่ทับซ้อนของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ตามข้อสังเกตของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป นั้ น คณะกรรมการพิจารณาร่ างกฎฯ พิ จารณาแล้ วมี ความเห็ นว่า “อานาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญั ติการอุดมศึกษา พ.ศ.
2562 เมื่อพิจารณาอานาจหน้าที่โดยยึดตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิ บัติ การควบคุ มภายในสาหรั บหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว พบว่าคณะกรรมการตรวจสอบจะ
มีความเกี่ยวพันในการทาหน้าที่อยู่ ๑ เรื่อง คือ การตรวจสอบเรื่องการเงิน ส่วนคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงนั้นโดยหลักการจะดูแลเรื่องความเสี่ยงทั่ว ๆ ไป ในภาพรวม อาทิ ความเสี่ยงของจานวนนักศึกษา ความ
เสี่ยงจากอัคคีภัย ความเสี่ยงของโรคระบาด ฯลฯ เป็นต้น ดังนั้น อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงมิได้มีอานาจหน้าที่ทับซ้อนกัน”
ในส่วนของคณะกรรมการธรรมภิบาลและจริยธรรม ตามพระราชบัญญัติการอุดศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑ เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพิ่งออกประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยนาข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณาประกอบการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
ให้เป็นไปตามที่ กระทรวง อว. กาหนด แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๑.๒ กรณี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญ ญัต ิม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๐ กับ คณะกรรมการตรวจสอบของ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี ตามพระราชบัญ ญัต ิก ารอุด มศึก ษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑ และ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎฯ พิจารณาแล้วมี

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
ความเห็น ว่า “คณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบฯ ทาหน้า ที่ติ ดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการของ
มหาวิท ยาลัย ในส่ว นคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้า ที ่ต รวจสอบท าหน้า ที ่ต รวจสอบการเงิน ของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้น อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งสองชุดนี้ไม่ทับซ้อนกัน
จึงเรียนแจ้งสภามหาวิทยาลัยมาเพื่อทราบ
๒. เรื่องเพื่อพิจารณา
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการสรุปวิเคราะห์ข้อมูลตามมติคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎฯ เกี่ยวกับ
คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามที่กฎหมายกาหนด และคณะกรรมการตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
เพื่อเป็นกลไกกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย สรุปดังนี้
๑) คณะกรรมการตามที่กฎหมายกาหนด “ต้อง” มี ได้แก่
กลุ่มที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๑) สภาวิชาการ
(๒) สภาคณาจารย์และข้าราชการ
(๓) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๔) คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
กลุ่มที่ ๒ คณะกรรมการตามกฎ ก.พ.อ.
๑) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๒) คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๓) คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กลุ่มที่ ๓ คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑
และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๒) คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๓) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
๒) คณะกรรมการตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง “ควร” มี ได้แก่
กลุม่ ที่ ๔ คณะกรรมการที่เป็นกลไกกลั่นกรองก่อนเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย
๑) คณะกรรมการนโยบายการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
๒) คณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๓) คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
๔) คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
๕) คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม
๖) คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย
๗) คณะกรรมการเพื่อพิจารณาดาเนินการในศาลปกครอง
ในกลุ่มนี้คณะกรรมการตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเพื่อเป็นกลไกพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่อ
สภามหาวิทยาลั ยอาจมีอานาจหน้ าที่ทับซ้อนกันหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น คณะกรรมการนโยบายการเงิน และ
ทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย กั บ คณะกรรมการจั ด หา จั ดสรร รายได้ และผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นต้น รายละเอียดหน้าที่ดังตารางด้านล่างนี้
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อานาจหน้าที่คณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้ฯ
๑. ก าหนดหลั กการ วางแผน จั ดท าโครงการและด าเนิ นการ
เกี่ยวกับการจัดหา จัดสรร รายได้และประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย
๒. จั ดท างบประมาณค่ าใช้ จ่ ายและรายงานผลการด าเนิ นงาน
ประจาปีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
๓. ออกระเบี ยบ หรื อ ประกาศเกี่ ยวกั บ การด าเนิ น งานจั ดหา
จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
๔. พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานจัดหา จัดสรร
รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต่อสภา
มหาวิทยาลัย
๕. แต่งตั้งคณะทางานหรือคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการเฉพาะ
กิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง
๖. ควบคุม กากับ ติดตาม การด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ
เกี่ยวกับการจัดการ จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิ ท ยาลั ยให้ เป็ น ไปด้ วยความเรี ย บร้ อ ย ถู ก ต้ อ งตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

อานาจหน้าที่คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ
๑. เสนอแนะนโยบายการดาเนินงานด้านการเงินและทรัพย์สิน
ต่อสภามหาวิทยาลัย
๒. พิ จารณากลั่ น กรองงบประมาณเงิ นรายได้ งบประมาณ
แผ่นดิน งบดุล และรายงานการเงินประจาปีของมหาวิทยาลัย
ก่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
๓. พิ จารณากลั่ นกรองการก าหนดอั ตราค่ าบ ารุงการศึ กษา
ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษา ค่ าปรับ และอื่ น ๆ ที่ เรียกเก็บจาก
นักเรียน นักศึกษา ก่อนนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
๔. พิ จ ารณาเสนอแนะอั ต ราการจ่ า ยเงิ น รายได้ เพื่ อ เป็ น
ค่ าใช้ จ่ ายที่ เกี่ ยวข้ องกั บการจั ดการศึ กษาและค่ าตอบแทน
อื่น ๆ ต่อสภามหาวิทยาลัย
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ในการนี้ มหาวิทยาลั ยจึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลั ยเพื่ อพิจารณากาหนดนโยบายในกลุ่ ม
คณะกรรมการตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพื่อให้การขับเคลื่อนการทาหน้าที่ที่เป็นกลไกของสภามหาวิทยาลัย
มีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระนี้
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
- มาตรา ๑๘ (๑) “กาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ”
- มาตรา ๒๐ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาวิชาการ ประกอบด้วย ...
- มาตรา ๒๓ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วย ...
- มาตรา ๒๕ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ...
- มาตรา ๔๙ ให้ มี ค ณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัย ...
๒. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การพิ จารณาแต่ งตั้ งบุ คคลให้ ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้ อ ๓ “ให้ สภาสถาบั น อุ ดมศึ กษาแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาทางวิชาการจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการที่ ก.พ.อ. กาหนด ประกอบด้วย ...
๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
- มาตรา ๑๗ “หลั กเกณฑ์ และวิ ธี ก ารบริ ห ารงานบุ คคล วิ นั ยและการรั กษาวิ นั ย
การดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ให้เป็นไปตามที่กาหนดในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา...”
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- มาตรา ๖๕/๑ “การกาหนดตาแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งตั้ง อัตรา
ค่าจ้างและค่าตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ การเลื่อนตาแหน่ง การเปลี่ยนและการโอนย้ายตาแหน่ง การลา
จรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และ
การอื่ น ที่ เกี่ ยวกั บ การบริ ห ารงานบุ คคลของพนั กงานในสถาบั นอุ ดมศึ กษา ให้ เป็ นไปตามข้ อบั งคั บของสภา
สถาบันอุดมศึกษา”
๔. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑ วรรคสอง “ให้ ส ภา
สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงจากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้ างขวาง เพื่อทาหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา”
๕. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัด
ให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
๖. หลั กเกณฑ์ กระทรวงการคลั งว่าด้วยมาตรฐานและหลั กเกณฑ์ ปฏิ บั ติ การควบคุมภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งโดยมีหน้าที่ ดังนี้ ...”
๗. ระเบี ยบมหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ว่า ด้ วยการด าเนิ นการจั ดหา จัดสรร รายได้ และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๗
๘. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประเด็นเสนอพิจารณา
พิจารณากาหนดนโยบายคณะกรรมการตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
มติสภามหาวิทยาลัย ..........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.1 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สรุปเรื่อง
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ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
เมื่อวัน ที่ 18 กุมภาพัน ธ์ 2565 (การประชุมลับ) มีมติเห็ นชอบให้ เสนอชื่อผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา
บาร์นท์ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และแต่งตั้งเป็น
ผู้ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ตามคาสั่ งสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี
ที่ 3/2565 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี นั้น
เพื่อให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
มีป ระสิ ทธิภ าพ อาศัย อานาจตามพระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๓๒ ที่กาหนด
“ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีโดยคาแนะนาของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙”
ข้ า พเจ้ า ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กั น ยา บาร์ น ท์ ผู้ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ งเป็ น รั ก ษาราชการแทน
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี จึ ง เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง รองอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 5 คน ดังนี้
รองอธิการบดี คนที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์
รองอธิการบดี คนที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
รองอธิการบดี คนที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร
รองอธิการบดี คนที่ 4 อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
รองอธิการบดี คนที่ 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจาปา
รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่เสนอแต่งตั้ง ตามเอกสารประกอบการประชุม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘(๙) แต่ ง ตั้ ง และถอดถอนรองอธิ ก ารบดี คณบดี ผู้ อ านวยการสถาบั น
ผู้อานวยการสานัก และผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหั วหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิ เศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ”
“มาตรา 29 อธิ ก ารบดี ต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า จาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทาการสอนหรือมีประสบการณ์ด้าน
การบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคย
ดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดารง
ตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดใน
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย”
“มาตรา 32 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีโดยคาแนะนาของอธิการบดีจากผู้มี
คุณสมบัติตามมาตรา 29...”

ประเด็นเสนอพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามที่อธิการบดีเสนอ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………….…....…………………………………………………..…..………..
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ ......
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

5.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สรุปเรื่อง

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
ด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ครบวาระการดารง
ตาแหน่ง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.ม.” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน ๑ คน
(๒) กรรมการซึ่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก จ านวน ๔ คน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชานาญด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
และด้านกฎหมาย อย่างน้อยด้านละ ๑ คน
(๓) กรรมการซึ่งคัดเลือกกันเองจากข้าราชการหรือพนักงานสายวิชาการ จานวน ๑ คน
(๔) กรรมการซึ่งคัดเลือกกันเองจากข้าราชการหรือพนักงานสายสนับสนุน จานวน ๑ คน
(๕) รองอธิการบดีคนหนึ่งที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นเลขานุการ
(๖) นิติกรที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยข้างต้น เพื่อการดาเนินการให้ได้มาซึ่ง คณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข้อ ๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง ดังนี้
(๑) แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑ คน เป็นประธานกรรมการ
ตามข้อ ๕(๑)
(2) แต่งตั้งผู้ ท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอก ที่ มีความรู้ความช านาญด้ านการบริหารจัดการภาครัฐ
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้านกฎหมาย จานวน 4 คน เป็นกรรมการ ข้อ ๕(๒) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอ
เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณา ดังนี้
๑) รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์
๒) นายโอภาส เขียววิชัย
3) นายขจร จิตสุขุมมงคล
4) นายฉัตรชัย จรูญพงศ์
๒. เสนอแต่งตั้งกรรมการตาม ข้อ ๕(๓) และข้อ ๕(๔) ซึ่งมหาวิทยาลัยดาเนินการ ดังนี้
๒.1 ข้าราชการหรือพนักงานสายวิชาการ คัดเลือกกันเอง จานวน 1 คน โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจาปา ได้รับการคัดเลือก เป็นกรรมการ ตามข้อ ๕(๓)
๒.2 ข้าราชการหรื อพนั กงานสายสนั บสนุ น คั ดเลื อกกั นเอง จ านวน 1 คน โดย นายศุ ภ ธี
โตสกุล ได้รับการคัดเลือก เป็นกรรมการ ตามข้อ ๕(๔)
๓. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นเลขานุการ
4. นิติกรที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
“มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอานาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย”
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.ม.”
ประเด็นเสนอพิจารณา
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

5.3 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.

สรุปเรื่อง
1. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต
ด้วย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาเร็จการศึกษา
ระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา หลั กสู ตรรั ฐประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร์ (หลั กสู ตรใหม่
พ.ศ. 2562) ภาคพิเศษ จานวน 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ว่ าด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา พ.ศ. 2562 โดยผ่ านการพิ จารณากลั่ น กรอง จากหน่ วยงานและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษาตามลาดับ ดังนี้
1) คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาเนินการพิจารณาอนุ มัติ
ผลการศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
2) กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา
และด าเนิ น การส่ ง ผลการศึ ก ษาเข้ า ระบบ พร้ อ มตรวจสอบผลการส าเร็ จ การศึ ก ษา เพื่ อ น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 และ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
3) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษาครบถ้วนตาม
เกณฑ์ของหลักสูตร และเสนอการอนุมัติการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพื่อให้ความเห็นชอบ
การให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ภาคพิเศษ จานวน 3 คน ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม2565
4) สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 พิจารณาให้
ความเห็ นชอบเสนอการให้ ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลั กสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ภาคพิเศษ จานวน 3 คน
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ให้ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต
แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลั กสู ตรใหม่ พ.ศ. 2562) จ านวน 3 คน ดั งรายละเอี ยดประกอบการประชุ ม และในระบบการประชุ ม
อิเล็กทรอนิกส์
2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต
ด้วย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.)
ระดับปริญญาตรี ได้สาเร็จการศึกษา จานวน 537 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จานวน 516 คน และ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จานวน 21 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้สาเร็จการศึกษาตามลาดับ ดังนี้
1. คณะกรรมการประจาคณะต่าง ๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจาเดือนมกราคม
2564 ดังนี้
1) คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการ
ประชุม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
2) คณะกรรมการประจาคณะมนุษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ได้ดาเนิ นการพิจารณา
อนุ มัติ ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพั นธ์ 2565 ส่ งถึงกองบริ การการศึกษา เมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2565
3) คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึ ก ษา ในการประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 ส่ งถึ งกองบริก ารการศึ ก ษา เมื่ อ วัน ที่ 17
กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
4) คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา
ในการประชุม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
5) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ ด าเนิ น การพิ จ ารณาอนุ มั ติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
6) คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุต สาหกรรม ได้ ดาเนิ น การพิ จ ารณาอนุ มั ติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
2. กองบริ ก ารการศึ ก ษา ตรวจสอบการลงทะเบี ย นและผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา
แต่ละหลักสูตร และดาเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการสาเร็จการศึกษา เพื่อนาเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 23 – 25, 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ 1 มีนาคม 2565
3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 พิจารณา
ให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จานวน 537 คน รายละเอียด
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้
คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา
1. คณะครุศาสตร์
1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
1.1.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1.1.2 สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนวและพลศึกษา
1.1.3 สาขาวิชาพลศึกษา
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
2.1.1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
2.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.1.3 สาขาวิชาภาษาไทย
2.1.4 สาขาวิชาสังคมศึกษา
รวมทั้งหลักสูตร
2.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2.2.1 สาขาวิชานิติศาสตร์
รวมทั้งหลักสูตร
2.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2.3.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ

รวมทั้งสิ้น

55
37
46
138
138

-

55
37
46
138
138

23
52
52
21
148

-

23
52
52
21
148

3
3

2
2

5
5

151

5
5
7

5
5
158

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ

รวมทั้งสิ้น

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
3.1.1 สาขาวิชาเคมี
3.1.2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3.1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
4. คณะวิทยาการจัดการ
4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
4.1.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
4.1.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
4.1.3 สาขาวิชาการจัดการ
รวมทั้งหลักสูตร
4.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4.2.1 สาขาวิชาการบัญชี
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
5.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
รวมทั้งหลักสูตร
5.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
5.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
6.1.1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
6.1.2 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (วิศวกรรมไฟฟ้า)
รวมทั้งหลักสูตร

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา
6.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

12
50
46
108
108

-

12
50
46
108
108

14
1
15

2
2

14
1
2
17

43
43
58

6
6
8

49
49
66

37
37

-

37
37

2
2
39

-

2
2
39

8

-

8

7
15

-

7
15

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ

รวมทั้งสิ้น

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
6.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
6.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีเครื่องกล)
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
รวมจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น

5

4

9

2

2

4

7
22
516

6
6
21

13
28
537

มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี จานวน 537 คน (เอกสารแยกเล่ม
และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร”
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๑
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
“ข้อ 3 วันที่สาเร็จการศึกษา ให้ถือวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา”
ประเด็นเสนอพิจารณา
1. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 3 คน
2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จานวน 537 คน
มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………....…………………………………………………..……………..
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ ..
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

5.4 พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
สรุปเรื่อง

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติรัช อนุกูล จะครบวาระการดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานัก
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ในวั น ที่ 31 มี น าคม 2565 และสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ตามคาสั่งที่ 1/2565 ลงวันที่ 21 มกราคม
2565 เพื่อดาเนินการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ตามที่กาหนดไว้
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์
ส่ วนราชการ หรื อหน่ ว ยงานที่ เรี ย กชื่ออย่างอื่น ที่ มีฐ านะเทียบเท่ าคณะ พ.ศ. 2551 และที่ แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 นั้น
คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดาเนินการสรรหาผู้ที่มีความ
เหมาะสมสมควรดารงตาแหน่ งผู้อานวยการสานักศิล ปะและวั ฒ นธรรม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่า มีผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา จานวน 2 คน คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ ประชุมพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ และความเหมาะสมกับการดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ในการประชุมครั้งที่ 3 /2565 เมื่อวันที่ 3 มีน าคม 2565 และมีมติ
เห็ น ชอบให้ ผู้ เข้ ารั บ การสรรหาที่ มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะเข้ า รับ การคั ด เลื อ กโดยสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ เป็ น
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม จานวน 2 คน โดยเรียงลาดับตามตัวอักษรตัวหน้าของชื่อของผู้ได้รับ
การคัดเลือก ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์ณฤทธิ์ ประจงแต่ง
2. อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง
คณะกรรมการสรรหาผู้ อ านวยการส านั ก ศิล ปะและวัฒ นธรรม จึ งขอเสนอรายชื่อ บุ ค คล
ดังกล่ าวข้ างต้ น ซึ่งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ 5 และข้ อ 6 ของข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่าด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่
มี ฐ านะเที ย บเท่ าคณะ พ.ศ. 2551 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2563 ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒ นธรรม พร้อมรายละเอียดการ
ดาเนินการ ซึ่งประกอบด้วย
1. สรุปการดาเนินการของคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับ
คัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565
3. เอกสารประวัติ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒ นาส านักศิล ปะและวัฒ นธรรม ของ
บุคคลทั้งสองราย ตามเอกสารประกอบการประชุม (แยกเล่ม)
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการโดยลาดับดังนี้
1. รั บ ฟั งการน าเสนอวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ตามลาดับ ดังนี้
ลาดับที่ 1 อาจารย์ณฤทธิ์ ประจงแต่ง
ลาดับที่ 2 อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง
โดยใช้เวลาคนละไม่เกิน 7 นาที
2. พิ จ ารณาคัด เลื อกบุ คคลจากรายชื่อที่ เสนอจานวนหนึ่ งคน เพื่ อดาเนิ นการแต่งตั้งเป็ น
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยลงคะแนนลับและนับเปิดเผย และจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ตามแนวทางของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
(1) การลงคะแนนดาเนิน การหลั งจากเสร็จสิ้ น การน าเสนอวิสั ยทั ศน์ และยุ ทธศาสตร์
การพัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรมของบุคคลทั้งสองราย
(2) ดาเนินการลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับและนับเปิดเผย โดยใช้ระบบการสารวจความเห็นทาง
ออนไลน์ ด้ วยการใช้ Google form ตามข้ อ 13(2) ของประกาศกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อเศรษฐกิ จ และสั งคม
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอสิกส์ พ.ศ. 2563
(3) กาหนดบุคคลทาหน้าที่ควบคุมระบบการประชุม
(4) มอบหมายบุคคลทาหน้าที่ส่ง Link ลงคะแนนเสียงคัดเลือกผู้อานวยการสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
(5) มอบหมายกรรมการสภามหาวิทยาลัย จานวน 3 คน ทาหน้าที่ผู้ควบคุมการลงคะแนน
ของกรรมการ รายงานจานวนผู้ลงคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนน
(6) กาหนดจานวนคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘(๙) แต่ งตั้ ง และถอดถอนรองอธิ ก ารบดี คณบดี ผู้ อ านวยการสถาบั น
ผู้อานวยการสานัก และผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหั วหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ”
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการ
สถาบัน สานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
“ข้อ ๑๐ บุ คคลที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๘(๔) เสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ต่อสภามหาวิทยาลัย”
“ข้ อ ๑๑ ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คลตามข้ อ ๑๐ จ านวนหนึ่ ง คน
เพื่อดาเนินการแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการ โดยลงคะแนนลับและนับเปิดเผย และจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม
ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม
ให้ดาเนินการลงคะแนนลับและนับเปิดเผยใหม่ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนในครั้งก่อนในลาดับที่หนึ่งและลาดับที่สอง
จนกว่าจะได้ผู้ที่ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม”
ประเด็นเสนอพิจารณา
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คลจากรายชื่ อ ที่ เสนอจ านวนหนึ่ ง คน เพื่ อ ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง เป็ น
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยลงคะแนนลับและนับเปิดเผย และจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้ อย
กว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม
มติสภามหาวิทยาลัย …………………………..……………………………………………………………………..
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
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5.5 พิ จารณาอนุ มั ติ การเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตร และอาจารย์
ประจาหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖4) คณะวิทยาการจัดการ
สรุปเรื่อง
ตามที่ สภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ในการประชุ ม ครั้ งที่ 4/2564 เมื่ อ วั น ที่ 23
เมษายน 2564 มี ม ติ อ นุ มั ติ หลั กสู ตรบริ หารธุรกิ จบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการบริห ารธุ รกิ จ (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๖4) คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร จากสานักงานปลัด
กระทรวงการอุดมศึ กษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้ วเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 โดยหลั กสู ตร
ดังกล่าว มีอาจารย์ภานุพันธ์ เพิ่มเปี่ยม เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร นั้น
เนื่องจาก อาจารย์ภานุพันธ์ เพิ่มเปี่ยม ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สาย
วิชาการ ต าแหน่ งอาจารย์ ดั งนั้ น เพื่ อให้ การบริห ารหลั กสู ตรบริหารธุ รกิจบั ณฑิ ต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) เป็น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะ
วิทยาการจัดการ จึ งขอเปลี่ย นแปลงอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลั กสูตร และอาจารย์ประจาหลั กสู ตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิ จ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
ดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หมายเหตุ
(เดิม)
(ใหม่)
1. นายภานุพันธ์ เพิ่มเปี่ยม
1. นายจาลอง เขตจานันต์
เปลี่ยนแปลง
(อาจารย์)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
(ย้ายลาดับ)
2. นายจาลอง เขตจานันต์
2. นางสาวเขมิกา สงวนพวก
เปลี่ยนแปลง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
(อาจารย์)
(ย้ายลาดับ)
3. นางสาวเขมิกา สงวนพวก
3. นางนุชจรา บุญถนอม
เปลี่ยนแปลง
(อาจารย์)
(อาจารย์)
(ทดแทน)
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
(ใหม่)
1. นายภานุพันธ์ เพิ่มเปี่ยม
1. นายจาลอง เขตจานันต์
(อาจารย์)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
2. นายจาลอง เขตจานันต์
2. นางสาวเขมิกา สงวนพวก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
(อาจารย์)
3. นางสาวเขมิกา สงวนพวก
3. นางนุชจรา บุญถนอม
(อาจารย์)
(อาจารย์)
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หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลง
(ย้ายลาดับ)
เปลี่ยนแปลง
(ย้ายลาดับ)
เปลี่ยนแปลง
(ทดแทน)
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ทั้งนี้ ได้ผ่ านการพิจ ารณาจากคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565
เมือ่ วันที่ 21 มกราคม 2565 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
มีมติเห็ น ชอบการเสนอขอเปลี่ย นแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิ จบั ณฑิ ต สาขาวิชาการบริหารธุรกิ จ (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) ทั้งนี้ ให้ คณะ ดาเนิน การ
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ สมอ.08 รวมทั้ งรายละเอี ย ดผลงานทางวิ ข าการให้ ถู ก ต้ อ งก่ อ นเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป
มหาวิทยาลั ย จึ งเสนอสภามหาวิท ยาลั ยเพื่ อ พิ จารณาอนุ มัติ การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตร และอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร หลั กสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิ ต สาขาวิชาการบริหารธุรกิ จ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 6)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
“มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
ประเด็นเสนอพิจารณา
พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) คณะวิทยาการจัดการ
ตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.6 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแก้ ไขเงื่ อ นไขของรายวิ ช า บช 3005211 การบั ญ ชี
ส่วนราชการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕59) คณะวิทยาการจัดการ
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สรุปเรื่อง

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม
2559 มีมติอนุมัติหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕59) คณะวิทยาการจัดการ โดยหลักสูตร
ดั ง กล่ า วผ่ า นการพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งของหลั ก สู ต ร จากส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้วเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นั้น
มหาวิท ยาลัย โดยสาขาวิช าการบัญ ชี คณะวิทยาการจั ดการ ได้ตรวจสอบพบว่า เงื่อนไข
ของรายวิชา บช 3005211 การบัญชีส่วนราชการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕59)
เกิดความผิดพลาด จึงขอแก้ไขดังนี้
เดิม
แก้ไขใหม่
บช 3005211 การบัญชีส่วนราชการ 3(3-0-6)
บช 3005211 การบัญชีส่วนราชการ 3(3-0-6)
AC 3005211 Official Accounting
ระบบบัญชีส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค การขอเงินประจางวด การลงบัญชี
ระบบราชการ ตลอดจนการทางบเดือน
เงื่อนไขของรายวิชา : ต้องสอบผ่าน บช 3005103
หลักการบัญชี

AC 3005211 Official Accounting
ระบบบัญชีส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค การขอเงินประจางวด การลงบัญชี
ระบบราชการ ตลอดจนการทางบเดือน
เงื่อนไขของรายวิชา : ต้องสอบผ่าน บช 3005101
การบัญชี 1

ทั้งนี้ ได้ผ่ านการพิจ ารณาจากคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้ งที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
มีมติเห็นชอบการขอแก้ไขการกาหนดเงื่อนไขของรายวิชา บช 3005211 การบัญชีส่วนราชการ หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕59)
มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเงื่อนไขของรายวิช า
บช 3005211 การบั ญ ชี ส่ ว นราชการ หลั ก สู ต รบั ญ ชีบั ณ ฑิ ต (หลั กสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕59) จากเดิ ม
“ต้องสอบผ่าน บช 3005103 หลักการบัญชี ” แก้ไขเป็น “ต้องสอบผ่าน บช 3005101 การบัญชี 1”
ตามที่เสนอ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
“มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
ประเด็นเสนอพิจารณา
พิจารณาอนุ มัติการแก้ไขเงื่อนไขของรายวิชา บช 3005211 การบัญชีส่วนราชการ หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕59) จากเดิม “ต้องสอบผ่าน บช 3005103 หลักการบัญชี” แก้ไขเป็น
“ต้องสอบผ่าน บช 3005101 การบัญชี 1”
มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.7 พิจารณาการขอเพิ่มคาอธิบายรายวิชา ทท 3013105 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการท่ อ งเที่ ย วและธุ ร กิ จ บริ ก าร (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. ๒๕64) คณะวิทยาการจัดการ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.

สรุปเรื่อง

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม
2564 มี มติ อนุ มัติ หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาการท่ องเที่ ยวและธุรกิ จบริการ (หลั กสู ตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕64) คณะวิ ทยาการจั ดการ โดยหลั กสู ตรดั งกล่ าวผ่ านการพิ จารณาความสอดคล้ องของหลั กสู ตร
จากส านั กงานปลั ดกระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิทยาศาสตร์ วิ จัยและนวัตกรรม แล้ ว เมื่ อ วัน ที่ 20 พฤษภาคม
2564 นั้น
มหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาการจัดการ ได้ตรวจสอบพบว่า ในเล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่ องเที่ยวและธุรกิจบริการ (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ขาดคาอธิบายรายวิชา ทท 3013105
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ๓(๓-0-6) จึงขอเพิ่มคาอธิบายรายวิชา ทท 3013105 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ๓
(๓-0-6) ในภาคผนวก ข คาอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน ดังนี้
กลุ่มรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ทท 3013105 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
๓(๓-0-6)
TH 3013105
(Cross-cultural Communication)
ทฤษฎี ข องการสื่ อ สารข้ า มวั ฒ นธรรม อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ สั งคม การปกครอง วั ฒ นธรรม
ความเป็นอยู่ และปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านการท่องเที่ยวจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม เสนอแนววิธีแก้ปัญหา
โดยอาศั ย ความเข้ า ใจในเรื่ อ งความแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรม เพื่ อ ให้ เกิ ด ความส าเร็ จ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ด้านการท่องเที่ยว
เรื่องนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้ง
ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 4
มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบการขอเพิ่มคาอธิบายรายวิชา ทท 3013105 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕64)
มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาให้ความเห็นขอบการขอเพิ่มคาอธิบาย
รายวิชา ทท 3013105 ในภาคผนวก ข คาอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ของหลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการท่ องเที่ ยวและธุ รกิ จบริการ (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕64)
ตามที่เสนอ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
“มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
ประเด็นเสนอพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นขอบการขอเพิ่มคาอธิบายรายวิชาการ ทท 3013105 การสื่อสาร ข้าม
วัฒ นธรรม ในหลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการท่ องเที่ ย วและธุรกิ จบริก าร (หลั ก สู ต รปรับ ปรุ ง
พ.ศ. ๒๕64)
มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.8 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖2) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปเรื่อง

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม
2562 มีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖
2) คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยหลั กสู ต รได้ผ่ านการพิ จารณาความสอดคล้ อ งของหลั ก สู ต ร
จาก
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นั้น
เนื่ องจาก อาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลั กสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 1 คน จะเกษียณ
อายุราชการในปี 2567 ประกอบกับอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 1 คน ย้ายไปประจาหลักสูตรอื่น ดังนั้น
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารหลักสูตร และเพื่อให้การบริหารจั ดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนด คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ จึงขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสูตร และอาจารย์ประจา
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) ดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(เดิม)
1. นายสัมฤทธิ์ เสนกาศ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นายสมโภชน์ สายบุญเรือน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
3. นางสวิชญา ศรีไพร
(อาจารย์)
4. นายธเนส เลิศจามีกร
(อาจารย์)
5. นายประพนธ์ เด่นดวง
(อาจารย์)
6. นางสายสุนี โพธิ์ตุ่น
(อาจารย์)
-

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(ใหม่)
1. นายสัมฤทธิ์ เสนกาศ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นายสมโภชน์ สายบุญเรือน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
3. นางสวิชญา ศรีไพร
(อาจารย์)
4. นายธเนส เลิศจามีกร
(อาจารย์)
5. นายประพนธ์ เด่นดวง
(อาจารย์)
6. นางสายสุนี โพธิ์ตุ่น
(อาจารย์)
7. นางกัญญารัตน์ อู่ตะเภา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)

หมายเหตุ
คงเดิม
(เกษียณอายุราชการ ปี 2567)

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เพิ่ม
(เตรียมทดแทนลาดับที่ 1)

-2๒. อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตร

หมายเหตุ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
(เดิม)
1. นายสัมฤทธิ์ เสนกาศ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นายสมโภชน์ สายบุญเรือน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
3. นางสวิชญา ศรีไพร
(อาจารย์)
4. นายธเนส เลิศจามีกร
(อาจารย์)
5. นายประพนธ์ เด่นดวง
(อาจารย์)
6. นางสายสุนี โพธิ์ตุ่น
(อาจารย์)
7. นายศุภขวัญ งามยิ่ง
(อาจารย์)

(ใหม่)
1. นายสัมฤทธิ์ เสนกาศ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นายสมโภชน์ สายบุญเรือน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
3. นางสวิชญา ศรีไพร
(อาจารย์)
4. นายธเนส เลิศจามีกร
(อาจารย์)
5. นายประพนธ์ เด่นดวง
(อาจารย์)
6. นางสายสุนี โพธิ์ตุ่น
(อาจารย์)
7. นางกัญญารัตน์ อู่ตะเภา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)

คงเดิม

(เกษียณอายุราชการ ปี 2567)

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565
เมื่อวัน ที่ 14 มกราคม 2565 และสภาวิช าการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพัน ธ์
2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)
มหาวิท ยาลั ย จึ งเสนอสภามหาวิท ยาลั ยเพื่อ พิจารณาอนุ มัติ การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 10)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
“มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
ประเด็นเสนอพิจารณา
พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ศึ ก ษา (4 ปี ) (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖2) ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ
มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.9 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๔ ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สรุปเรื่อง

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม
2562 มีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖
2) คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยหลั กสู ตรได้ผ่ านการพิจารณาความสอดคล้องของหลั กสูตร จาก
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 256๓ นั้น
เนื่องจาก อาจารย์ประจาในหลักสูตรดังกล่าวเกษียณอายุราชการ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) ดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(เดิม)
1. นายพงศ์ธร ลิมป์กฤตนุวัตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
2. นางสาวพินิจนันท์ เนื่องจากอวน
(อาจารย์, ดร.)
3. นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
4. นายทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
5. นายอาทิตย์ เนื่องอุดม
(อาจารย์, ดร.)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(ใหม่)
1. นายสรายุทธ์ พานเทียน
(อาจารย์, ดร.)
2. นางสาวพินิจนันท์ เนื่องจากอวน
(อาจารย์, ดร.)
3. นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
4. นายทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
5. นายอาทิตย์ เนื่องอุดม
(อาจารย์, ดร.)

๒. อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
(ใหม่)
1. นายพงศ์ธร ลิมป์กฤตนุวัตร์
1. นายสรายุทธ์ พานเทียน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
(อาจารย์, ดร.)
2. นางสาวพินิจนันท์ เนื่องจากอวน
2. นางสาวพินิจนันท์ เนื่องจากอวน
(อาจารย์, ดร.)
(อาจารย์, ดร.)
3. นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน
3. นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)

หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม
คงเดิม

-๒อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
4. นายทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
4. นายทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)

หมายเหตุ
คงเดิม

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
5. นายอาทิตย์ เนื่องอุดม
(อาจารย์, ดร.)
6. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
7. นายประสิทธิ์ ปุระชาติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
8. นายธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์
(อาจารย์, ดร.)

5. นายอาทิตย์ เนื่องอุดม
(อาจารย์, ดร.)
6. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
7. นายณภัทรษกร สารพัฒน์
(อาจารย์)
8. นายธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์
(อาจารย์, ดร.)

คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่
1/2565 เมื่ อวัน ที่ 14 มกราคม 2565 และสภาวิช าการ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่ อวันที่ 4
กุมภาพัน ธ์ 2565 ที่ป ระชุมมีมติ เห็น ชอบการขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้รับผิ ดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2)
มหาวิท ยาลั ย จึ งเสนอสภามหาวิท ยาลั ยเพื่อ พิจารณาอนุ มัติ การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิ ดชอบหลั กสูตร และอาจารย์ป ระจาหลักสู ตร หลั กสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 9)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
“มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
ประเด็นเสนอพิจารณา
พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2) ตามที่มหาวิทยาลัย
เสนอ
มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.10 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจาหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สรุปเรื่อง
ตามที่ สภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ในการประชุ ม ครั้ งที่ 6/2563 เมื่ อ วั น ที่ 19
มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
พ.ศ. ๒๕๖3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
จากสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 256๓ นั้น
เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจาหลักสูตรดังกล่าว ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ดังนั้น เพื่อให้
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่กาหนด คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3 ดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(เดิม)
1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นางพัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
3. นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย
(อาจารย์, ดร.)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(ใหม่)
1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นางดวงใจ บุญกุศล
(รองศาสตราจารย์, ดร.)
3. นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย
(อาจารย์, ดร.)

๒. อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
(ใหม่)
1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
1. นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
2. นางพัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ
2. นางดวงใจ บุญกุศล
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
(รองศาสตราจารย์, ดร.)
3. นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย
3. นางสาวสุดารัตน์ ขัดสาย
(อาจารย์, ดร.)
(อาจารย์, ดร.)
4. นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน
4. นางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.)

หมายเหตุ
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

หมายเหตุ
คงเดิม
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม
คงเดิม

-๒ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่
2/2565 เมื่อวัน ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 4
มีนาคม 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจา
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3 และมอบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
มหาวิท ยาลั ย จึ งเสนอสภามหาวิท ยาลั ยเพื่อ พิจารณาอนุ มัติ การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3 ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 6)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
“มาตรา 18(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
ประเด็นเสนอพิจารณา
พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖3 ตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.11 พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (๑ ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
สรุปเรื่อง

ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ได้ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
(1 ตุลาคม ๒๕๖3 – 30 กันยายน ๒๕64) ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับสานัก สถาบัน ประกอบด้วย
๑. มหาวิทยาลัย
๒. ระดับคณะ 6 คณะ ประกอบด้วย

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
๒.๑ คณะครุศาสตร์
๒.๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒.๓ คณะวิทยาการจัดการ
๒.๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒.๕ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๖ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๓. ระดับสานัก/สถาบัน ประกอบด้วย
๓.๑ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๓ สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.4 สานักงานอธิการบดี
ตามกรอบแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ที่ผ่านสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีประเด็นการติดตามฯ ๔ ส่วน ดังนี้
ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
มหาวิทยาลัย คณะ สานัก
สถาบัน
ส่วนที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร

1.1 การดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
X
X
X




1.2 การพัฒนามหาวิทยาลัยจากผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัย ผลการดาเนินงานการสอบ
ทานกรณี พิ เศษในปีที่ ผ่านมา (ประเมินระดับ มหาวิทยาลัย) และผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน




1.3 การด าเนิ นงานตามวิ สั ยทั ศน์ และแนวทางการบริหารของอธิ การบดี
คณบดี และผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการสถาบัน

1.4 การสอบทานเป็นกรณีพิเศษ เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
X
X
X
ราชภัฏเทพสตรี
ส่วนที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย คณะ และสานัก/สถาบัน




2.1 ผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตามกิจกรรมหลักตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย คณะ และสานัก/สถาบัน




2.2 การบรรลุเป้าหมายตัวชีว้ ัดตามยุทธศาสตร์




2.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 3 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และคณะ /พันธกิจเฉพาะของสานัก และสถาบัน


3.1 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และคณะ


3.2 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัตติ ามพันธกิจเฉพาะของสานัก และสถาบัน




ส่วนที่ 4 ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของ
อธิการบดี คณบดี และผู้อานวยการสานัก/สถาบัน
หมายเหตุ :  ดาเนินการติดตาม,

x

ไม่ดาเนินการติดตาม

การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔
(1 ตุลาคม ๒๕6๓ – 30 กันยายน 256๔) ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และ ระดับสานัก/สถาบัน กาหนด
สัดส่วนคะแนนแต่ละด้านสรุป ดังนี้
ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
มหาวิทยาลัย คณะ สานัก สถาบัน
ส่วนที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร
20
20 20
20
ส่วนที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
30
30 30
30
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย คณะ และสานัก/สถาบัน

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
ส่วนที่ 3 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
และคณะ /พันธกิจเฉพาะของสานัก และสถาบัน
รวมคะแนนประเมิน ส่วนที่ ๑, ส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓
ส่วนที่ 4 ด้านความคิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารงานและคุณลักษณะ
ของอธิการบดี คณบดี และผู้อานวยการสานัก/สถาบัน

30

30

30

30

80

80

80

80

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

การแปลความหมายระดับคุณภาพของผลการประเมินแต่ละด้าน มี ๕ ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ความหมายระดับคุณภาพ
๔.๕๑ – ๕.๐๐
ดีมาก
๓.๕๑ – ๔.๕๐
ดี
๒.๕๑ – ๓.๕๐
ปานกลาง
๑.๕๑ – ๒.๕๐
ควรปรับปรุง
๑.๐๐ – ๑.๕๐
ต้องปรับปรุง
คณะกรรมการได้การดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔) สรุปดังนี้
วัน เดือน ปี
กรกฎาคม 2564

23 กันยายน 2564

วัน เดือน ปี

การดาเนินการของคณะกรรมการ
แจ้ งแนวทางการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิท ยาลั ย
ราชภั ฏ เทพสตรี ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (1 ตุ ล าคม 256๓ – 30
กันยายน 256๔)
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จานวน ๕ ชุด เพื่อทาหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูล
พร้อมเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยครอบคลุมการติดตามฯ ทั้ง 4 ส่วน
ประกอบด้วย
1. คณะอนุกรรมการติดตามฯ ด้านการพัฒนาองค์กร โดยมี รองอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพองค์การฯ เป็นประธาน
2. คณะอนุกรรมการติดตามฯ ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ
โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ เป็นประธาน

การดาเนินการของคณะกรรมการ
3. คณะอนุกรรมการติดตามฯ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยฯ และคณะ โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน
๔. คณะอนุ กรรมการติด ตามฯ ด้านประสิ ทธิภ าพการปฏิ บัติ ตามพัน ธกิ จ
เฉพาะของสานัก /สถาบัน โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ เป็นประธาน
๕. คณะอนุกรรมการติดตามฯ ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานฯ
โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพองค์การฯ เป็นประธาน

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
6 ตุลาคม 2564

19 ตุลาคม 2564

๓ พฤศจิกายน 2564

ธันวาคม 256๔

ธันวาคม ๒๕๖๔
มกราคม ๒๕๖๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๗ กุมภาพันธ์ 256๕

วัน เดือน ปี
๙ กุมภาพันธ์ 256๕

แจ้งให้มหาวิทยาลัย คณะ สานักและสถาบัน รับทราบแนวทางการจัดทารายงาน
ข้อมูลและผลการดาเนินงาน ตามกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
น าส่ งข้ อ มู ล รายงานผลการด าเนิ น การให้ ค ณะกรรมการ ภายในวั น ที่ 20
ตุลาคม ๒๕๖4
ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย คณะ สานัก และสถาบัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย
แลกเปลี่ยนความเห็นกับคณบดี ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการสถาบัน และ
ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง รับ ฟั งผลการด าเนิ น งานที่ ป ระสบความส าเร็จ ในรอบปี
สภาพปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ด าเนิ นการสอบทานกรณี พิ เศษ การพั ฒนาโรงเรี ยนสาธิตมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย
1. รับฟังข้อมูลผลการดาเนินการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ในภาพรวม
2. แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหารโรงเรียน และผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ (ครู
บุคลากร คณะกรรมการ สมาคมผู้ปกครอง ชมรมศิษย์ และนักเรียน)
คณะอนุ ก รรมการฯ ด าเนิ น การตรวจสอบข้ อมู ล และผลการด าเนิ นงานของ
มหาวิทยาลั ย คณะ ส านั ก และสถาบั น ตามเกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการติด ตาม
ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ก าหนด
รวมทั้ งการประสานงานกับ หน่ ว ยงานอื่น ที่เกี่ ยวข้อง ด าเนิ นการจัด ทาร่าง
รายงานและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินการ ต่อคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (1 ตุลาคม 256๓ –
30 กั น ยายน 256๔) ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ระดั บ คณะ และระดั บ ส านั ก /
สถาบัน จากการพิจารณากลั่นกรองของคณะอนุกรรมการติดตามฯ ทั้ง 4 ชุด
ประชุ มพิ จารณา (ร่ าง) รายงานผลการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (๑ ตุลาคม ๒๕6๓
– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ ระดับมหาวิทยาลัย
ระดับคณะ และระดับสานัก/สถาบัน
ส่ง (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (๑ ตุลาคม ๒๕6๓ – ๓๐ กันยายน
๒๕๖๔) ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับสานัก/สถาบัน ให้อธิการบดี
คณบดี ผู้ อ านวยการส านั ก และผู้ อ านวยการสถาบั น ทราบ โดยเปิ ด โอกาส
ให้ ห น่ ว ยงานข้ อ ทั ก ท้ ว งหรื อ เสนอข้ อ คิ ด เห็ น พร้ อมส่ งเอกสารหลั กฐานต่ อ
คณะกรรมการฯ ภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 2565
การดาเนินการของคณะกรรมการ
๑. คณะกรรมการฯ แจ้งผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕6๓ –
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ต่ออธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการ
สถาบัน และผู้เกี่ยวข้อง
๒. คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
(๑ ตุ ล าคม ๒๕6๓ – ๓๐ กั น ยายน ๒๕๖๔) พร้ อ มความเห็ น ต่ อ สภา

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
มหาวิทยาลัย โดยมอบเลขานุการดาเนินการ
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
(๑ ตุลาคม ๒๕6๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ปรากฏตามตารางในหน้าถัดไป

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ตารางสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (๑ ตุลาคม ๒๕6๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
หน่วยงาน
ระดับผลการประเมิน
รวมคะแนน
ประเมิน
ส่วนที่ ๑
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ ๓
ทั้ง ๓ ส่วน
ด้านการพัฒนาองค์กร ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ
ตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย/คณะ/สานัก/สถาบัน มหาวิทยาลัย คณะ/ พันธกิจ
เฉพาะของสานัก สถาบัน

มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักงานอธิการบดี

4.88
(ดีมาก)
3.86
(ดี)
4.77
(ดีมาก)
4.56
(ดีมาก)
3.78
(ดี)
3.25
(ปานกลาง)
4.20
(ดี)
4.84
(ดีมาก)
3.50
(ปานกลาง)
4.19
(ดี)
4.03
(ดี)

3.93
(ดี)
4.64
(ดีมาก)
4.99
(ดีมาก)
4.35
(ดี)
4.26
(ดี)
4.30
(ดี)
3.75
(ดี)
5.00
(ดีมาก)
5.00
(ดีมาก)
5.00
(ดีมาก)
3.96
(ดี)

4.19
(ดี)
4.30
(ดี)
4.42
(ดี)
3.74
(ดี)
3.79
(ดี)
3.59
(ดี)
3.72
(ดี)
4.92
(ดีมาก)
4.24
(ดี)
4.33
(ดี)
3.87
(ดี)

4.27
(ดี)
4.31
(ดี)
4.72
(ดีมาก)
4.17
(ดี)
3.96
(ดี)
3.77
(ดี)
3.85
(ดี)
4.93
(ดีมาก)
4.34
(ดี)
4.54
(ดีมาก)
3.95
(ดี)

ผลการประเมิน
ส่วนที่ ๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารงาน และ
คุณลักษณะของอธิการบดี
คณบดี ผู้อานวยการสานัก
และผู้อานวยการสถาบัน

4.10
(ดี)
4.50
(ดี)
4.42
(ดี)
4.53
(ดีมาก)
4.66
(ดีมาก)
3.70
(ดี)
4.43
(ดี)
4.81
(ดีมาก)
4.82
(ดีมาก)
4.57
(ดีมาก)
4.33
(ดี)

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
จากผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ในภาพรวม ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ด้านการพัฒนาองค์กร
๑. มหาวิทยาลั ย ได้ น ามติ ข้ อเสนอแนะ และข้อสั งเกตของกรรมการที่ เกี่ ยวข้องไปพิ จ ารณา
ดาเนินการ ทุกเรื่อง มีการดาเนินงานแล้วเสร็จถึงร้อยละ 94.98 สาหรับเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ เป็นเรื่องที่
มีความสาคัญ มหาวิทยาลัยต้องกากับสนับสนุนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๒. ในช่วงวาระการบริหารงาน ได้สร้างความมั่นคงในวิชาชีพให้กับบุคลากร
๓. ไม่พบความขัดแย้งภายในองค์กร บุคลากรมีตาแหน่งสูงขึ้นทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
โดยเฉพาะสายสนับสนุนได้มีการให้ความรู้และมีผลลัพธ์ในการดาเนินการดีมาก เมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา อย่างไร
ก็ตามในการประเมินปีต่อไปควรระบุข้อมูลในเชิงปริมาณด้วย จะทาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
ส่วนที่ ๒ ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
๑. มหาวิทยาลัยมีผลการดาเนินกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก การบริหารงบประมาณอยู่ในระดับดี
แต่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดได้เพียง ร้อยละ 53.73 มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ หาสาเหตุที่ การดาเนินงานไม่บรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดเป็นส่วนใหญ่ เพื่อนาผลมาใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงาน
๒. ควรศึกษา วิเคราะห์แต่ละยุทธศาสตร์ให้รอบคอบและให้ความสาคัญของการกาหนดตัวชี้วัด
โครงการและกิจกรรมให้มีความสอดคล้องส่งผลต่อกันให้มากขึ้น เพื่อให้การบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มหาวิทยาลัยควรมีคณะกรรมการกากับ ดูแลและพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อติดตามผล
การดาเนิน งานและสามารถปรับ เปลี่ยน แก้ปัญ หาได้ตามความจาเป็นและในสถานการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว
ส่วนที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
๑. ด้านการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ควรพัฒ นาโครงการวิจัยเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยการพัฒ นาบุคลากรเพื่อการ
วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการวิจัย
๒. ด้านการบริการวิชาการ
๒.๑ ควรจัดท าโครงการการบริการทางวิช าการเพื่อการพัฒ นาท้ องถิ่นให้ มากขึ้น และให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยการบูรณาการการวิจัย การบริการทางวิชาการ โดยร่วมมือกับเครือข่าย
ในท้องถิ่นอย่างจริงจัง
๒.๒ ควรหาช่องทางการได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งด้านการวิจัย และการบริการทาง
วิชาการจากหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น เพื่อเป็นการหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีงบประมาณ
ลดลงตามจานวนนักศึกษา
๓. ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๓.๑ มหาวิทยาลัยมีผลการนาโครงการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพียงร้อยละ 53.85 ควรทบทวนการวางระบบการดาเนินโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น
๓.๒ หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ควรเร่งหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม จากหน่วยงานภายนอก ซึ่งปัจจุบันได้เพียงร้อยละ 6.46

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
๓.๓ ควรวางระบบและกลไกเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานอื่ น ๆ ในมหาวิท ยาลั ย ได้ ใช้ เป็ น แนวทาง
ในการขับเคลื่อนงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการหางบประมาณจากภายนอกเพื่อสนับสนุน
กลไกดังกล่าวทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
๔. ด้านผลิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
๔.๑ จากผลการดาเนิ นงาน จานวนนักศึกษาสายครูที่สาเร็จการศึกษาต่อจานวนที่รับเข้า
คิดเป็นร้อยละ 79.75 ได้คะแนน 3.00 อยู่ในระดับปานกลาง มหาวิทยาลัยควรให้ความสาคัญกับการหาทางทา
ให้ นั ก ศึ ก ษาส าเร็ จ การศึ ก ษาให้ ม ากขึ้ น ทั้ งนี้ ต้ อ งเป็ น ไป ตามคุ ณ ภาพมาตรฐานของการจั ด การศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
๔.๒ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยควรให้ความสาคัญกับโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา โดยเฉพาะโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่สังกัดหน่วยงานภายนอกทุกสังกัด
๕. ด้ านผลิต บัณ ฑิ ต ที่มีอัตลักษณ์ มีคุณ ภาพ มีสมรรถนะ และการจัดการศึกษาเพื่อสร้า ง
โอกาสการเรียนรู้
๕.๑ ด้านนักศึกษา นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับปีที่รับเข้า ประมาณ
ร้อยละ 64 ถือว่ายังเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างต่า จึงควรหาสาเหตุที่นักศึกษาออกกลางคัน โดยเฉพาะนักศึกษาที่มี
สถานภาพอยู่ปีสุดท้ายของหลักสูตร แต่ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ และทุกหลักสูตรควรจัดทา
ข้อมูลจานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับจานวนนักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตรประกอบด้วย
๕.๒ ด้านอาจารย์ ควรนาผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมมาต่อยอดพัฒนาและดาเนินการ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ก ารเข้ าสู่ ต าแหน่ งทางวิช าการ และควรใช้ กลไกในการท าข้ อตกลงแต่ ล ะระดั บ เป็ น
เครื่องมือในการดาเนินงานด้วย
๕.๓ ด้านหลักสูตร ควรมีการพัฒนาหลักสูตรในเชิงบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น หรือใช้ทรัพยากร ในท้องถิ่นเป็นฐาน ในการพัฒนาหลักสูตร เช่น วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง แพทย์แผน
ไทย เภสัชกรรมไทย เป็นต้น
๖. ด้านสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาครู ซึ่งมีผลงาน 26 โครงการ จาก 122 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 21.31 หากเพิ่มผลการดาเนินการด้านนี้ให้มากขึ้นจะเป็นผลดีในระยะยาวต่อมหาวิทยาลัย ทั้งเพื่อให้ได้
ผลงานที่เป็นไปตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 8 (5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
รวมถึง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ดังนั้น มหาวิทยาลัย ควรวางแผน
การพัฒนาผลงานด้านการพัฒนาครู ที่สืบเนื่องจากเครือข่ายความร่วมมือภายนอกเพิ่มขึ้น ต่อไป
๗. ด้านบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยควรเร่งปรับปรุงโดยด่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
คือ
(1) การก าหนดกลยุ ท ธ์ ใ นการก ากั บ สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณของ
มหาวิทยาลัยไปพัฒนาตนเอง สามารถนาความรู้ที่ได้ มาสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยให้มากขึ้น
(2) การกากับ ติดตามให้ การดาเนินงาน สามารถบรรลุ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ได้อย่าง
สอดคล้องสัมพันธ์กับผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยอาจทบทวนตั้งแต่การกาหนดเป้าหมายตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์
ให้เหมาะสม จัดสรรงบประมาณแก่โครงการที่ตรงกับเป้าหมายตัวชี้วัดจริง และกาหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อเร่งรัดการดาเนินโครงการให้แล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนดไว้

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
การสอบทานเป็นกรณีพิเศษ การพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๑. ปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนได้รับงบประมาณ 11 ล้าน เพื่อไปดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีจานวน 50 โครงการ โดยได้ดาเนินงานเสร็จสิ้นไป 38 โครงการคิ ดเป็นร้อยละ 73.07 ทั้งนี้
ที่ดาเนินได้ไม่ทั้งหมดอาจเป็นเพราะสถานการณ์ไวรัสระบาด โรงเรียนควรเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์
เช่นนี้ โดยให้ความสาคัญและวิเคราะห์โครงการกิจกรรมก่อนจะบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ
๒. สิ่งที่มีความสาคัญต่อการดาเนินงานของโรงเรียนสาธิตได้แก่บุคลากรในโรงเรียน โรงเรียนจึง
ควรหาทางที่จะดึงดูดให้บุคลากรอยู่โรงเรียนได้นาน ๆ ด้วยการพิจารณาความก้าวหน้าในอาชีพ ความมั่นคงและ
ขวัญสวัสดิการให้กับครู
๓. โรงเรีย นควรร่ว มมือกับคณะต่าง ๆ และหน่ว ยงานภายนอกให้ มากขึ้นโดยเฉพาะคณะครุ
ศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ การสร้างสื่อออนไลน์
๔. ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล
๕. มหาวิท ยาลั ย ควรให้ อานาจในการบริห ารจัดการให้ กับ ผู้ บ ริห ารโรงเรียนสาธิตให้ มากขึ้ น
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความรวดเร็วและลดขั้นในการดาเนินงาน
๖. ควรกาหนดโครงสร้ างการบริหารองค์กรให้ มีความชัดเจน สอดคล้ องกับโครงสร้างการบริหาร
บุคคล
๗. เนื่ องจากโรงเรียนสาธิตเป็นหน่วยงานระดับภาควิชา สั งกัดคณะครุศาสตร์ และมีบทบาท
หน้ าที่เป็ น แหล่ งสาธิตนวัตกรรมการศึกษาขั้นพื้ นฐานที่เกิด จากการวิจัยและพัฒ นา ตลอดจนเป็น สถานฝึ ก
ประสบการณ์วิช าชีพของนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต ดังนั้น จึงควรพิจารณาทบทวนรูปแบบการ
บริหารและบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนสาธิตให้ถูกต้องและเหมาะสม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขอ
เสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕64 (1 ตุลาคม ๒๕๖3 – 30 กันยายน ๒๕64) พร้อมความเห็น ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ข้อมูลรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (1 ตุลาคม ๒๕๖3 – 30 กันยายน ๒๕64)
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา 50 (2) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ
อธิการบดี พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี”
2. ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๒
“ข้อ ๘ (๖) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี
คณบดี และผู้อานวยการ พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ประเด็นเสนอพิจารณา
เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (1 ตุลาคม ๒๕๖3 – 30 กันยายน ๒๕64)
มติสภามหาวิทยาลัย
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

5.12 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ค าขอตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยจากเงิน รายได้ จากการเปิ ด รับ
นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2564
สรุปเรื่อง
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ที่เข้าศึกษาประจาภาค
การศึ ก ษาที่ 2/2564 โดยรั บ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เศษ (กศ.บป.) ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 68 คน มี รายรั บ
1,075,500 บาท และนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 18 คน มีรายรับ 1,620,000 บาท รวมรายรับทั้งสิ้น
2,695,500 บาท ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ และการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 หมวด 3 การจัดทางบประมาณและการบริหารงบประมาณ ข้อ 17
“ให้มหาวิทยาลัย ทาคาขอตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการและดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ในวงเงินไม่เกินร้อยละ
แปดสิบของประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณนั้น…”
มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน ได้ดาเนินการจัดทาสรุปผลการจัดสรรงบประมาณจากการ
รับนักศึกษาภาคพิเศษ ตามจานวนดังกล่าว ร้อยละ 80 เป็นเงินจานวน 2,156,400 บาท (สองล้านหนึ่งแสน
ห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
โดยมีรายละเอียดรายรับจากการรับนั กศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจาภาคการศึกษาที่
2/2564 ดังนี้
การรับนักศึกษา

หน่วยงาน / สาขาวิชา

นั กศึ กษาภาคพิ เศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(กศ.บป.)
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ
- สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน)
รวม
นักศึกษาภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาโท
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
รวม
รวมทั้งหมด

จานวน
นักศึกษาที่
ลงทะเบียน

ประมาณการ
รายรับ
(100%)

ประมาณการ
จัดสรร
(80 %)

35

630,000

504,000

33
68

445,500
1,075,500

356,400
860,400

13

1,170,000

936,000

5
18
86

450,000
1,620,000
2,695,500

360,000
1,296,000
2,156,400

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2564
จานวน 2,156,400 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 3 - 22)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย”
๒. ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ าด้ ว ยการบริห ารงบประมาณและการเงิน ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
หมวด ๓ ข้อ ๑๗ “ให้ มหาวิทยาลั ยท าคาขอตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ประจาปี งบประมาณ
เพื่ อเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารจั ด การและด าเนิ น กิ จ การของมหาวิ ท ยาลั ย ขออนุ มั ติ ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย
ในวงเงินไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณนั้น
ในกรณีมีเหตุความจาเป็นเร่งด่วน จะต้องจัดสรรเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณเกินกว่าที่ได้รับ
การอนุมัติไว้ในวรรคแรก ให้มหาวิทยาลัยจัดทาคาขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินส่วนที่กันไว้ร้อยละยี่สิบของงบประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณนั้น”
ประเด็นเสนอพิจารณา
พิจารณาอนุมัติคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2564 จานวน 2,156,400 บาท (สองล้ านหนึ่งแสน
ห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………......………………………………..……………
………………..…………………………………………………………………………………......………………………………………………………
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5.13 พิ จ ารณาร่าง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้มาตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วยคุณ สมบั ติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลั ย
พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีเหตุผลในการออกข้อบังคับ ดังนี้
เนื่องจากประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นองค์ประกอบหนึ่งของสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกาหนดให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไปได้จนกว่าจะได้ประธานกรรมการคนใหม่ ดังนั้น เพื่อมิให้สภามหาวิทยาลัย
ขาดองค์ ป ระกอบ และเพื่ อให้ ค ณะกรรมการส่ งเสริม กิจ การมหาวิท ยาลั ย ปฏิ บั ติห น้าที่ ต ามมาตรา ๒๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อไปได้ และในการแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิ ในคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิท ยาลัยมหาวิทยาลั ยนั้น ให้ ส ภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งในครั้งเดียวเพื่อลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็น จึงจาเป็นต้องออกข้อบังคับนี้
๒. เหตุผลในการเสนอร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สรุปดังนี้
๒.๑ มหาวิ ท ยาลั ย เสนอข้ อ หารื อ การก าหนดต าแหน่ ง รองประธานกรรมการใน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาร่ า งกฎ ข้ อ บั งคั บ และระเบี ย บของ
มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๕ ก าหนดไว้ ว่ า
“ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ล ะแห่ งมี ค ณะกรรมการส่ งเสริม กิ จ การมหาวิท ยาลั ย คณะหนึ่ ง ประกอบด้ ว ย ประธาน
กรรมการ ประธานสภานั ก ศึ ก ษา นายกองค์ ก ารนั ก ศึ ก ษา และกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวนหนึ่ ง ซึ่ งสภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง...” โดยข้อกฎหมายดังกล่าว มิได้กาหนดให้มีตาแหน่งรองประธานกรรมการไว้
๑) คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม
๒๕๖๔ ได้พิจารณาข้อหารือตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ สรุปดังนี้
(๑) ข้อหารือของมหาวิทยาลั ยเกี่ยวกับการแต่งตั้งรองประธานกรรมการใน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามข้อมูลที่มหาวิทยาลัยรายงานในเบื้องต้นว่าตาแหน่งรองประธาน
กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจานวน ๒ คน ณ ปัจจุบัน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม
องค์ ป ระกอบในมาตรา ๒๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้ น สามารถแต่ ง ตั้ ง
รองประธานกรรมการได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งต้องเป็นบุคคลในองค์ค ณะจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
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(๒) เสนอให้ มหาวิทยาลั ยปรับแก้ไข เพิ่ มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
- ตัดข้อความ “รองประธานกรรมการ” ในข้อ ๖ ออก
- เพิ่มเติมข้อความในวรรคสอง ข้อ ๖ “ให้ กรรมการตามวรรคหนึ่ ง
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทาหน้าที่รองประธานกรรมการจานวนไม่เกินสองคน”
- แก้ไขข้อความในวรรคสาม ข้อ ๖ เดิม ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
รองอธิก ารบดี คนหนึ่ งตามค าแนะน าของอธิก ารบดี เป็ น เลขานุก าร แก้ไขเป็ น “ให้ อธิก ารบดี มอบหมายรอง
อธิการบดีคนหนึ่งเพื่อทาหน้าที่เลขานุการ”
- การเสนอแก้ ไข เพิ่ ม เติ ม ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ว่า ด้ ว ยคณะกรรมการส่ งเสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบด้วย
๒) มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามมติคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎฯ แล้ว และได้เสนอ
ให้คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎฯ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
และที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ เห็นควรเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมอบเลขานุการและกลุ่มงานวินัยและนิติการปรับแก้ไขตาม
ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๓) สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้
พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมอบกลุ่มงานวินัยและนิติการ
สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดทาข้อบังคับ และมอบสานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอข้อบังคับต่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป
๔) หลังจากนั้ นฝ่ ายเลขานุการพบว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น กรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันประกอบด้วยประธานกรรมการ จานวน ๑ คน รองประธานกรรมการ จานวน ๒ คน และ
กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ อีกจ านวน ๑๐ คน รวม ๑๓ คน ตามประกาศสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี เรื่อง
แต่งตั้งประธานกรรมการรองประธานกรรมการ และกรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งยังไม่ครบกาหนดวาระการดารงตาแหน่ง ๓ ปี
แต่เนื่องด้วยข้อบังคับฉบับใหม่ในข้อ ๖ วรรคสองกาหนดไว้ว่า “ให้คณะกรรมการตาม
วรรคหนึ่งเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหนึ่งคน เพื่อทาหน้าที่รองประธานกรรมการ และให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการ ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง ประธานกรรมการว่ า งลง หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ” ซึ่ ง ท าให้ มี
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับฉบับใหม่ รวมเพียง ๑๑ คน ประกอบด้วยประธานกรรมการ
จานวน ๑ คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑๑ คน
ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วั น ที่ ๑๐ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๕ เพื่ อ พิ จ ารณาบทเฉพาะกาล เพื่ อ ให้ ก รรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
ชุดปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะครบวาระการดารงตาแหน่ง
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๕) คณะกรรมการพิ จารณาร่างกฎ ข้อบั งคับ และระเบียบของมหาวิทยาลั ย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้พิจารณาประเด็นปัญหาที่พบตามที่เลขานุการได้เสนอ
โดยได้เรีย นเชิญ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิ ม ชัย หาญกล้ า รองอธิก ารบดีฝ่ ายบริห ารและกิ จการนั ก ศึก ษา
เลขานุ การในคณะกรรมการส่ งเสริ มกิจ การมหาวิท ยาลั ยมาร่ว มประชุม เพื่อ ชี้แจงให้ ข้อมูล ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎฯ ในการประชุมครั้งนี้ด้วย โดยสรุปประเด็นปัญหาในข้อพิจารณา ดังนี้
(๑) ข้อเท็จจริงพบว่าตาแหน่งรองประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย จานวน ๒ คน ที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้ง
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัย มิได้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามองค์ประกอบในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และในข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกาหนดให้มี “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวน ๑๐ คน จากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ...”
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย และมีความยืดหยุ่นในการดาเนินงาน
เห็ น ควรมีการปรับ แก้ไขเพิ่มเติมจานวนกรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิ ในข้อ ๖ ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ จากเดิมกาหนดไว้ ๑๐ คน แก้ไขเพิ่มเติมเป็น ๑๒ คน
(๒) การกาหนดบทเฉพาะกาล เพื่อให้กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ชุดปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะครบวาระการดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎฯ พิจารณาแล้ ว เห็ นว่า ควรกาหนดให้ มีบ ท
เฉพาะกาลเพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจ การมหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการรองประธานกรรมการ และกรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิ ในคณะกรรมการ
ส่งเสริ มกิจ การมหาวิท ยาลั ย ลงวัน ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปฏิ บัติห น้ าที่ไปจนกว่าจะครบวาระการดารง
ตาแหน่ง โดยปรับแก้ไขเพิ่มเติมในร่าง ข้อบังคับฯ ความดังต่อไปนี้
“ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งอยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ทาหน้าที่ต่อไปจนครบวาระการดารงตาแหน่ง โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
ในตาแหน่งรองประธานกรรมการทาหน้าที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับนี้”
(๓) ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาร่ างกฎฯ มี ม ติ เห็ น ควรให้ เสนอร่ า ง
ข้อบั งคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา โดยมอบเลขานุ ก าร และกลุ่ ม งานวิ นั ย และนิ ติ ก ารปรั บ แก้ ไข เพิ่ ม เติ ม
ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๓. ผลกระทบของการใช้บังคับ
เพื่ อ เป็ น การก าหนดองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการส่ งเสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ เทพสตรี ให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติม หาวิท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๕ กาหนด และมี ความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น
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๔. หน่วยงานหลักที่จะนาไปสู่การปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายให้เป็นเลขานุการ
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๕. เรื่องดังกล่าวนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
๑) คณะกรรมการด าเนิ น การข้ อ กฎหมายทั่ ว ไปเชิ งนโยบาย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๒) คณะกรรมการพิ จารณาร่างกฎ ข้อบั งคับ และระเบียบของมหาวิทยาลั ย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔, การประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
๓) สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕
๔) คณะกรรมการพิ จารณาร่างกฎ ข้อบั งคับ และระเบียบของมหาวิทยาลั ย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๖. ตารางเปรียบเทียบ
ลาดับ
๑

๒

ข้อบังคับฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับแก้ไข เพิ่มเติม
ข้ อ ๖ คณ ะกรรมการ ประกอบด้ ว ย
ข้อ ๔ ให้ ยกเลิ กความในข้ อ ๖ แห่ งข้ อบั งคั บ
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้
และกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุฒิ อีก จานวนสิบ คน ความต่อไปนี้แทน
จากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ...
“ข้อ ๖ คณะกรรมการ ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การ
นั กศึ กษา และกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อี กจ านวน
สิบสองคนจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ...
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการ
ผู้ ทรงคุ ณวุฒิ จ านวนหนึ่ ง สองคนเพื่ อท าหน้ าที่
รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง และรองประธาน
กรรมการคนที่สอง ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการคนที่
หนึ่ง หรือรองประธานกรรมการคนที่สองทาหน้าที่
แทนประธานกรรมการตามลาดับ
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคน
ให้อธิการบดีมอบหมายรองอธิการบดีคนหนึ่ง
หนึ่ ง ตามค าแนะน าของอธิ ก ารบดี เป็ น เพื่อทาหน้าที่เลขานุการ”
เลขานุการ
ข้ อ ๖ ให้ ค ณ ะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัย ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ เทพสตรี เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับนี้

หมายเหตุ

- ปรับจานวน
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้มี
ความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น
- กาหนดที่มาของ
ตาแหน่งรอง
ประธานกรรมการ

- ให้อธิการบดี
แต่งตั้งเลขานุการ
- เพิ่มเติมบท
เฉพาะกาลให้
คณะกรรมการชุด
ปัจจุบันปฏิบัติ
หน้าที่ไปจนกว่า
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ลาดับ
๒
(ต่อ)

ข้อบังคับฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หมายเหตุ
คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับแก้ไข เพิ่มเติม
ใช้บังคับ ทาหน้าที่ต่อไปจนครบวาระการดารง จะพ้นวาระการ
ตาแหน่ง โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งในตาแหน่งรอง ดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการท าหน้ า ที่ เ ป็ น กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับนี้

๗. หน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบในการเสนอร่าง หรือนาไปสู่การปฏิบัติ ที่เข้าร่วมประชุม
ชี้แจง
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิ ม ชั ย หาญกล้ า รองอธิก ารบดี ฝ่ ายบริห ารและกิ จ การ
นักศึกษา เลขานุการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๘. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา
๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๒)
๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖
๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
ในการนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ ความเห็ นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่...) พ.ศ. .... โดยแก้ไขจากข้อบังคับเดิม
ดังตารางที่กล่าวมาข้างต้น ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๒)
“ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับสาหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้”
๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๕
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเด็นเสนอพิจารณา
พิจารณาให้ ความเห็ น ชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มติสภามหาวิทยาลัย ...................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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5.14 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
1. ความเป็นมา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้มาตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒
เนื่องด้วย สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้อานวยการสถาบัน และ
ผู้อานวยการส านั ก ได้แก่ ผู้ อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒ นา ผู้ อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้ อานวยการสานั กศิลปะและวัฒ นธรรม และผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เพื่อให้ เป็นไปตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย และพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี จึ ง ต้ องปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๒. เหตุผลในการเสนอร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีดังนี้
๑) เพื่อเป็นการปรับองค์ประกอบและจานวนคณะกรรมการ ให้เหมาะสมกับภาระงานที่
เพิ่มขึ้นที่ต้องดาเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของผู้อานวยการสถาบัน และผู้อานวยการสานัก
ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒) คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อให้เป็นการเปิดกว้างให้กับมหาวิทยาลัยได้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามยุคสมัย และตามความจาเป็นของมหาวิทยาลัย
๓. ผลกระทบของการใช้ข้อบังคับ
ทาให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยสามารถ
ปฏิบั ติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การรายงานผลการดาเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนด ส่งผลให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบแนวทางการพัฒ นาองค์กรได้อย่างรวดเร็ว และ
สามารถน าผลการประเมิ น ไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการวางแผนด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔. หน่วยงานหลักที่จะนาไปสู่การปฏิบัติ
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
๕. เรื่องดังกล่าวนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๕.๑ คณะกรรมการดาเนินการข้อกฎหมายทั่วไปเชิงนโยบาย ในการประชุมครั้งที่
๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
๕.๒ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการฯ มีความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ สรุปดังนี้
๑) คุณสมบัติความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิ “ด้านการเงิน การบัญชี
หรือการคลัง” ควรปรับถ้อยคาให้เหมาะสมและครอบคลุม โดยใช้ข้อความว่า “ด้านการเงินและงบประมาณ”
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๒) หน้ า ที่ ค ณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัย กรณีที่เพิ่มข้อความว่า “และตามที่แสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภามหาวิทยาลัย ”
ไว้ท้ายความในข้อ ๙ (๑) นั้น เห็นว่า หากข้อความดังกล่าวนี้มิได้มาจากมติสภามหาวิทยาลัยอาจไม่ต้องนามาระบุ
ไว้ในข้อบังคับ เนื่องจากอนาคตข้างหน้า กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสรรหาจะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อบังคับนี้
ทั้งนี้ เรื่องนี้สภามหาวิทยาลัยอาจใช้อานาจมอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ดาเนินการติดตามผล
การดาเนินงานตามวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอธิการบดี คณบดี และผู้อานวยการ ที่ให้ไว้ต่อสภา
มหาวิทยาลัยได้
๕.๓ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ สรุป
ดังนี้
๑) คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไม่ควรระบุความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไว้ เพื่อเป็นการเปิดกว้างให้กับ
มหาวิท ยาลั ย ได้มีผู้ ท รงคุณ วุฒิ ที่ มีความรู้ ความสามารถในด้ านต่ าง ๆ ตามยุคสมัย และตามความจาเป็ นของ
มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยแนะแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
๒) ตาแหน่งผู้ช่วยเลขานุการอีกจานวนสองคน นอกจากหัวหน้าสานักงานสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว ไม่จาเป็นต้องระบุหน่วยงานที่สังกัด เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้พิจารณาตามความเหมาะสม และ
เห็นควรให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้ง
๓) มอบเลขานุการนาความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในข้อ ๑
และ ข้อ ๒ เสนอต่อประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ ายเที่ ยง)
เพื่อทราบ และพิจารณา
๔) เมื่อผ่านการรับทราบจากประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ แล้ว
มอบเลขานุ การ และกลุ่ มงานวินั ย และนิ ติการ ปรับ แก้ไขร่าง ข้อ บังคับ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้ว ย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ตามความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ แล้วเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎฯ ในการประชุมครั้งต่อไป
๕.๔ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการ มอบเลขานุการนาความเห็นและ
ข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบฯ ไปด าเนิ น การต่ อ ไป โดยความเห็ น และข้อ เสนอแนะมี
๓ ประเด็น ดังนี้
ข้อ ๔ (๑) การไม่จากัดด้านความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นเรื่องที่ดี
เพียงแต่การสรรหาควรต้องพิจารณาถึงบุคคลว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์มากน้อยเพียงใด
ข้อ ๕ (๒) ควรปรับข้อความ “ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจานวนห้าคน” เป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกจานวนไม่เกินห้าคน”
ข้อ ๕ (๔) คาว่า “เจ้าหน้าที่” ควรทบทวนโดยใช้ถ้อยคาให้ เหมาะสมสื่ อความหมาย
ชัดเจน อาจใช้คาตามที่ได้ปรากฏในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฉบับอื่น เช่นคาว่า “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายสนับสนุน”
๕.๕ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้พิจารณาความและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบฯ ทั้ง ๓ ประเด็น แล้ว เห็นว่า
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ประเด็นที่ ๑ การไม่จากัดด้านความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เป็น เรื่องที่ดี เพียงแต่การสรรหาควรต้องพิจารณาถึงบุคคลว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ มากน้อย
เพียงใด
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ในการเขียนข้อกฎหมายโดยหลักการจะ
เขียนในลักษณะเป็นกรอบการดาเนินการมิได้เขียนลงลึกถึงรายละเอียด เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ
ประกอบการเป็นการให้อานาจในการใช้ ดุลยพินิจในการดาเนินงานภายใต้กรอบที่กฎหมายกาหนด ดังนั้น จึงไม่มี
ความจาเป็นที่จะระบุรายละเอียดในเชิงลึก ส่วนเรื่องประสบการณ์มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่สภา
มหาวิท ยาลั ย กาหนด ซึ่งตามข้อ บั งคับ ฯ ว่าด้ ว ยคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๖ (๒) ได้กาหนดคุณสมบัติไว้อยู่เดิมแล้ว
ประเด็นที่ ๒ ควรปรับข้อความ “ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกจานวนห้าคน” เป็น
“ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจานวนไม่เกินห้าคน”
คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ควรปรับ แก้ไขตามที่ คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบฯ เสนอ
ประเด็น ที่ ๓ คาว่า “เจ้าหน้าที่ ” ควรทบทวนโดยใช้ถ้อยคาให้ เหมาะสมสื่ อ
ความหมายชัด เจน อาจใช้ คาตามที่ ได้ป รากฏในข้อบั งคับ ของมหาวิท ยาลั ย ฉบั บ อื่น เช่ น คาว่า “พนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน”
คณะกรรมการพิ จารณาแล้ ว เห็ นว่า เห็ นควรตามแนวทางที่คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบฯ เสนอ โดยให้ใช้คาว่า “บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
อีกจานวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ” เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น และความคล่องตัวในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่และยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่เฉพาะเจาะจงต้อ งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่
จะปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยสายวิชาการเพื่อมา
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ช่วยเลขานุ การในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ก็ได้ หากเห็นว่ามีความจาเป็น
เหมาะสมในสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ
๖. ตารางเปรียบเทียบ
ลาดับ
๑

ข้อบังคับฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๕ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
คนหนึ่ง เป็นประธาน
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกจานวนสี่คน เป็น
กรรมการ
(๓) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็น
เลขานุการ
(๔) หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้สานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับแก้ไข เพิ่มเติม
“ข้อ 5 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประกอบด้วย
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธาน
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจานวนไม่เกินห้าคน
เป็นกรรมการ
(3 ) เล ข า นุ ก า ร ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เป็นเลขานุการ
หั ว หน้ า ส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย และ
บุ คลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เลขานุ ก ารสภา
มหาวิ ท ยาลั ย มอบหมาย อี ก จ านวนไม่ เกิ น
สองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ”

หมายเหตุ
เ พื่ อ ก า ห น ด
อ งค์ ป ร ะ ก อ บ
แล ะจาน วน
ก ร ร ม ก า ร ให้
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
ภ าระ ห น้ าที่ ที่
ได้รับมอบหมาย
จ าก ส ภ า
มหาวิทยาลัย
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ลาดับ
๒

๓

ข้อบังคับฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๖ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามข้อ ๕
(๒) จะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
หนึ่งด้านใด ดังนี้ ด้านการเงิน การบัญชีหรือ
ตรวจสอบภายใน ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการจัดการและพัฒนาองค์กร ด้านการวัด
และประเมินผล หรือด้านการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) ...
(๓) ...
(๔) ...
(๕) ...

คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับแก้ไข เพิ่มเติม
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 6 แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
การติดตามประเมินผล”
(๒) ...
(๓) ...
(๔) ...
(๕) ...
ข้อ 5 ให้คณะกรรมการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.
2562 ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในวันก่อนวันที่
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับทาหน้าที่ต่อไปจนครบวาระ
การดารงตาแหน่ง

หมายเหตุ
เพื่อเป็นการเปิด
กว้างให้กับ
มหาวิทยาลัยได้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้
ความสามารถใน
ด้านต่าง ๆ ตาม
ยุคสมัย และตาม
ความจาเป็นของ
มหาวิทยาลัย
เพิ่มเติมบทเฉพาะ
กาลให้
คณะกรรมการชุด
ปัจจุบันปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะพ้นวาระ
การดารงตาแหน่ง

๗. หน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบในการเสนอร่าง หรือนาไปสู่การปฏิบัติ ที่เข้าร่วมประชุม
ชี้แจง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการ
นักศึกษา เลขานุการในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
๘. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา
๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๒)
๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔๙
๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๒
ในการนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ ความเห็ นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยแก้ไขจากข้อบังคับเดิมดังตารางที่กล่าวมาข้างต้น ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๒)
“ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับสาหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้”
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๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 49
๓. ข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่าด้ ว ย คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562
ประเด็นเสนอพิจารณา
พิจารณาให้ ความเห็ นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
มติสภามหาวิทยาลัย ...................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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5.15 พิ จ ารณาร่าง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ยการด าเนิ น การ
ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรียังไม่เคยออกข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินการด้าน
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยจึ งเห็นว่าควรให้มีการออกข้อกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้มีหลักเกณฑ์ในการ
ดาเนินการการวิจัยในมนุษย์มีระบบการควบคุมและกากับการวิจัยในมนุษย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมการเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ของผู้รับการวิจัย สอดคล้องกับแนวทางการทาวิจัยในมนุษย์ ตามหลัก
จริยธรรมการวิจัยที่เป็นมาตรฐานของประเทศและสากล ตลอดจนเป็นไปตามมาตรฐานที่สานักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.) กาหนด
การออกข้อกฎหมายดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง สรุปดังนี้
(๑) แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒) ของสานักงานวิจัย
แห่ งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในบทนิยาม “คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย” หมายถึง คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นในระดับสถาบัน องค์กรหน่วยงานระดับชาติ นานาชาติ
เพื่ อทาหน้ าที่พิจารณาทบทวนด้านจริยธรรมการวิจัยของข้อเสนอโครงร่างการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อปกป้ อ ง/คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ศั ก ดิ์ ศ รี ความปลอดภั ย และความเป็ น อยู่ ที่ ดี ของผู้ เข้ าร่ว มการวิ จั ย
คณะกรรมการจริยธรรมต้องมีองค์ประกอบ และวิธีการดาเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedure :
SOPs) ที่ชัดเจนสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับและแนวทางของประเทศตลอดจนแนวทางสากล คณะกรรมการฯ
อาจใช้ชื่อต่างกันออกไป เช่น คณะกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรมประจาสถาบัน (Institutional Review Board,
IRB) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics Committee, HREC) คณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย (Research Ethics Committee/Board, REC, REB) คณ ะกรรมการจริ ย ธรรม (Ethics
Committee, EC)
โดยมีข้อกาหนด/แนวปฏิบัติสาหรับข้อเสนอการวิจัยในมนุษย์ที่เสนอของบประมาณจากแหล่งทุน
ความว่า ข้อเสนอการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ต้องผ่านการอนุมัติ/เห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ซึ่งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่นักวิจัยสังกัด
(๒) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๕.๕.๕ (๖) “หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจาก
การทาการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ ผู้ขอจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัย
ของสถาบันที่มีการดาเนินการ”
(๓) แนวทางปฏิบั ติในการดาเนิน การวิจัย ในมนุษ ย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สั งคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
๒. ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้วิจัย ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้ให้ทุนวิจัย
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๓. ผลกระทบของการใช้ข้อบังคับ
การดาเนิ น การวิจัย ในมนุษ ย์เป็ นไปอย่างมีระบบ มีการควบคุม ตรวจสอบติดตามผลการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สานักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กาหนด
๔. หน่วยงานหลักที่จะนาไปสู่การปฏิบัติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
๕. เรื่องดังกล่าวนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๕.๑ คณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพั ฒนา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๕.๒ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ และในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕
โดยคณะกรรมการมีความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอไว้ใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ ความว่า “อัตรา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ว่าด้ วยการจ่ายเบี้ ย ประชุ ม
กรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม” นั้น
คณะกรรมการเห็นว่า ควรให้มีการปรับแก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ แยกออกจากการกาหนดไว้ในตัวข้อบังคับฯ เพราะด้วยระเบียบฯ ว่าด้วยการ
จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการจะสามารถเบิกจ่ายได้นั้น จะกาหนดไว้ให้เฉพาะคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
เท่านั้นที่จะสามารถจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการได้ ดั้งนั้นหากจะให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่แต่งตั้ง
โดยอธิก ารบดี โดยความเห็ น ชอบของสภาวิช าการสามารถจ่า ยเบี้ยประชุมกรรมการได้ มหาวิทยาลั ยจะต้อ ง
ดาเนินการเสนอปรับแก้ไข เพิ่มเติมระเบียบการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการต่อสภามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป
๖. หน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบในการเสนอร่าง หรือนาไปสู่การปฏิบัติ ที่เข้าร่วมประชุมชี้แจง
รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๘. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา
๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๒)
๒) พระราชบั ญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๓) พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
๔) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารพิ จารณาแต่งตั้ งบุ คคลให้ ด ารงตาแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๕.๑.๕ (๖)
๕) แนวทางปฏิบัติในการดาเนินการวิจั ยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
๖) แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ ๒) ส านักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
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จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี
ว่าด้วยการดาเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... รายละเอียดเอกสารแนบท้ายวาระนี้
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๒)
“ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับสาหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้”
ประเด็นเสนอพิจารณา
พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้ว ยการดาเนินการด้านจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ....
มติสภามหาวิทยาลัย .................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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5.16 พิ จ ารณาร่ า ง ประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เรื่ อ ง นโยบาย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่อ นไขเกี่ ย วกั บ การรั บ นั ก ศึ ก ษาพิ ก ารเข้ าศึ ก ษาต่ อ ในมหาวิ ท ยาลั ย
พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
ด้วย ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ข้อกาหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ย วกั บ การรั บ นั กศึ กษาพิ การเข้าศึ กษาต่อในมหาวิทยาลั ย และประกาศสภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี
เรื่ อง นโยบายและแนวทางการพัฒ นามหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี พ.ศ. (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 จะสิ้นสุดระยะการใช้ประกาศดังกล่าวในปีการศึกษา 2565 นั้น
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติ
เห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 โดยได้ ก าหนดนโยบายเกี่ ย วกั บ นั ก ศึ ก ษาพิ ก ารไว้ในนโยบายทั่ ว ไป
ข้อ 3.2.1 การผลิ ตกาลังคน 4) ความว่า “พัฒ นากาลังคนให้ตรงความต้องการของประเทศ ขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่บุคคลทุกช่วงวัย และทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม ตามความพร้อมของมหาวิทยาลัย”
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เทพสตรี เป็ น ไปอย่ างต่อเนื่ องและมีป ระสิ ท ธิภ าพ มหาวิท ยาลั ย โดยกลุ่ มงานวินัยและนิติการ ส านักบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์ จึงได้ดาเนินการจัดทาร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์
วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การรั บ นั ก ศึ ก ษาพิ ก ารเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. .... ที่ เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการ ว่าด้วยการ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการ
ส่ งเสริ ม การจั ด การศึ ก ษาส าหรับ คนพิ ก าร เรื่อ ง ก าหนดหลั ก เกณฑ์ อัต ราและรายการที่ ให้ ก ารอุด หนุ น ทาง
การศึกษาสาหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทาง
การส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาหรับคนพิการ และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 เรียบร้อยแล้ว
ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึง เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ประกาศ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการ
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 3 - 14)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับสาหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น
เป็นเรื่อง ๆ ก็ได้”
“มาตรา ๑๘ (๓) กากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย”
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2. ระเบี ยบคณะกรรมการส่ งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 ข้อ 4 “ให้สถาบันอุดมศึกษาในทุกสังกัดมีหน้าที่รับคนพิการเข้า
ศึกษาในสัดส่วนหรือจานวนที่เหมาะสมโดยให้คานึงถึงประเภทของความพิการด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด และแจ้งคณะกรรมการเพื่อทราบไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่ สิบวัน
ก่อนเริ่มปีการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป”
3. ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสาหรับคนพิการ ลงวันที่ 13 มกราคม 2553
ข้อ 3 “สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ออกข้อกาหนดนโยบายของสถาบันเกี่ยวกับการรับคน
พิการเข้าศึกษาต่อในสถาบันให้สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาหรับคน
พิ ก ารของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ ใช้ เป็ น แผนแม่ บ ทในการด าเนิ น การตามระเบี ย บ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาหรับคนพิการ
พ.ศ. 2552”
ข้อ 4 “สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนิสิตนักศึกษาพิการ
เข้าเรียนของสถาบันเพื่อประกาศใช้ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายจานวนรับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในสถาบัน ประเภทความพิการที่จะรับเข้าศึกษา คณะ/สาขาวิชา ที่จะเปิดรับ
วิธีการคัดเลือก หลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น และแจ้งประกาศรับคนพิการเข้าศึกษาต่อ
ในแต่ละปีการศึกษาดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวบรวมส่งคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ เพื่อทราบไม่น้ อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนเริ่มปีการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา
2553 เป็นต้นไป”
ประเด็นเสนอพิจารณา
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบร่ าง ประกาศสภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เรื่อ ง นโยบาย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
มติสภามหาวิทยาลัย ...................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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5.17 พิจารณาร่าง กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สรุปเรื่อง
ตามที่ กระทรวงการคลังได้กาหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่ วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนของหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 13 กาหนด “ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้ (1) จัดทากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
ในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมีการสอบทานความ
เหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง”
ประกอบกั บ ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 ข้อ 7 คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังนี้ (1) จัดทากฎบัตรของ
คณะกรรมการให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง” นั้น
กรมบั ญ ชี ก ลาง ได้ มี ห นั ง สื อ ที่ กค 0409.4/ว47 ลงวั น ที่ 28 มกราคม 2564 เรื่ อ ง
การจั ดทากฎบั ตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่ว ยงานตรวจสอบภายใน แจ้งให้ ทราบว่า
การจัดทากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นการระบุบทบาท
อานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรภายใต้ความ
เห็นชอบของผู้มีอานาจ เพื่อให้การจัดทากฎบัตรเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ จึงได้กาหนดกรอบการ
จัดทากฎบัตรเพื่อนาไปปรับใช้ในการจัดทากฎบัตรของหน่วยงาน ดังนี้
1. การระบุเนื้อหาในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
1) วัตถุประสงค์
2) อานาจหน้าที่
3) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
4) วาระการดารงตาแหน่ง
5) องค์ประชุมและการลงมติ
6) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
7) หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบด้านต่าง ๆ
8) การรายงานต่อคณะกรรมการ
2. กฎบั ต รของคณะกรรมการตรวจสอบ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากการประชุ ม ของ
คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการแก้ไขข้อความในกฎบัตรต้องผ่านความเห็นชอบ
3. การลงนามในกฎบั ต รของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ ล งนามเห็ น ชอบ ได้ แ ก่ ประธาน
กรรมการของคณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ ประธานกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ
คณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2565
เมื่ อ วั น ที่ 17 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 ได้ จั ด ท ากฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบตามกรอบการจั ด ท ากฎบั ต ร
ที่กระทรวงการคลังกาหนด และมีมติอนุมัติและมอบฝ่ายเลขานุการดาเนินการเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติ กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี ต่อไป

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง กฎ
บัตร คณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
(หน้า 3 - 24)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”
2. ข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 ข้อ 7 (1)
“จัดทากฎบัตรของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎ
บัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง”
3. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 13 (1)
“จัดทากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ
ดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานของรั ฐ โดยต้ องได้รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ และมี ก ารสอบทานความ
เหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง”
ประเด็นเสนอพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มติสภามหาวิทยาลัย ...................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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5.18 พิ จารณาการขอทราบรายชื่ อกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยที่ ถู กฟ้ องในค าพิ พากษา
คดีอาญาของศาลจังหวัดลพบุรี คดีหมายเลขดาที่ อ.367/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อ.1731/2560
สรุปเรื่อง
ด้วย ดร.เฉลิมชัย ผู้พัฒน์ อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีหนังสือถึงเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 ขอทราบผลแห่งคดี กรณีอดีตผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ถูกฟ้องเป็นจาเลย โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่า ตนเองได้สมัครเข้ารับการสรรหาในตาแหน่ง
กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) จึงมีความประสงค์ขอทราบผลแห่งคดี กรณีอดีตกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ถูกฟ้อง เพื่อชี้แจงให้ฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสมาชิกทราบ ดังนี้
1) ขอทราบผลแห่งคดี ดาที่ อ.2499/2560 คดีแดงที่ อ.717/2561 และคดีดาที่ อ.367/2559
คดีแดงที่ อ.1731/2560 (แนบเอกสารคัดถ่าย)
2) ขอทราบรายชื่อของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยที่ถูกฟ้องร่วมเป็นจาเลย
จานวน 18 คน (แนบรายชื่อคณะกรรมการสภาที่ถูกฟ้องร่วม)
ข้อเท็จจริง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา สุขเกษม โจทย์ ได้ยื่นคาฟ้องต่อศาลจังหวัดลพบุรี ความอาญาใน
คดีหมายเลขดา ที่ อ.367/2559 ระหว่าง นางนันทนา แจ้งสุวรรณ์ จาเลยที่ 1 กับพวกรวม 18 คน ในข้อหาหรือฐาน
ความผิด เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบแจ้งข้อความเท็จ และหมิ่นประมาณ
2. สภามหาวิท ยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 18 มี นาคม 2559 ได้มีม ติ
เห็นชอบแต่งตั้งให้นายศุภธี โตสกุล ตาแหน่ง นิติกร เป็นผู้ประสานคดี และมอบอานาจให้พนักงานอัยการจังหวัด
ลพบุรี ดาเนินคดีแก้ต่างในคดีอาญา คดีหมายเลขดาที่ อ.367/2559
3. กลุ่มงานวินัยและนิติการ สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้มีบันทึกข้อความที่ 33/2565
ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 แจ้งผลแห่งคดี โดยรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบว่า คดีอาญาของศาลจังหวัดลพบุรี
คดีหมายเลขดาที่ อ.367/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อ.1731/2560 ระหว่าง นายปรีชา สุขเกษม โจทก์ กับ
นางนันทนา แจ้งสุวรรณ์ ที่ 1 กับพวกรวม 18 คน ศาลได้มีคาพิพากษา ดังนี้
1) ศาลชั้น ต้น มีคาพิพากษาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 พิพากษายกฟ้อง (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1)
2) ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 มีคาพิพากษาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 พิพากษายืนตามศาล
ชั้นต้น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2)
3) ศาลฎีกา มีคาพิพากษาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ภาค 1
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 3)
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวเมื่อศาลฎีกาได้พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ภาค 1 จึงถือว่าคดีได้สิ้นสุด
ลงเรียบร้อยแล้ว

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
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จากการที่ ดร.เฉลิมชัย ผู้พัฒ น์ อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีหนังสือแจ้ง
ความประสงค์ขอทราบ
1) ผลแห่งคดี ดาที่ อ.2499/2560 คดีแดงที่ อ.717/2561 และคดีดาที่ อ.367/2559
คดีแดงที่ อ.1731/2560 (แนบเอกสารคัดถ่าย)
2) รายชื่อของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยที่ถูกฟ้องร่วมเป็นเป็นจา จานวน 18 คน
(แนบรายชื่อคณะกรรมการสภาที่ถูกฟ้องร่วม)
มหาวิทยาลัย สั่งการมอบกลุ่มงานวินัยและนิติการ สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดาเนินการแจ้ง
และส่งมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ ดร.เฉลิมชัย ผู้พัฒน์ อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามคาขอ
ตามหนังสือนี้ ภายใต้อานาจทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
กลุ่มงานวินัยและนิติการ สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ดาเนินการจัดทาหนังสือแจ้งผลแห่งคดี
ให้ ดร.เฉลิมชัย ผู้พัฒน์ ทราบว่า พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บัญญัติให้ “ส่วนราชการจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น ” และส่งสาเนาคาพิพากษา คดีอาญาของศาลจังหวัด
ลพบุ รี คดี ห มายเลขดาที่ อ.367/2559 คดีห มายเลขแดงที่ อ.1731/2560 ตามที่ ดร.เฉลิ มชัย ผู้ พั ฒ น์
อดี ต กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ร้ อ งขอตาม ข้ อ ๑) โดยปกปิ ด ชื่ อ บุ ค คลอื่ น ออกจากส าเนา
คาพิพากษา เนื่องจากต้องขอความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลก่อนตามที่กฎหมายกาหนดไว้
สาหรับ การขอทราบ ข้อ 2) รายชื่อของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยที่ถูกฟ้องร่วม
เป็นเป็นจา จานวน 18 คน (แนบรายชื่อคณะกรรมการสภาที่ถูกฟ้องร่วม)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติไว้ว่า
“มาตรา 24 หน่ ว ยงานของรั ฐ จะเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารส่ ว นบุ ค คลที่ อ ยู่ ใ นความ
ควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐ แห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของ
ข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้...”
ประกอบกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บัญญัติไว้ว่า
“มาตรา 19 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทาการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้ อมูล
ส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่บทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระทาได้
การขอความยินยอมต้องทาโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือทาโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้...”
เมื่ อ พิ จ ารณาจากข้ อ กฎหมายทั้ งสองฉบั บ ดั งกล่ า วแล้ ว มหาวิ ท ยาลั ย ไม่ ส ามารถให้ รายชื่ อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ถูกฟ้องร่วมเป็นจาเลยได้ เนื่องจากต้องขอความยินยอมเป็นหนังสือ
ของเจ้าของข้อมูลก่อนตามที่กฎหมายกาหนดไว้
มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
1. รั บ ทราบผลแห่ งคดี อ าญาของศาลจั งหวัด ลพบุ รี คดี ห มายเลขด าที่ อ.367/2559 คดี
หมายเลขแดงที่ อ.1731/2560 ระหว่าง นายปรีชา สุขเกษม โจทก์ กับ นางนันทนา แจ้งสุวรรณ์ ที่ 1 กับพวก
รวม 18 คน ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ภาค 1
2. พิจารณาการขอทราบรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ถูกฟ้องในคาพิพากษาคดีอาญา
ของศาลจังหวัดลพบุรี คดีหมายเลขดาที่ อ.367/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อ.1731/2560

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 24
“หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อ
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยิ นยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือใน
ขณะนั้นมิได้...”
3. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทาการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้
หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยิ นยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระทาได้
การขอความยินยอมต้องทาโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือทาโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เว้น
แต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้...”
ประเด็นเสนอพิจารณา
1. รั บ ทราบผลแห่ งคดี อ าญาของศาลจั งหวัด ลพบุ รี คดี ห มายเลขด าที่ อ.367/2559 คดี
หมายเลขแดงที่ อ.1731/2560 ระหว่าง นายปรีชา สุขเกษม โจทก์ กับ นางนันทนา แจ้งสุวรรณ์ ที่ 1 กับพวก
รวม 18 คน ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ภาค 1
2. พิจารณาการขอทราบรายชื่อกรรมการสภามหาวิท ยาลัยที่ถูกฟ้องในคาพิพากษาคดีอาญา
ของศาลจังหวัดลพบุรี คดีหมายเลขดาที่ อ.367/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อ.1731/2560
มติสภามหาวิทยาลัย ...................................................................................................................
..................................................................................................................................... ............................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

5.19 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี
สรุปเรื่อง
ด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีห นังสือที่ อว 0201.2/
ว 4859 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอทราบข้อมูลเพิ่ม เติมเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี หนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรียนว่า สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้มีหนังสือขอให้ดาเนินการตรวจสอบประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ
ในการเสนอเรื่ องที่ ต้อ งน าความกราบบั งคมทู ล ขอพระราชทานพระมหากรุณ า ตามหนั งสื อส านัก เลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว 101 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้อง
นาความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา และหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/
ว 3447 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนาความกราบบังคม
ทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอให้สภามหาวิทยาลัย พิจารณา
ตรวจสอบประวัติบุคคลเพิ่มเติม และแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการ
พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไปด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการ
ด้ว ยขณะนี้ สภามหาวิท ยาลั ยได้ เสนอเรื่อ งขอโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ ง บุ ค คลเพื่ อ ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี จานวน 2 คน ดังนี้
1. เสนอชื่ อ นายอ านวย จั่ น เงิน เพื่ อ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศาสนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564
2. เสนอชื่ อผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กัน ยา บาร์น ท์ เพื่ อ ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ ง
ให้ ด ารงต าแหน่ งอธิก ารบดี ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ในการประชุ มสภามหาวิท ยาลั ย ครั้งที่ 2/2565
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
1. รับทราบหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0201.2/
ว 4859 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี
2. พิจารณาตรวจสอบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เทพสตรี พร้อมกับ แจ้งผลการตรวจสอบและเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง ให้ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา 18(8) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ”
ประเด็นเสนอพิจารณา
1. รับทราบหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0201.2/
ว 4859 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี
2. พิจารณาตรวจสอบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เทพสตรี พร้อมกับ แจ้งผลการตรวจสอบและเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง ให้ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………...……………………….…….……..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ – ทักท้วง
- ไม่มี -

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเพื่อทราบ
7.1 รับทราบขั้นตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับรายงานการเงิน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
สรุปเรื่อง
ตามที่ ข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ว่ าด้ วยการบริ หารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ 15 “ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทารายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน ดังนี้
(1) จั ดท างบเดื อนแสดงฐานะการเงิน และการรับ -จ่ายเงิน เสนออธิการบดีทุ กเดือ น
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
(2) จั ด ท ารายงานการเงิน ประจ าปี เสนออธิ ก ารบดี ภ ายในหกสิ บ วั น นั บ จากวัน สิ้ น
ปีงบประมาณ”
และข้ อ 16 “ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การตรวจสอบการบริ ห ารงบป ระมาณและการเงิ น
ตามระบบการตรวจสอบภายใน และท ารายงานการตรวจสอบพร้ อมกั บ รายงานเงิน ประจ าปี เสนอต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวัน นับถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณ”
กองคลั ง สานั กงานอธิการบดี จึงกาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน เพื่อให้ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงบประมาณและการเงิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2549
โดยผ่านการพิจ ารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิ น มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ขอเสนอขั้ น ตอนการด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ รายงานการเงิ น ตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่าด้วยการบริห ารงบประมาณและการเงิน ของมหาวิท ยาลั ย พ.ศ. 2549 ต่อ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของผู้ใดโดยเฉพาะ”
๒. ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ว่ าด้ ว ยการบริ ห ารงบประมาณและการเงิ น ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
ประเด็นเสนอ
รับทราบขั้นตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับรายงานการเงิน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

7.2 รับทราบขั้นตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบของสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน
สรุปเรื่อง
ตามที่ สภามหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ เทพสตรี ในการประชุม ครั้งที่ 10/2564 (การประชุมลับ )
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) มีมติรับทราบผลการดาเนินของมหาวิทยาลัย ตาม
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงินสาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 และการรายงานผล
ครั้งต่อไป ให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการดาเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนทาหนังสือแจ้งไปยังสานักงานตรวจ
เงิ น แผ่ น ดิ น จั ง หวั ด ลพบุ รี และกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม และมอบ
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบ และกลั่นกรองรายงานผลดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน ของมหาวิทยาลัยก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
และการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 (การประชุมลับ) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
2564 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ได้มีมติรับทราบความก้าวหน้ารายงานผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบรายงานการเงิน ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2564 ของมหาวิท ยาลั ย และมอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดาเนิ น การสอบทานผลการดาเนินการของมหาวิทยาลั ย ตามข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบรายงานการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และหากไม่พบประเด็นปัญหาใดสาคัญ ให้
มหาวิทยาลั ยแจ้ งผลการดาเนิ นการให้ สานั กงานตรวจเงินแผ่ นดินจังหวัดลพบุรี และกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ทราบต่อไป นั้น
มหาวิทยาลัย จึงกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินการนาเสนอ
รายละเอี ย ดผ่ า นคณะกรรมการที่ เป็ น ไปตามมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ดั ง กล่ า ว โดยผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการนโยบายการเงิน และทรั พ ย์ สิ น มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
มหาวิท ยาลั ย จึ ง ขอเสนอขั้น ตอนการดาเนิ นงานเกี่ย วกั บการรายงานผลการตรวจสอบของ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของผู้ใดโดยเฉพาะ”
ประเด็นเสนอ
รับทราบขั้นตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

7.3 รับทราบรายงานผลการดาเนินโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ของนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของสานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ได้อนุมัติโครงการ
มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของสานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) นั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รายงานความคืบหน้าโครงการฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 และขณะนี้มหาวิทยาลัย ได้จัดทารายงานการเบิก
จ่ายเงินโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและ
เอกชนของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อมทาหนังสือ
รายงานผลการดาเนิ นโครงการฯ และหนั งสื อขอโอนกลับเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ส่งไปยังปลั ดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 โดยมี นักศึกษา
ที่ได้รับ เงินสนับ สนุนตามโครงการฯ จานวน 6,031 คน และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ขอเสนอรายงานผลการด าเนิ น โครงการมาตรการลดภาระค่ าใช้ จ่ ายด้ า น
การศึกษาของนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ
การประชุม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของผู้ใดโดยเฉพาะ”
ประเด็นเสนอ
รับ ทราบรายงานผลการดาเนิ นโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิ สิ ต
นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สป.อว.)
มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

7.4 รับทราบการบรรจุความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังดาเนิน การ
ไม่ เสร็จ ไว้ ในแผนบริห ารจั ด การความเสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2565
สรุปเรื่อง
ตามที่ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 11/2564 เมื่ อ วั น ที่ 19
พฤศจิ ก ายน 2564 ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบรายงานการติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564) ประเด็นที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ มอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดาเนินการต่อไป นั้น ซึ่งผลการดาเนินงานด้านกลยุทธ์ ที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ 1 รายการ คือ
ความเสี่ยง หลักสูตรบางหลักสูตรอาจถูกปิด
ปัจจัยเสี่ยง ผู้สมัครเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์จานวนขั้นต่าที่มหาวิทยาลัยกาหนด
การจัดการเสี่ยง เปิดหลักสูตรใหม่เชิงบูรณาการเป็นหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรออนไลน์
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2565
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 รับทราบมติสภามหาวิทยาลัย และได้ดาเนินการนาความเสี่ยงที่ยัง ดาเนินการ
ไม่เสร็จ 1 รายการ บรรจุไว้ในแผนบริห ารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว
ในการนี้ จึ งเสนอสภามหาวิท ยาลั ย เพื่ อ รับ ทราบการบรรจุ ค วามเสี่ ย งประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 ที่ยังดาเนินไม่เสร็จไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”
2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
ประเด็นเสนอ
รับทราบการบรรจุความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังดาเนินไม่เสร็จไว้ในแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..………………………….…………………….…….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

7.5 รับทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
สรุปเรื่อง
ด้วย สานั กงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีห นังสื อที่
อว 0209.5/ว 1 ลงวันที่ 9 กุมภาพัน ธ์ 2565 เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ถึงอธิการบดี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่ง โดยแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ได้ให้ความเห็นชอบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ลงนามในประกาศ ก.พ.อ. เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
2564 และได้ส่งประกาศ ก.พ.อ. ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดาเนินการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไป
บัดนี้ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ดาเนินการประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 4 ง วันที่ 7 มกราคม 2565 แล้ว โดยประกาศ ก.พ.อ. ฉบับดังกล่าวนี้ กาหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ งตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ เพื่อให้ สถาบัน อุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับ ทั้งนี้ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจ
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งและเหมาะสมกั บ พั น ธกิ จ และนโยบายการพั ฒ น าอาจารย์ ข องแต่ ล ะ
สถาบันอุดมศึกษาได้แต่ต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานกลางที่ ก.พ.อ. กาหนด
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่
1/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจนาประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ งตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาใช้บังคับแก่การยื่นเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการได้โดยอนุโลม ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 แล้ วแต่ความประสงค์ของผู้ยื่นเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ
ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจ ารณาแต่งตั้งบุ คคลให้ ดารงตาแหน่ งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. 2564 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา 18(13) พิ จ ารณาดาเนิ น การเกี่ ยวกับ การบริห ารงานบุ คคลของมหาวิท ยาลั ย ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย”

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ประเด็นเสนอ
รับทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..………………………….…………………….…….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

7.6 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือ นธันวาคม
พ.ศ. 2564
สรุปเรื่อง
ตามที่ ข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ว่ าด้ วยการบริ หารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ กาหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทา
รายงานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงบประมาณและการเงิ น (1) จั ด ท างบเดื อ นแสดงฐานะการเงิ น และการรั บ –
จ่ ายเงิ น เสนออธิ ก ารบดี ทุ ก เดื อ นภายในวั น ที่ ๑๕ ของเดื อ นถั ด ไป เพื่ อ รายงานต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย นั้ น
กองคลั ง สานักงานอธิการบดี ได้ดาเนินการจัดทารายงานการรับ - จ่ ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
มหาวิทยาลั ย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ สรุปดังนี้
1. งบแสดงฐานะการเงิน
ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
รายการ
รวม
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
1,824,556.00
669,004,250.03 670,828,806.03
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,073,081,200.77
680,431,386.87 1,753,512,587.64
รวมสินทรัพย์
1,074,905,756.77
1,349,435,636.90 2,424,341,393.67
หนี้สินและส่วนทุน
หนี้สินหมุนเวียน
3,661,224.00
84,752,785.27
88,414,009.27
หนี้สินไม่หมุนเวียน
1,697,100.39
1,697,100.39
รวมหนี้สิน
3,661,224.00
86,449,885.66
90,111,109.66
ส่วนทุน
ทุน
191,707,495.93
801,315,386.40 993,022,882.33
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
879,537,036.84
461,670,364.84 1,341,207,401.68
รวมส่วนทุน
1,071,244,532.77
1,262,985,751.24 2,334,230,284.01
รวมหนี้สินและส่วนทุน
1,074,905,756.77
1,349,435,636.90 2,424,341,393.67
2. งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
รายการ
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท)
รวม
รายได้
142,235,340.52
51,305,299.39 193,540,639.91
ค่าใช้จ่าย
154,640,201.28
25,902,429.61 180,542,630.89
รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
(12,404,860.76)
25,402,869.78
12,998,009.02
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของผู้ใดโดยเฉพาะ”
๒. ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ว่ าด้ ว ยการบริ ห ารงบประมาณและการเงิ น ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
หมวด ๒ ข้อ 15 “ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทารายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน (๑) จั ด ท างบเดื อ นแสดงฐานะการเงิน และการรับ – จ่ ายเงิน เสนออธิ การบดี ทุ ก เดื อ น ภายในวัน ที่
๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป”
ประเด็นเสนอ
รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..…………

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

7.7 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนมกราคม
พ.ศ. 2565
สรุปเรื่อง
ตามที่ ข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ว่ าด้ วยการบริ หารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ กาหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทา
รายงานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงบประมาณและการเงิ น (1) จั ด ท างบเดื อ นแสดงฐานะการเงิ น และการรั บ –
จ่ ายเงิ น เสนออธิ ก ารบดี ทุ ก เดื อ นภายในวั น ที่ ๑๕ ของเดื อ นถั ด ไป เพื่ อ รายงานต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย นั้ น
กองคลั ง สานักงานอธิการบดี ได้ดาเนินการจัดทารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565
มหาวิทยาลั ย จึงขอเสนอรายงานการรั บ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือน
มกราคม พ.ศ. 2565 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ สรุปดังนี้
1. งบแสดงฐานะการเงิน
ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
รายการ
รวม
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
2,187,178.00
685,147,985.82 687,335,163.82
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,064,177,523.15
678,908,170.77 1,743,085,693.92
รวมสินทรัพย์
1,066,364,701.15
1,364,056,156.59 2,430,420,857.74
หนี้สินและส่วนทุน
หนี้สินหมุนเวียน
3,603,218.55
88,105,339.15
91,708,557.70
หนี้สินไม่หมุนเวียน
2,414,004.53
2,414,004.53
รวมหนี้สิน
3,603,218.55
90,519,343.68
94,122,562.23
ส่วนทุน
ทุน
191,707,495.93
801,315,386.40 993,022,882.33
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
871,053,986.67
472,221,426.51 1,343,275,413.18
รวมส่วนทุน
1,062,761,482.60
1,273,536,812.91 2,336,298,295.51
รวมหนี้สินและส่วนทุน
1,066,364,701.15
1,364,056,156.59 2,430,420,857.74
2. งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
รายการ
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท)
รวม
รายได้
173,112,583.86
68,952,602.96 242,065,186.82
ค่าใช้จ่าย
194,958,442.71
33,821,577.51 228,780,020.22
รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
(21,845,858.85)
35,131,025.45
13,285,166.60
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของผู้ใดโดยเฉพาะ”
๒. ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ว่ าด้ ว ยการบริ ห ารงบประมาณและการเงิ น ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
หมวด ๒ ข้อ 15 “ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทารายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน (๑) จั ด ท างบเดื อ นแสดงฐานะการเงิน และการรับ – จ่ ายเงิน เสนออธิ การบดี ทุ ก เดื อ น ภายในวัน ที่
๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป”
ประเด็นเสนอ
รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..…………

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕65 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
8.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 22 เมษายน 2565
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
8.๒ ……………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..…………………
……………………………………………………….……………………...…………………………………………………...…………………..
8.๓ ……………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..…………………
……………………………………………………….……………………...…………………………………………………...…………………..
8.๔ ……………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..…………………
……………………………………………………….……………………...…………………………………………………...…………………..
8.๕ ……………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..…………………
……………………………………………………….……………………...…………………………………………………...…………………..

