- 54 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 3/2564
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
----------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายวิชัย ศรีขวัญ
2. นายปราโมทย์ โชติมงคล
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี
4. นายขจร จิตสุขุมมงคล
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง
6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
7. นางดวงสมร วรฤทธิ์
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล
9. นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล
10. นายภูธร ภูมะธน
11. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
12. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
13. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
14. นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์
15. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน
16. อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ
17. อาจารย์สามารถ พยอมหอม
18. อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร
19. อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
20. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
21. นายศุภธี โตสกุล
22. นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม
23. นายวัชระ รักษาพล
24. นางสาววาสนา วงษ์สังข์

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานที่ประชุม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
รองอธิการบดี
เลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
-ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง
ผู้ช่วยอธิการบดี
4. อาจารย์ธีรภัทร...

-24. อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ
5. นางสาวสุภารัตน์ สินสุวรรณ

ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย)
6. อาจารย์ ดร.สกุล คานวนชัย
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
9. อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิการ
คณบดีคณะครุศาสตร์
10. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
11. อาจารย์ ดร.จันทร ชัยประเสริฐ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. อาจารย์พิธพร ไทยภูมิ
ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
13. นางศรีไพร วงษ์วาน
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
14. อาจารย์นุชจรา บุญถนอม
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
15. อาจารย์ ดร.ภาสกร รอดแผลง
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
16. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ สมหวัง
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
17. อาจารย์อรวรรณ แท่งทอง
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
18. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วรรณวิไล โกษะโยธิน
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
19. อาจารย์กานต์ เชื้อวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์
20. อาจารย์ยุลดา ทรัพย์สมบูรณ์
หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
21. อาจารย์ธนชัย ปฐมรัตน์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
23. อาจารย์ ดร.อรนวล หาญเม่ง
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
24. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สุรยุทธ ทองคา
อาจารย์ประจาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์
25. อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบัญชี
27. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
28. นายไกลาส กลิ่นเทียน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ก่อนดาเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1. ผู้ดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ้นจากตาแหน่ง
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
ได้ครบวาระการดารงตาแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กลุ่มที่ 1 ผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
ของมหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อวั น ที่ 22 กุ มภาพั นธ์ 2564 และมหาวิ ทยาลั ยได้ ด าเนิ นการให้ ได้ มาซึ่ ง กรรมการ
สภามหาวิทยาลั ย จากผู้ ด ารงต าแหน่ งบริหาร เรียบร้อยแล้ ว คื อ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา กองสู งเนิ น
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา ภู่แดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กลุ่ม 2 ผู้ดารงตาแหน่งคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา นาคธน กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร กลุ่มที่ 3 ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานักฯ ได้ครบวาระ
การดารงตาแหน่งผู้บริหาร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 จึงส่งผลให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้แทนผู้บริหาร โดยตาแหน่งดังกล่าวมีวาระเหลือ 45 วัน ดังนั้น การประชุมครั้งนี้ จึงมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา 16(3) เข้าประชุม 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน
(3) อาจารย์...

-3(3) อาจารย์ ดร.ภั ส ยกร เลาสวัส ดิ กุล ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ ซึ่งเป็ น
กรรมการสภามหาวิท ยาลั ย โดยต าแหน่ ง ได้ ล าออกจากต าแหน่ ง ประธานสภาคณาจารย์แ ละข้าราชการ
เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ สภาคณาจารย์และข้าราชการได้ดาเนินการเลือก
ประธานสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ เรียบร้อยแล้ ว เมื่อวันที่ 18 มี นาคม 2564 โดยผู้ ที่ ได้ รับเลื อก คื อ
นายวั ชระ รั กษาพล ซึ่ งอยู่ ระหว่ างด าเนิ นการออกประกาศแต่ งตั้ งโดยอธิ การบดี ดั งนั้ น การประชุ มครั้ งนี้
จึงมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16(2) เข้าประชุม 2 ท่าน คือ อธิการบดี และประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ฉะนั้ น การประชุมสภามหาวิทยาลั ยในครั้งนี้ จึงมี กรรมการมาประชุมครบองค์ ประกอบ
ของสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
2. กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ในครั้ ง นี้ จ านวนทั้ งสิ้ น 19 คน โดยมี
กรรมการอยู่ภายในห้องประชุมแห่งเดียวกัน จานวน 10 คน และกรรมการที่มิได้อยู่ห้องประชุมแห่งเดียวกัน
จานวน 9 คน โดยดาเนิ นการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ผ่ านสื่ออิเล็ กทรอนิกส์ ตามพระราช
กาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า กรรมการครบองค์ประชุมแล้ว
จึงได้กล่ าวเปิ ดประชุมสภามหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 19 มีนาคม 2564 และ
ดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ
- ไม่มี 1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ
1.2.1 รายงานผลการดาเนินงานที่สาคัญของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เดือนมีนาคม 2564
อธิการบดีมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี นาเสนอ รายงานผลการดาเนิ นงานที่ ส าคัญ ของ
มหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม 2564 ดังนี้
ยุทธศาสตร์/
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
วันเดือนปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู
วันที่ 10 มีนาคม 2564 โ ค ร ง ก า ร ล ม ห า ย ใ จ นางสาวฟ้ าประทุ ม ผิ ว เนี ยม นั กศึกษาสาขาวิช าภาษาไทย
ไร้มลทิน ประจาปี 2563 ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เทพสตรี ได้ รับ รางวั ล ที่ 1 ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาหรื อ
เทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา จากการประกวดกิจกรรม
โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจาปี 2563 กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3...

-4ยุทธศาสตร์/
กิจกรรม
วันเดือนปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ

ผลการดาเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัย Ho Chi
Minh University of Technology ( HUTECH)
ซึ่ งเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ทางด้ า นเทคโนโลยี ในเมื อ ง
โฮจิมินต์ ประเทศเวียดนาม
วันที่ 15 มีนาคม 2564 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. คณะมนุษยศาสตร์และ
เทพสตรี มอบสื่ อ การสอนวิ ช า สั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ภาษาอังกฤษ
โดยอาจารย์ ผู้ ส อนวิ ช าการสอนภาษาอั ง กฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน อาจารย์
วิภาศิริ แจ้งแสงทอง อาจารย์ที่ปรึกษาในการทาสื่อ
และนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ ค.บ. รหั ส
601155302 จานวน 52 คน ได้มอบสื่อการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ ตามตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่ างประเทศ หลั กสู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ส าหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 – 6
ที่สร้างขึ้นโดยการบูรณาการการเรียนการสอนวิช า
วิธี ก ารสอนภาษาอั งกฤษ ของอาจารย์ ผู้ ส อนและ
นั ก ศึก ษาเพื่ อ การผลิ ต สื่ อในการพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นวิ ช าภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นใน
โรงเรียนขนาดเล็ก ในจังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี
และจังหวัดสิงห์บุรี จานวน 10 โรงเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
วันที่ 12 – 14 มีนาคม การประชุ ม ที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เข้ า ร่ ว ม
2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ที่ประชุมรับทราบ

1.2.2 การแต่งตั้ง...

-51.2.2 การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นาเสนอ การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร ดังนี้
ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการ
นักศึกษา ได้รับ การเลื อกให้ เป็ นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดารงตาแหน่งบริห าร กลุ่มที่ 1 ผู้ ดารง
ตาแหน่ งรองอธิการบดีของมหาวิท ยาลั ย แทนคนเดิ น ที่พ้ นจากตาแหน่ ง และอยู่ ในต าแหน่ งเท่ ากับ วาระ
ที่เหลื ออยู่ของผู้ ซึ่งตนแทน นั้ น บั ดนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า ดารงตาแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร ครบตามวาระแล้ว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
มหาวิทยาลัย จึงได้ดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดารงตาแหน่ง
บริหาร ตามข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
โดยให้ผู้บริหาร กลุ่มที่ 1 ผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัย ดาเนินการเลือกผู้แทน ปรากฏผู้ที่
ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา
กองสู งเนิ น รองอธิการบดีฝ่ ายวางแผนและวิเทศสั มพั น ธ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 10 มีน าคม 2564 เป็ น ต้น ไป
โดยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี
จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ครั้ ง ที่ 2/2564
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
เลขานุ ก ารสภามหาวิท ยาลั ย น าเสนอ ตามที่ ได้ มี ก ารประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 2/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายเลขานุการ
ได้จั ดทารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เทพสตรี และจัดส่ งให้ กรรมการพิ จารณาตรวจสอบ
รายงานการประชุมทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 และในระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี (E-Meeting) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 แล้วนั้น
ในการนี้ จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
มติ สภามหาวิ ทยาลั ย รั บรองรายงานการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ครั้ งที่
2/2564 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ ...

-6ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2564
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอ รายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
ตามที่ สภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ในการประชุ ม ครั้ งที่ 1/2564 เมื่ อ วั น ที่ 22
มกราคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้กาหนดรหัสมติสภามหาวิทยาลัย และให้เริ่มดาเนินการรายงานผลการ
ดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป นั้น
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 2/2564
ที่ผ่านมา สานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย พร้อมประเด็นข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่สาคัญให้หน่วยงาน/ผู้รั บผิดชอบที่เกี่ยวข้องรับทราบ และดาเนินการรายงานผลการดาเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัย โดยให้รายงานต่อเนื่องจนกว่างานนั้นจะสาเร็จ จึงจะยุติการรายงาน ให้สานักงาน
สภามหาวิทยาลัยทราบเพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ขอรายงานผลการด าเนิ น การของมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี ที่สื บ เนื่ องจากมติส ภามหาวิทยาลั ย ราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ การประชุมครั้งที่
1/2564 – ครั้งที่ 2/2564 โดยสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. หมวดนโยบายและแผน จานวน 8 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 1 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 7 เรื่อง
ผลการดาเนินการ
เอกสาร
รหัส
เรื่อง
การประชุมครั้งที่
ตามมติสภามหาวิทยาลัย
หน้า
01/2563 – 01 - 01 1. การด าเนิ น การให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง
ครั้งที่ 1/2563
ดาเนินการเสร็จแล้ว หน้า 1 - 2
คณ ะกรรมการตรวจสอบตาม วันที่ 24 มกราคม
หลั กเกณฑ์ กระทรวงการคลั งว่ า
2563
ด้ ว ยมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์
ปฏิ บั ติ การตรวจสอบ ภ ายใน
ส า ห รั บ ห น่ ว ย ง า น ข อ งรั ฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
05/2563 – 01 - 02 2. ผลศึ ก ษาการท าหน้ าที่ ข อง
ครั้งที่ 5/2563
ดาเนินการเสร็จแล้ว หน้า 2 - 3
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ วันที่ 15 พฤษภาคม
คณะกรรมการธรรมาภิ บาลและ
2563
จริ ย ธรรม และคณะกรรมการ
บ ริ ห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง ต า ม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอุ ด มศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๖๒
12/2563 – 01 - 03 3. แต่ งตั้ งคณะกรรมการประจ า ครั้งที่ 12/2563
ดาเนินการเสร็จแล้ว หน้า 3 - 7
สภามหาวิทยาลัย
วันที่ 18 ธันวาคม 2563

1. หมวดนโยบาย...

-71. หมวดนโยบายและแผน
รหัส
01/2564 - 01 - 01

เรื่อง

การประชุมครั้งที่

ผลการดาเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัย
ดาเนินการเสร็จแล้ว

1. รายงานการติ ด ตามผลการ
ครั้งที่ 1/2564
ดาเนินงานตามแผนบริหารความ วันที่ 22 มกราคม 2564
เสี่ ย ง ม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน (วั นที่ 1 ตุลาคม
2562 ถึ ง วั น ที่ 30 กั น ยายน
2563)
01/2564 - 01 - 02 2 . แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง
ครั้งที่ 1/2564
อยู่ระหว่างดาเนินการ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี วันที่ 22 มกราคม 2564
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
01/2564 – 01 - 03 3. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
ครั้งที่ 1/2564
ดาเนินการเสร็จแล้ว
พัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม วันที่ 22 มกราคม 2564
02/2564 – 01 - 04 4. รายงานสรุปผลการดาเนินการ
ครั้งที่ 2/2564
ดาเนินการเสร็จแล้ว
ตามมติ สภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
เทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2564
02/2564 – 01 - 05 5. นโยบ ายเร่ ง ด่ ว นด้ า นการ
ครั้งที่ 2/2564
ดาเนินการเสร็จแล้ว
พัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
และการจั ด การเรี ย นการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2. หมวดการจัดการศึกษา จานวน 7 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 6 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 1 เรื่อง
ผลการดาเนินการ
รหัส
เรื่อง
การประชุมครั้งที่
ตามมติสภา
มหาวิทยาลัย
01/2564 – 02 - 01
1. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ให้ ป ริ ญ ญา
ครั้งที่ 1/2564
อยู่ระหว่างดาเนินการ
บัณฑิต
วันที่ 22 มกราคม
2564
01/2564 – 02 - 02
2. หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 1/2564
ดาเนินการแล้วเสร็จ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
วันที่ 22 มกราคม
2564
01/2564 – 02 - 03
3. การขอเปลี่ ย นแปลงอาจารย์
ครั้งที่ 1/2564
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ วันที่ 22 มกราคม
ประจ าหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รรั ฐ
2564
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รั ฐ ประศาสนศาสตร์ (หลั ก สู ต ร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสาร
หน้า
หน้า 8

หน้า 8 - 10
หน้า
10 - 11
หน้า
11 - 12
หน้า 13

เอกสาร
หน้า
หน้า 14
หน้า
15 – 17
หน้า
18 - 19

01/2564....

-82. หมวดการจัดการศึกษา
01/2564 – 02 - 04 4. การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ครั้งที่ 1/2564
อยู่ระหว่างดาเนินการ หน้า 20 - 21
ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ ห ลั กสู ตรแล ะ วันที่ 22 มกราคม 2564
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร
หลั กสู ตรครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
01/2564 – 02 - 05 5. พระราชกฤษฎี ก า ว่ า ด้ ว ย
ครั้งที่ 1/2564
อยู่ระหว่างดาเนินการ
หน้า
ปริ ญ ญาในสาขาวิ ชา อั กษรย่ อ วันที่ 22 มกราคม 2564
21 - 22
ส าหรั บสาขาวิ ชาครุ ยวิ ทยฐานะ
เข็ มวิ ทยฐานะ และครุ ยประจ า
ตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ...
02/2564 – 02 - 06 6. พิ จ ารณ าอนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร
ครั้งที่ 2/2564
อยู่ระหว่างดาเนินการ
หน้า
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
22 - 23
ปรับปรุง พ.ศ. 2564)
02/2564 – 02 - 07 7. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต
ครั้งที่ 2/2564
อยู่ระหว่างดาเนินการ
หน้า
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
24 - 25
3. หมวดงบประมาณและการเงิน จานวน 4 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 1 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 3 เรื่อง
ผลการดาเนินการ
เอกสารหน้า
รหัส
เรื่อง
การประชุมครั้งที่
ตามมติสภามหาวิทยาลัย
12/2563 – 03 - 01 1. การขอใช้เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่
ครั้งที่ 12/2563
อยู่ระหว่างดาเนินการ
หน้า 26
มหาวิ ท ยาลั ย โดยไม่ ได้ ก าหนด วันที่ 18 ธันวาคม 2563
เงื่อนไขหรือกาหนดไว้ไม่ชัดแจ้ง
เพื่ อ ใช้ ด าเนิ น โครงการจั ด ซื้ อ
รถยนต์เพื่อให้บริการ
01/2564 – 03 - 01 1 . รั บ ท ราบ ราย งาน รั บ ครั้งที่ 1/2564
ดาเนินการแล้วเสร็จ
หน้า 26
จ่ ายเงิ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วันที่ 22 มกราคม 2564
เท พ ส ต รี ป ร ะ จ า เดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
02/2564 – 03 - 02 2. พิ จารณ าอนุ มั ติ ค าขอตั้ ง
ครั้งที่ 2/2564
ดาเนินการแล้วเสร็จ
หน้า 27
งบประมาณรายจ่ า ยจากเงิ น วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
รายได้ จากการเปิ ดรับนั กศึกษา
ภาคพิ เศษ ภ าคการศึ ก ษาที่
2/2563
02/2564...

-93. หมวดงบประมาณและการเงิน
รหัส

เรื่อง

การประชุมครั้งที่

ผลการดาเนินการ
เอกสาร
ตามมติสภามหาวิทยาลัย
หน้า
ดาเนินการแล้วเสร็จ หน้า 27

02/2564 – 03 - 03 3. รั บ ทราบรายงานรั บ - จ่ า ยเงิ น
ครั้งที่ 2/2564
ม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ เท พ ส ต รี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
4. หมวดการบริหารงานบุคคล จานวน 7 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 3 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 4 เรื่อง
ผลการดาเนินการ
รหัส
เรื่อง
การประชุมครั้งที่
ตามมติสภามหาวิทยาลัย
10/2563 – 04 - 01 1. ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ครั้งที่ 10/2563
อยู่ระหว่างดาเนินการ
เทพสตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ วันที่ 16 ตุลาคม 2563
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ. ....
12/2563 – 04 - 02 2. การกาหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
ครั้งที่ 12/2563
ดาเนินการเสร็จแล้ว
ของพนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา วันที่ 18 ธันวาคม 2563
สายวิ ชาการที่ ก าหนด 1.5 เท่ าของ
ข้าราชการแรกบรรจุและสายสนับสนุน
ที่กาหนด 1.3 เท่าของข้าราชการแรก
บรรจุ
12/2563 – 04 - 03 3. หลั ก การขั้ น ตอนการเสนอและ
ครั้งที่ 12/2563
อยู่ระหว่างดาเนินการ
พิ จารณาเรื่ องอุ ทธรณ์ และเรื่ องร้ อง วันที่ 18 ธันวาคม 2563
ทุกข์ ที่เสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย
01/2564 – 04 - 01 1 . แ ต่ ง ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า
ครั้งที่ 1/2564
ดาเนินการเสร็จแล้ว
ผู้ อานวยการสถาบั นวิจั ยและพั ฒ นา วันที่ 22 มกราคม 2564
และกรรมการสรรหาผู้ อ านวยการ
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แทนตาแหน่งที่ว่าง
01/2564 – 04 - 02 2. ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ครั้งที่ 1/2564
อยู่ระหว่างดาเนินการ
เทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ วันที่ 22 มกราคม 2564
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....
02/2564 – 04 - 03 3. คั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น
ครั้งที่ 2/2564
ดาเนินการเสร็จแล้ว
คณบดี
วันที่ 19กุมภาพันธ์ 2564
02/2564 – 04 - 04 4. คั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น
ครั้งที่ 2/2564
ดาเนินการเสร็จแล้ว
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น แ ล ะ วันที่ 19กุมภาพันธ์ 2564
ผู้อานวยการสานัก

เอกสาร
หน้า
หน้า
28 - 30
หน้า
30 - 32

หน้า
33 - 34
หน้า 34

หน้า
35 - 36

หน้า 36
หน้า
37 - 38

01/2564...

- 10 5. หมวดอื่นๆ จานวน 5 เรื่อง ดาเนินการเสร็จแล้ว 5 เรื่อง
รหัส
01/2564 – 05 - 01

เรื่อง

การประชุมครั้งที่

1 . แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการติ ดตาม
ครั้งที่ 1/2564
ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของ
วันที่ 22 มกราคม 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
01/2564 – 05 – 02 2.รับทราบคาพิพากษา และการจัดทา
ครั้งที่ 1/2564
อุทธรณ์คาพิพากษาศาลปกครองกลาง วันที่ 22 มกราคม 2564
คดี ห มายเลขด าที่ บ.136/2560
คดี ห มายเลขแดงที่ บ.397/2563
ระหว่างนางสาวกิติญาภัช ผาดี ผู้ฟ้ อง
คดี กั บ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี
ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ผู้ถูกฟ้องคดี
01/2564 – 05 - 03 3. รับทราบคาพิพากษา และการจัดทา
ครั้งที่ 1/2564
อุทธรณ์ คาพิพากษาศาลปกครองกลาง วันที่ 22 มกราคม 2564
คดีหมายเลขดาที่ บ.321/2559 คดี
หมายเลขแดงที่ บ .2 3 0 /2 5 5 9
ระหว่างนางสาวปัทมา ศรีไพร ผู้ฟ้องคดี
กับ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรีที่ 1
กับพวกรวม 3 คน ผู้ ถูกฟ้ องคดี และ
คดี ห มายเลขด าที่ บ.327/2559
คดี ห มายเลขแดงที่ บ.231/2559
ระหว่างนายสยามรัฐ เหียสุรีย์ ผู้ฟ้องคดี
กับ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรีที่ 1
กับพวกรวม 3 คน ผู้ถูกฟ้องคดี
01/2564 – 05 - 04 4. การกาหนดรหัสมติสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 22 มกราคม 2564
02/2564 – 05 - 05 5. รั บ ทราบหมายแจ้ งก าหนดวั น นั่ ง
ครั้งที่ 2/2564
พิ จ ารณาคดี ค รั้ ง แรกและนั ด ฟั ง ค า วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
พิ พ า ก ษ า ค ดี ห ม า ย เล ข ด า ที่
บ.310/2559 คดี ห มายเลขแดงที่
บ.227/2559 คดี ห มายเลขด าที่
บ.134/2560 ระหว่ างนายพุ่ มพั นธ์
หรื อ พลฤทธิ์ ผิ วพรรณงาม ผู้ ฟ้ องคดี
กับ สภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5

ผลการดาเนินการ เอกสารหน้า
ตามมติสภามหาวิทยาลัย
ดาเนินการเสร็จแล้ว
หน้า 39
ดาเนินการเสร็จแล้ว

หน้า 40

ดาเนินการเสร็จแล้ว

หน้า 40

ดาเนินการเสร็จแล้ว

หน้า
41 - 42
หน้า
42 - 43

ดาเนินการเสร็จแล้ว

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
กรรมการสภา...

- 11 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. หมวดการบริ ห ารงานบุ ค คล การประชุ ม สภามหาวิท ยาลั ย ครั้ งที่ 10/2563 เรื่ อ ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัยขอรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยแต่งตั้งคณะทางาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลั ย
ได้เชิญผู้บริหารระดับคณะ สานัก สถาบัน ชุดใหม่ เข้าร่วมประชุม การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อวิเคราะห์จานวนความเหมาะสมของส่วนราชการภายใน หน้าที่ในการสนับสนุน โดยปรับให้สอดคล้องกับ
บริบทใหม่ของสังคม และเตรียมนาเสนอข้อมูลในวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2564 ซึ่งหลังจากประชุมเรียบร้อย
แล้ว มหาวิทยาลัยจะนาเสนอต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมาย
ให้ร่วมกาหนดโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับคณะทางานของมหาวิทยาลัย ได้พิจารณา
อีกครั้ง ประกอบด้วย
(1) นายปราโมทย์ โชติมงคล
(2) รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
(3) รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง
(4) รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
2. การประชุมครั้งที่ 2/2564 ที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยได้สรรหาผู้ดารงตาแหน่งคณบดี
ผู้ อ านวยการสถาบั น และผู้ อ านวยการส านั ก โดยผู้ ที่ ได้ รับ การสรรหาได้ แ สดงวิสั ย ทั ศ น์ แ ละยุท ธศาสตร์
การพัฒ นาหน่ วยงานต่อสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอให้ คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน และผู้อานวยการสานัก
ชุดใหม่ น าวิสัยทัศน์ และยุ ทธศาสตร์ ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลั ย ไปประกอบการจัดทาเป็นแผนปฏิบัติงาน
รอบ 4 ปี ตามวาระการดารงตาแหน่ง โดยให้มหาวิทยาลัยกากับ ตรวจสอบแผนปฏิบัติงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์หรือไม่ และเสนอให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ได้ติดตาม ตรวจสอบผลการดาเนินงานของคณบดี ผู้อานวยการสถาบัน และผู้อานวยการสานัก และนาเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยประจาปี
3. การติดตามผลการดาเนินงานของคณบดี ผู้อานวยการสถาบัน และผู้อานวยการสานัก
ตามที่แสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานต่อสภามหาวิทยาลัย สามารถกาหนดเพิ่มเติมไว้ใน
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้
4. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ของผู้บริหารระดับคณะ สถาบันและสานัก
ต้อ งอยู่ ภ ายใต้ กรอบนโยบายหลั ก ของมหาวิท ยาลั ย สอดคล้ องและอยู่ ในขอบเขตเดี ย วกั น ตามหลั ก การ
บริหารงานและต้องได้รับการประเมินทุกปี โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
5. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีข้อเสนอแนะของคณะกรรมการซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก ผู้บริหารระดับ
คณะ สถาบัน และสานักชุดใหม่ ควรพิจารณาข้อเสนอแนะเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเอง และนาไป
พิจารณาประกอบการดาเนิ นการ จัดลาดับความสาคัญ เรื่องใดควรได้รับการแก้ไขปัญหาก่อนอย่างเร่งด่วน
โดยมีมหาวิทยาลัยกากับ เพื่อให้เห็นแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและสอดรับกัน
6. หลังจากที่ได้รับการสรรหาแล้ว มหาวิท ยาลัย ควรนาวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ การพัฒนา
หน่วยงานของคณบดี ผู้อานวยการสถาบัน และผู้อานวยการสานัก ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยไปติดประกาศ
เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยอาจกาหนดไว้ในข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วย
7. มอบมหาวิ ท ยาลั ย รับ ข้ อ สั งเกตและข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ไป
พิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไป
มติสภามหาวิทยาลัย...

- 12 มติสภามหาวิทยาลัย
(1) รับ ทราบรายงานสรุปผลการดาเนินการตามมติส ภามหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี
ประจาปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่การประชุม ครั้งที่ 1/2564 – ครั้งที่ 2/2564
(2) มอบมหาวิท ยาลั ย รับ ข้อสั งเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิท ยาลั ย
ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา นาเสนอ อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ดังนี้
ด้ วย การจั ดการศึ กษา ภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2563 มี นั กศึ กษาภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี สาเร็จการศึกษา จานวน 50 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จานวน
10 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จานวน 40 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้สาเร็จการศึกษาตามลาดับ ดังนี้
1. คณะกรรมการประจาคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้
(1) คณะกรรมการประจ าคณะครุ ศ าสตร์ ได้ ด าเนิ นการพิ จารณาอนุ มั ติ ผลการศึ กษา
ในการประชุม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
(2) คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2564
(3) คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพิ จารณาอนุมั ติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
(4) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ ดาเนิ นการพิ จารณาอนุ มั ติผลการศึ กษา
ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
(5) คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา
ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
(6) คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดาเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา
ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา
แต่ละหลักสูตร และดาเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการสาเร็จการศึกษา เพื่อนาเสนอ
ต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2564
3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 พิจารณา
ให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จานวน 50 คน รายละเอียด
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา
รวมทั้งสิ้น
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
1.1.1 สาขาวิชานิติศาสตร์
1
1
รวมทั้งหลักสูตร
1
1
1.2 หลักสูตร...

- 13 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา
1.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
1.2.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2.1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
3. คณะวิทยาการจัดการ
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.1.2 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3.1.3 สาขาวิชาการตลาด
รวมทั้งหลักสูตร
3.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
3.2.1 สาขาวิชาการบัญชี
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
4.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
4.1.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
5.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการ
อุตสาหกรรม)
5.1.2 สาขาวิช าเทคโนโลยี อุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
รวมทั้งหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น
รวมจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น

รวมทั้งสิน้

-

17
17
18

17
17
18

1
1
1

-

1
1
1

1
1
1
3

-

1
1
1
3

3

1
1
1

1
1
4

5
5
5

16
16
16

5
16
21
21

1

-

1

-

5

5

1
1
10

5
5
40

6
6
50
มหาวิทยาลัย...

- 14 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี จานวน 50 คน
มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 50 คน ดังนี้
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
คณะ
หลักสูตร
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
1
1
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
17
17
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1
1
3. คณะวิทยาการจัดการ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3
3
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1
1
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
5
16
21
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
1
5
6
รวมจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 10
40
50
4.2 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ นาเสนอ การขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
ตามที่ สภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2562 เมื่ อวัน ที่ 21
มิ ถุ น ายน 2562 มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์
(หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2562) คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ โดยหลั ก สู ตรดั งกล่ าวได้ รับ ทราบจาก
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 แล้วนั้น
เนื่ อ งด้ ว ย รอ งศ าส ต ราจ ารย์ ด ร.ส รายุ ท ธ เส งี่ ย ม อ าจ ารย์ ป ระ จ าห ลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) ถึงแก่กรรม ดังนั้น
เพื่ อ ให้ จ านวนอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รเป็ น ปั จ จุ บั น และยั งคงเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอตัดรายชื่อ
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒)
ในลาดับที่ 4 คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ เสงี่ยม ออก โดยมีรายละเอียดดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ เสงี่ยม

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เปลี่ยนแปลง)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
-

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
ตัดออก
ทั้งนี้...

- 15 ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่
1/2564 เมื่ อ วัน ที่ 14 มกราคม 2564 และสภาวิช าการ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่ อ วัน ที่ 5
กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ (หลั กสู ตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) ทั้ งนี้ ให้ ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
มหาวิท ยาลั ย จึ งเสนอสภามหาวิท ยาลั ยเพื่อ พิจารณาอนุ มัติ การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร์ (หลั ก สู ต รใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. การเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ต่อสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เป็นการ
เปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รหรื อ อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และผู้ ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ความ
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ใช้ตาแหน่งประธานสาขาวิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา
2. มหาวิ ท ยาลั ย ขอเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร เนื่ อ งจาก รองศาสตราจารย์
ดร.สรายุทธ เสงี่ยม ซึ่งเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร ได้ถึงแก่กรรม จึงขอตัดรายชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ
เสงี่ยม ออกจากการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร ส่งผลให้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีอาจารย์ประจา
หลั กสู ตร จ านวน 3 คน ซึ่ ง ยั ง คงเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558
ที่กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีอย่างน้อย
3 คน และอาจารย์ประจาหลักสูตรที่เหลืออีก 3 คน มีผลงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 ข้อเท็จจริงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 3 คน และมีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 4 คน ดังนี้
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 3 คน ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
(2) อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 4 คน ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
4) รองศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ เสงี่ยม
3. ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2558 กาหนดคานิยามอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
“อาจารย์ประจาหลั กสูตร” อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปิ ดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิ ตรงหรือสัมพันธ์ กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ…

- 16 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริ ห ารและพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน ตั้ งแต่ ก ารวางแผน การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การติ ด ตาม
ประเมินผล และการพัฒ นาหลั กสูตร อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลักสูตรต้องอยู่ ประจาหลั กสู ตรนั้นตลอดระยะ
เวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น
พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน 2 คน
4. อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รรัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิ ต เมื่ อตั ด รายชื่ อออกจะเหลื อ
อาจารย์ประจาหลักสูตร 3 คน ถือเป็นความเสี่ยง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย สามารถเพิ่มเติมอาจารย์ประจาหลักสูตร
ได้ ห ากมี ส าขาวิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ ง เนื่ อ งจากอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รสามารถเป็ น อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
ได้มากกว่า 1 หลักสูตร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยวาระที่ 4.3 มหาวิทยาลัยต้องดาเนินการแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบ ดังนั้น จึงอาศัย
อานาจข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562
“ข้อ 18(1) ประธานที่ประชุมหรือเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสรุปมติให้ที่ประชุมพิจารณารับรองในการ
ประชุมที่มีมตินั้น” เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวาระที่ 4.2 ดังนี้
อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ (หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
3. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วาสิ ต า เกิ ด ผล
ประสพศักดิ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ เสงี่ยม

อาจารย์ประจาหลักสูตร (เปลี่ยนแปลง)
หมายเหตุ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ คงเดิม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง คงเดิม
3. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วาสิ ต า เกิ ด ผล คงเดิม
ประสพศักดิ์
ตัดออก

มติสภามหาวิทยาลัย
1. อนุ มั ติ ก ารขอเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
3. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วาสิ ต า เกิ ด ผล
ประสพศักดิ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ เสงี่ยม

อาจารย์ประจาหลักสูตร (เปลี่ยนแปลง)
หมายเหตุ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ คงเดิม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง คงเดิม
3. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วาสิ ต า เกิ ด ผล คงเดิม
ประสพศักดิ์
ตัดออก

2. รับรองมติสภามหาวิทยาลัย ตามข้อ 1
4.3 พิจารณา...

- 17 4.3 พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารขอเปลี่ย นแปลงอาจารย์ผู้รั บ ผิดชอบหลั กสูตร และอาจารย์ป ระจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดี ค ณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม น าเสนอ การขอเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้
ตามที่ สภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่ อวัน ที่ 15
มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยหลักสูตรดังกล่าวอยู่ระหว่างเสนอสานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบหลักสูตร นั้น
เนื่องจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ในระบบพิจารณา
ความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) พบว่า มีข้อเสนอแนะให้
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลั กสู ตร คือ คุณ วุฒิ ตรงหรือสั ม พั น ธ์กับสาขาวิช าของหลั กสู ตร ดังนั้น เพื่อให้ ห ลั กสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจาหลักสูตร จากเดิม อาจารย์ ดร.วิทยา พันธุ์พา เป็นรองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พยอม ซึ่งมีคุณวุฒิ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และขอเพิ่มเติม อาจารย์เกตุวดี หิรัญพงษ์ เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หมายเหตุ
(ชุดเดิม)
(ชุดใหม่)
1. อาจารย์ ดร.วิทยา พันธุ์พา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พยอม
เปลี่ยนแปลง
2. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา
2. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา
คงเดิม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์
คงเดิม
ปรับตาแหน่งทางวิชาการ
4. อาจารย์พิชิต อ้วนไตร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต อ้วนไตร
5. อาจารย์ ดร.ธาดา คาแดง
5. อาจารย์ ดร.ธาดา คาแดง
คงเดิม
6. อาจารย์เกตุวดี หิรัญพงษ์
เพิ่มเติม
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ชุดเดิม)
1. อาจารย์ ดร.วิทยา พันธุ์พา
2. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์
4. อาจารย์พิชิต อ้วนไตร
5. อาจารย์ ดร.ธาดา คาแดง

อาจารย์ประจาหลักสูตร
หมายเหตุ
(ชุดใหม่)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พยอม
เปลี่ยนแปลง
2. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา
คงเดิม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์
คงเดิม
ปรับตาแหน่งทางวิชาการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต อ้วนไตร
5. อาจารย์ ดร.ธาดา คาแดง
คงเดิม
6. อาจารย์เกตุวดี หิรัญพงษ์
เพิ่มเติม
ทั้งนี้...

- 18 ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564
ที่ ป ระชุม มี ม ติ เห็ น ชอบการขอเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ตร และอาจารย์ ป ระจาหลั ก สู ต ร
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุต สาหกรรมศิลป์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
และให้ ค ณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเอกสารและเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อพิจารณาต่อไป
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รครุศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
อุ ต สาหกรรมศิ ล ป์ (4 ปี ) (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2562) คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ตามที่ เสนอ
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ได้ จัด ศั กยภาพอาจารย์ ดร.วิทยา พัน ธุ์พ า เป็น อาจารย์
ประจาคณะ โดยทาการสอนวิชาพื้นฐาน รายวิชาวัสดุศาสตร์ ทุกหลักสูตร และยังมิได้ให้เป็นอาจารย์ประจา
หลั ก สู ต รใด ประกอบกั บ คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ได้ เสนอแผนพั ฒ นาหลั ก สู ตรระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ต่อมหาวิทยาลัย โดยจะใช้ศักยภาพของอาจารย์ ดร.วิทยา พันธุ์พา ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้วย
2. ในสภาวการณ์ ที่ นั ก ศึ ก ษาลดลง มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยจ านวนมาก
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการรับหรือการศึกษาต่อของอาจารย์ให้รองรับกับหลักสูตรที่มี เพื่อมิให้เสียศักยภาพ
โดยมาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร หรือสร้างหลักสูตรที่น่าสนใจ
3. เสนอให้ นารายชื่อ อาจารย์ ดร.วิทยา พันธุ์พา มาเพิ่มเติมเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
ลาดับที่ 7
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยวาระที่ 4.3 มหาวิทยาลัยต้องดาเนินการแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบ ดังนั้น จึงอาศัย
อานาจข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562
“ข้อ 18(1) ประธานที่ประชุมหรือเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสรุปมติให้ที่ประชุมพิจารณารับรองในการ
ประชุมที่มีมตินั้น” เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวาระที่ 4.3 ดังนี้
1 อนุ มั ติ การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตร และอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดเดิม) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดใหม่)
หมายเหตุ
1. อาจารย์ ดร.วิทยา พันธุ์พา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พยอม
เปลี่ยนแปลง
2. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา
2. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา
คงเดิม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์
คงเดิม
ปรับตาแหน่งทางวิชาการ
4. อาจารย์พิชิต อ้วนไตร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต อ้วนไตร
5. อาจารย์ ดร.ธาดา คาแดง
5. อาจารย์ ดร.ธาดา คาแดง
คงเดิม
6. อาจารย์เกตุวดี หิรัญพงษ์
เพิ่มเติม
(2) อาจารย์...

- 19 (2) อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ชุดเดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ชุดใหม่)
หมายเหตุ
1. อาจารย์ ดร.วิทยา พันธุ์พา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พยอม
เปลี่ยนแปลง
2. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา
2. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา
คงเดิม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์
คงเดิม
ปรับตาแหน่งทางวิชาการ
4. อาจารย์พิชิต อ้วนไตร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต อ้วนไตร
5. อาจารย์ ดร.ธาดา คาแดง
5. อาจารย์ ดร.ธาดา คาแดง
คงเดิม
6. อาจารย์เกตุวดี หิรัญพงษ์
เพิม่ เติม
7. อาจารย์ ดร.วิทยา พันธุ์พา
เพิ่มเติม
2. เห็นชอบให้อาจารย์ ดร.วิทยา พันธุ์พา เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรเพิ่มเติมในลาดับที่ 7
มติสภามหาวิทยาลัย
1. อนุ มั ติ การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตร และอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
หลั กสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาอุ ตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี ) (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดเดิม) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดใหม่)
หมายเหตุ
1. อาจารย์ ดร.วิทยา พันธุ์พา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พยอม
เปลี่ยนแปลง
2. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา
2. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา
คงเดิม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์
คงเดิม
ปรับตาแหน่งทางวิชาการ
4. อาจารย์พิชิต อ้วนไตร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต อ้วนไตร
5. อาจารย์ ดร.ธาดา คาแดง
5. อาจารย์ ดร.ธาดา คาแดง
คงเดิม
6. อาจารย์เกตุวดี หิรัญพงษ์
เพิ่มเติม
2. เห็นชอบให้อาจารย์ ดร.วิทยา พันธุ์พา เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรเพิ่มเติมในลาดับที่ 7 ดังนี้
2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ชุดเดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ชุดใหม่)
หมายเหตุ
1. อาจารย์ ดร.วิทยา พันธุ์พา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พยอม
เปลี่ยนแปลง
2. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา
2. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา
คงเดิม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์
คงเดิม
ปรับตาแหน่งทางวิชาการ
4. อาจารย์พิชิต อ้วนไตร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต อ้วนไตร
5. อาจารย์ ดร.ธาดา คาแดง
5. อาจารย์ ดร.ธาดา คาแดง
คงเดิม
6. อาจารย์เกตุวดี หิรัญพงษ์
เพิ่มเติม
7. อาจารย์ ดร.วิทยา พันธุ์พา
เพิ่มเติม
3. รับรองมติสภามหาวิทยาลัย ตามข้อ 1 และ ข้อ 2

4.4 พิจารณา...

- 20 4.4 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร
และปรับคุณ วุฒิ อาจารย์ หลักสูต รวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูต รปรับปรุง พ.ศ.2560)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี นาเสนอ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลั กสู ตร และปรับ คุณ วุฒิ อาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเคมี (หลั กสู ตรปรับปรุง
พ.ศ.2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
ตามที่ สภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่ อวัน ที่ 19
พฤษภาคม 2560 มี ม ติ อ นุ มั ติ ป รั บ ปรุ งหลั ก สู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเคมี (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับทราบจากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (เดิม) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 แล้วนั้น
เนื่ อ งจาก ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.บุ ญ ล้ อ ม รั ก ษาทรัพ ย์ อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
และอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ตร ได้เกษี ย ณอายุราชการ เพื่ อให้ ห ลั กสู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเคมี
(หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐) สอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รและกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุ ญล้อม รักษาทรัพย์ เป็น อาจารย์
ดร.เขมาวดี อุดมพันธ์ ซึ่งมีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
ประกอบกับ อาจารย์อรนวล หาญเม่ง อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2563 จึงขอปรับเพิ่มคุณวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์ อรนวล หาญเม่ง เป็นส าเร็จการศึกษาหลั กสูตร ปรัชญาดุษฎีบั ณ ฑิต สาขาวิช าเคมี
อินทรีย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดเดิม)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดใหม่)
หมายเหตุ
1. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์
1. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์
คงเดิม
คงเดิ
ม
/ปรั
บลาดับใหม่
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม รักษาทรัพย์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรฤกษ์ ยี่เฮ็ง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรฤกษ์ ยี่เฮ็ง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลิกา สุขสาราญ คงเดิม/ปรับลาดับใหม่
คงเดิม/ปรับลาดับใหม่/
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลิกา สุขสาราญ 4. อาจารย์ ดร.อรนวล หาญเม่ง
5. อาจารย์อรนวล หาญเม่ง

5. อาจารย์ ดร.เขมาวดี อุดมพันธ์

2. อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ชุดเดิม)
1. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม รักษาทรัพย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรฤกษ์ ยี่เฮ็ง
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลิกา สุขสาราญ

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ชุดใหม่)
1. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรฤกษ์ ยี่เฮ็ง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลิกา สุขสาราญ
4. อาจารย์ ดร.อรนวล หาญเม่ง

5. อาจารย์อรนวล หาญเม่ง

5. อาจารย์ ดร.เขมาวดี อุดมพันธ์

ปรับเพิ่มคุณวุฒิ
เปลี่ยนแปลง
แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บุญล้อม รักษาทรัพย์

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม/ปรับลาดับใหม่
คงเดิม/ปรับลาดับใหม่
คงเดิม/ปรับลาดับใหม่/
ปรับเพิ่มคุณวุฒิ
เปลี่ยนแปลง
แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บุญล้อม รักษาทรัพย์

ทั้งนี้...

- 21 ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่
2/2564 เมื่อวัน ที่ 17 กุมภาพั น ธ์ 2564 และสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 5
มีนาคม 2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจา
หลักสูตร หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และการขอเพิ่มคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารและเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร และปรั บ คุ ณ วุฒิ อ าจารย์ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่เสนอ ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
เพื่ อ ความเข้ าใจถู ก ต้ อ งและไม่ เกิ ด ความสั บ สน ให้ ด าเนิ น การปรั บ แก้ ไขตารางสรุป เรื่อ ง
การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ โดยระบุในช่องหมายเหตุ
ให้ชัดเจน ดังนี้
1. อาจารย์ที่ขอเปลี่ยนแปลง จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม รักษาทรัพย์ เนื่องจาก
เกษียณอายุราชการ เป็น อาจารย์ ดร.เขมาวดี อุดมพันธ์
2. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ไกรฤกษ์ ยี่ เฮ็ ง และผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วัล ย์ ลิ ก า สุ ข ส าราญ
คงเดิม/ปรับลาดับใหม่
3. อาจารย์ ดร.อรนวล หาญเม่ง คงเดิม/ปรับลาดับใหม่/ปรับเพิ่มคุณวุฒิ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยวาระที่ 4.4 มหาวิทยาลัยต้องดาเนินการแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบ ดังนั้น จึงอาศัย
อานาจข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562
“ข้อ 18(1) ประธานที่ประชุมหรือเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสรุปมติให้ที่ประชุมพิจารณารับรองในการ
ประชุมที่มีมตินั้น” เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวาระที่ 4.4 ดังนี้
1. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และ ปรับ
คุณวุฒิอาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หมายเหตุ
(ชุดเดิม)
(ชุดใหม่)
1. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์
1. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์
คงเดิม
คงเดิม/ปรับลาดับใหม่
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม รักษาทรัพย์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรฤกษ์ ยี่เฮ็ง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรฤกษ์ ยี่เฮ็ง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลิกา สุขสาราญ คงเดิม/ปรับลาดับใหม่
คงเดิม/ปรับลาดับใหม่/
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลิกา สุขสาราญ 4. อาจารย์ ดร.อรนวล หาญเม่ง
5. อาจารย์อรนวล หาญเม่ง

5. อาจารย์ ดร.เขมาวดี อุดมพันธ์

ปรับเพิ่มคุณวุฒิ
เปลี่ยนแปลง
แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บุญล้อม รักษาทรัพย์

(2) อาจารย์…

- 22 (2) อาจารย์ประจาหลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ชุดเดิม)
1. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม รักษาทรัพย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรฤกษ์ ยี่เฮ็ง
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลิกา สุขสาราญ

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ชุดใหม่)
1. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรฤกษ์ ยี่เฮ็ง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลิกา สุขสาราญ
4. อาจารย์ ดร.อรนวล หาญเม่ง

5. อาจารย์อรนวล หาญเม่ง

5. อาจารย์ ดร.เขมาวดี อุดมพันธ์

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม/ปรับลาดับใหม่
คงเดิม/ปรับลาดับใหม่
คงเดิม/ปรับลาดับใหม่/
ปรับเพิ่มคุณวุฒิ
เปลี่ยนแปลง
แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บุญล้อม รักษาทรัพย์

มติสภามหาวิทยาลัย
1. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และ ปรับ
คุณวุฒิอาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หมายเหตุ
(ชุดเดิม)
(ชุดใหม่)
1. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์
1. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์
คงเดิม
คงเดิม/ปรับลาดับใหม่
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม รักษาทรัพย์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรฤกษ์ ยี่เฮ็ง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรฤกษ์ ยี่เฮ็ง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลิกา สุขสาราญ คงเดิม/ปรับลาดับใหม่
คงเดิม/ปรับลาดับใหม่/
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลิกา สุขสาราญ 4. อาจารย์ ดร.อรนวล หาญเม่ง
5. อาจารย์อรนวล หาญเม่ง

5. อาจารย์ ดร.เขมาวดี อุดมพันธ์

ปรับเพิ่มคุณวุฒิ
เปลี่ยนแปลง
แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บุญล้อม รักษาทรัพย์

(2) อาจารย์ประจาหลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ชุดเดิม)
1. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม รักษาทรัพย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรฤกษ์ ยี่เฮ็ง
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลิกา สุขสาราญ

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ชุดใหม่)
1. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรฤกษ์ ยี่เฮ็ง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลิกา สุขสาราญ
4. อาจารย์ ดร.อรนวล หาญเม่ง

5. อาจารย์อรนวล หาญเม่ง

5. อาจารย์ ดร.เขมาวดี อุดมพันธ์

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม/ปรับลาดับใหม่
คงเดิม/ปรับลาดับใหม่
คงเดิม/ปรับลาดับใหม่/
ปรับเพิ่มคุณวุฒิ
เปลี่ยนแปลง
แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บุญล้อม รักษาทรัพย์

2. รับรองมติสภามหาวิทยาลัย ตามข้อ 1
4.5 พิจารณา...
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รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ นาเสนอ หลักสูตรปรับปรุง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาการจัดการ จานวน 8 หลักสูตร ดังนี้
ด้วย คณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งปัจจุบันได้ครบกาหนดเวลา
ในการปรับ ปรุงรอบ 5 ปี สมควรแก่การปรับปรุงแก้ไข เพื่อใช้เปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2564 สอดคล้องกับประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 8 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564)
4. หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2564)
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564)
6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
7. หลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ เทศศาสตร์ ดิ จิ ทั ล (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2564)
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ ยวและธุรกิจบริการ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564)
ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการ
จัดการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบหลักสูตร
ปรับ ปรุง พ.ศ.2564 จานวน 8 หลักสูตร และผ่านความเห็ นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่
3/2564 เมื่ อ วัน ที่ 5 มี น าคม 2564 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบ การเสนอหลั ก สู ต รปรับ ปรุง จานวน 8
หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ โดยให้มีการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบความสอดคล้ องกับ นโยบายเร่งด่ว นด้านการพัฒ นาหลักสูตรและการปรับปรุงหลั กสู ตรของสภา
มหาวิ ท ยาลั ย พร้ อ มทั้ งตรวจสอบความถู ก ต้ อ งเรี ย บร้อ ยของเล่ ม หลั ก สู ต ร มคอ.2 และให้ เสนอต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ หลักสูตรปรับปรุง ของคณะวิทยาการจัดการ
จานวน 8 หลักสูตร ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาวาระการปรับปรุงหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ จานวน 8
หลักสูตร และการปรับปรุงคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 2 หลักสูตร ไปในคราวเดียวกัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. มหาวิทยาลัย เสนอปรับปรุงหลักสูตร 10 หลักสูตร เนื่องจากครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร
5 ปี และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ มีจานวนหน่วยกิตเกินตามที่
กาหนดไว้ เนื่องจาก หลักสูตรมีการกาหนดรายวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการฝึกอบรมรายวิชามัคคุเทศก์
ทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาไปขอเข้ารับการสอบเพื่อขอประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ได้
2. การจัดทา...
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ไปจัดทาหลักสูตรอื่นได้ ซึ่งถือเป็นข้อจากัด ในขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งอื่นได้ควบรวมหลักสูตร โดยทา
หลักสูตร 1 เล่ม และแยกเป็นวิชาเอก ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถควบรวมเป็น 1 หลักสูตรได้ เนื่องจากมี มคอ. 1 และมีคุณวุฒิอาจารย์
เหมือนกัน และแยกเป็นวิชาเอก มหาวิทยาลัยยังสามารถพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้ศักยภาพ
อาจารย์ ที่ มี ในการเปิ ด การเรี ย นการสอนสาขาวิช าคอมพิ ว เตอร์ ศึ ก ษา หรือ สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ธุ รกิ จ
ระดับปริญญาโท โดยไม่จ้างอาจารย์เพิ่ม ได้ นอกจากนี้ ข้อมูลนักศึกษาแรกเข้ากับนักศึกษาปัจจุบัน มีจานวน
ลดลงเรื่อย ๆ รวมถึงนักศึกษาออกกลางคัน มหาวิทยาลัยต้องปรับแนวคิดใหม่ให้ความสาคัญกับการจัดการ
หลักสูตรเป็นหลักสูตรเดียวและแยกเป็นวิชาเอก
3. หลักสูตรบริห ารธุรกิจบัณ ฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สามารถควบรวมเป็น
1 หลักสู ตร และแยกเป็ น วิชาเอก เพื่ อประหยัดทรัพยากรและประหยัดเวลา โดยให้ อาจารย์ที่มีอยู่พั ฒ นา
หลักสูตรอื่นๆ สภามหาวิทยาลั ยอาจอนุ มัติในหลั กการและให้ มหาวิทยาลั ย ปรับปรุงหลักสู ตร ภายใน 1 ปี
และนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย สาหรับการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ต้องสอดคล้องกับ
หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ตามเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด โดยไม่ต้องรอรอบการปรับปรุง 5 ปี การควบ
รวมหลักสูตร เนื่องจากเป็นเรื่องท้าทาย และจานวนนักศึกษาน้อยลง ในอนาคตนักศึกษาสามารถเลือกเรียน
แบบบู ร ณาการได้ เพื่ อ พั ฒ นาตนเอง เรี ย นครบจ านวนหน่ ว ยกิ ต จนส าเร็จ การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี
แบบฟอร์มที่ชัดเจน เช่น การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับสหกิจศึกษา ควรมีรูปแบบเดียวกัน ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพควรมีจานวนหน่วยกิ ตเท่าใด และควรมีการเตรียมฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพหรือไม่ มหาวิทยาลัย ต้อง
มีกรอบที่ชัดเจน สาหรับรายวิชาปฏิบัติ วิเคราะห์อย่างไรว่าเป็นรายวิชาปฏิบัติ เช่น รายวิชาสัมมนา รายวิชา
สารสนเทศทางธุรกิจ จึงเสนอให้แต่ละสาขาวิชาตรวจสอบรายวิชาปฏิบัติ จะดาเนินการปฏิบัติอย่างไร
4. ให้มหาวิทยาลัยเสนอกรอบรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
และหลั กสู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต (วท.บ) ต่อ คณะกรรมการนโยบายพั ฒ นาวิ ช าการ วิจัย และนวัต กรรม
พิจารณากลั่นกรอง ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 และนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในเดือนเมษายน
5. การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต (วท.บ) สาขาวิ ช าวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ และหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถควบรวมเป็น 1
หลักสูตร ได้ เนื่องจากมี มคอ. 1 และเพิ่มเติมวิชาเอกอื่น ๆ การปรับหลักสูตรใช้ระยะเวลาไม่นาน ดาเนินการ
ในลักษณะการตกลงร่วมกันของมหาวิทยาลัยในการกาหนดสาขาวิชาเอก รายวิชาแกน ที่เรียนร่วมกันทุกเอก
สาหรับรายวิชาเฉพาะให้นารายวิชาเดิมย้ายมาจัดในหลักสูตรใหม่ โดยไม่สร้างรายวิชาเพิ่ม หากไม่ต้องการให้ใช้
อาจารย์จานวนมาก วิชาเอกไม่ควรเกิน 30 หน่วยกิต มหาวิทยาลัยต้องมีกลยุทธ์การจัดการหลักสูตร
6. การปรับ หลักสู ตรในลักษณะของแขนงวิชาหรือกลุ่ มวิช า มหาวิทยาลั ยขอนาประเด็นนี้
ไปสร้ า งความเข้ า ใจกั บ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและจั ด ท าเอกสารรายละเอี ย ดหลั ก การ เสนอต่ อ
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณากลั่นกรอง ข้อเท็จจริงการปรับปรุงหลักสูตร
10 หลั กสู ตร เป็ นหลั กสูตรน าร่อง ซึ่งได้ดาเนินการก่อนออกประกาศนโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒ นาและ
การปรับปรุงหลักสูตร เมื่อสภามหาวิทยาลัยออกประกาศ สาขาวิชาจึงได้ดาเนินการปรับแก้ไขตามประกาศ
หลังจากนี้ จะมีการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2560 ใน 2 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ได้เตรียมดาเนินการชี้แจง แนะนา สร้างแนวคิดร่วมกัน เพื่อให้
เกิดความเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ
7. การปรับหลักสูตร…
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ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานทั้ งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรและการดาเนินงาน
จึงเสนอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย สร้างความเข้าใจหรือแนะนาผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่อน
8. การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต เป็ น 1 หลั ก สู ต ร โดยแยกเป็ น วิ ช าเอก
4 สาขาวิช า จะท าให้ จ านวนอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั กสู ตร เหลื อ 3 คน ทั้ งนี้ หลั กสู ตรสามารถเพิ่ มเติ ม
วิชาเอกอื่น ๆ โดยใช้ศักยภาพของอาจารย์เพิ่มเติมได้
9. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรปรับปรุงคณะวิทยาการจัดการ จานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
(1) หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2564)
(2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
(3) หลั ก สู ต รนิ เทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ เทศศาสตร์ ดิ จิ ทั ล (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2564)
(4) หลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการท่ องเที่ ยวและธุรกิ จบริการ (หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564)
และมอบมหาวิทยาลัยทบทวนปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จานวน 4 หลักสูตรดังนี้
(1 ) หลั ก สู ต รบ ริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ (หลั ก สู ต รป รั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2564)
(2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
(3) หลั ก สู ต รบริ ห ารธุรกิ จบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์และองค์ การ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
(4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564)
โดยให้นาข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการทบทวน
และนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
มติสภามหาวิทยาลัย
1. อนุมัติหลักสูตรปรับปรุงของคณะวิทยาการจัดการ จานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
(2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
(3) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
(4) หลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการท่ องเที่ ยวและธุรกิ จบริการ (หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564)
2. มอบมหาวิ ท ยาลั ย ทบทวน การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต จ านวน
4 หลักสูตร ดังนี้
(1 ) หลั ก สู ต รบ ริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ (หลั ก สู ต รป รั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2564)
(2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
(3) หลั ก สู ต รบริ ห ารธุรกิ จบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์และองค์ การ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
(4) หลักสูตร…

- 26 (4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564)
โดยให้ น าข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ไปประกอบการทบทวน
และนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
4.6 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 2 หลักสูตร
ด้ ว ย คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ได้ ค รบ
ก าหนดเวลา ในการปรั บ ปรุ ง รอบ 5 ปี สมควรแก่ ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไข เพื่ อ ใช้ เปิ ด การเรี ย นการสอนใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สอดคล้องกับประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย
เร่งด่วนด้านการพัฒ นาและปรับ ปรุงหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี
จานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2564)
2. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2564)
ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวัน ที่ 23 ธันวาคม 2563 และผ่ านความเห็ นชอบจาก
สภาวิช าการ ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 2/2564 เมื่ อ วั น ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 มหาวิท ยาลั ย จึ งเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ หลักสูตรปรับปรุง ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 2 หลักสูตร
ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติสภามหาวิทยาลัย มอบมหาวิทยาลัยทบทวนการปรับปรุงหลักสูตรของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ จานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2564)
2. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2564)
โดยให้ น าข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ไปประกอบการทบทวน
และนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
4.7 พิ จ ารณาทบทวนการเทียบเคีย งสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้วของผู้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการที่ดาเนินการไม่เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สิน และรายได้ นาเสนอ พิจารณาทบทวนการ
เทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้วของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่ดาเนินการไม่เป็นไปตามประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง การกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

ตามที่...

- 27 ตามที่ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ในการประชุ ม ครั้ง ที่ 9/2563 เมื่ อ วั น ที่ 18
กัน ยายน 2563 มี ม ติ เห็ น ชอบทบทวนการเที ย บเคี ยงสาขาวิช าที่ เคยก าหนดไปแล้ ว ของผู้ ดารงต าแหน่ ง
ทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. และตามความเห็นของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม หนังสือที่ อว 0227.2(2)/301 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยปรับแก้ไขเป็นดังนี้
ลาดับ
ที่
1
2

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

สาขาวิชาเดิม
ที่ได้รับแต่งตั้ง

ผู้ ช่ ว ย ศ าส ตราจ ารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์แ ละ
กรรณิการ์ อ่อนสาลี
เท ค โน โล ยี ก า ร
อาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์แ ละ
ศิริลดา ศรีกอก
เท ค โน โล ยี ก า ร
อาหาร

3

รองศาสตราจารย์
ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก

รองศาสตราจารย์

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประชาติ วัชรบัณฑิต

6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เภาคา

สังคมศาสตร์

กลุ่ม
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี

เทียบเคียงสาขาวิชาเป็น
รหัส
ชื่อสาขาวิชา อนุสาขาวิชา
สาขาวิชา
(ถ้ามี)
1809 วิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาหาร
1809 วิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาหาร

สังคมศาสตร์

6110

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจัยและ
การวัดผล
การศึกษา

ศึกษาศาสตร์

6501

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เคมี
(อนินทรีย์เคมี)

วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ

0133

ดนตรี

วิจิตรศิลป์

8103

หมายเหตุ
สอดคล้อง
ภาระงาน
การสอน ความ
เชี่ย วชาญและ
ผลงานวิชาการ
ในการก าหนด
ต าแห น่ ง ทาง
วิชาการ

สอดคล้อง
ภาระงานการสอน
ความเชี่ ยวชาญ
และผลงานวิชาการ
ใน การก าหน ด
ต าแ ห น่ งท าง
วิชาการ
สอดคล้อง
ศึกษาศาสตร์ 650101
ภาระงานการสอน
สถิติ วิจยั
การวัด และ ความเชี่ยวชาญ
การประเมิน และผลงานวิชาการ
ในการก าหนด
ผลทางการ
ต า แ ห น่ งท า ง
ศึกษา
วิชาการ
สอดคล้อง
เคมีอนินทรีย์ ภาระงาน
การสอน ความ
เชี่ ย วชาญ และ
ผลงานวิ ช าการ
ในการก าหนด
ต า แ ห น่ งท า ง
วิชาการ
สอดคล้อง
โสตศิ ล ป์ หรื อ 810302
คีตศิลป์ หรือ ดนตรีไทยหรือ ภาระงาน
ดุริยางคศิลป์ ดุ ริ ย างคศิ ล ป์ การสอน ความ
เชี่ ย วชาญ และ
ไทย
ผลงานวิ ช าการ
ในการก าหนด
ต า แ ห น่ งท า ง
วิชาการ

สังคมวิทยา

-

และมหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการแจ้งเรื่ องดังกล่าวไปยังสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม แล้วนั้น
ด้วย สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหนังสือที่ อว
๐๒๒๗.๒(๒)/3788 ลงวั น ที่ 9 ธั น วาคม ๒๕๖๓ ถึ ง อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เรื่ อ ง
การรับ ทราบการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ วของผู้ดารงตาแหน่งทางวิช าการ แจ้งให้ทราบว่า
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ตรวจสอบการเทียบเคียงสาขาวิชา
ที่เคยกาหนดไปแล้วของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสนอแล้ว มีความเห็นดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัย...

- 28 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ได้แก้ไขการพิมพ์ชื่อสาขาวิช าและอนุสาขาวิชารวม
ทั้งดาเนินการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้วของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการจานวน 5 ราย ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิ การ์ อ่อนสาลี ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ศิริลดา ศรีกอก รองศาสตราจารย์ ดร.กาสั ก
เต๊ะขันหมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาติ วัชรบัณฑิต ถูกต้องตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกาหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และการ
เทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562
2. ขอให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาทบทวนการเทียบเคียง สาขาวิชาราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาคา ให้ถูกต้องตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอ
ขอตาแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒ อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจาก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เทียบเคียงสาขาวิชาภายใต้รหัส 4 หลักเดียวกัน ที่มีชื่อสาขาวิชาหลายชื่อ
ซึ่ ง ต้ อ งเลื อ กระบุ ชื่ อ สาขาวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง แต่ ม หาวิ ท ยาลั ย ระบุ ชื่ อ สาขาวิ ช ามาทั้ ง หมดและเที ย บเคี ย ง
อนุ สาขาวิชา ภายใต้รหัส 6 หลักเดียวกัน ที่มีชื่ออนุสาขาวิชาหลายชื่อ ซึ่งต้องเลือกระบุชื่ออนุสาขาวิชาใด
อนุสาขาวิชาหนึ่ง แต่มหาวิทยาลัยระบุชื่ออนุสาขาวิชามาทั้งหมด
มหาวิ ท ยาลั ย จึ งเสนอทบทวนการเที ย บเคี ย งสาขาวิช าที่ เคยก าหนดไปแล้ ว ของผู้ ด ารง
ตาแหน่งทางวิชาการที่ดาเนินการไม่ถูกต้องตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ และการเที ย บเคี ย งสาขาวิ ช าที่ เ คยก าหนดไปแล้ ว พ.ศ. ๒๕๖๒
กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาคา โดยเลือกว่าจะเทียบเคียงสาขาวิชาเป็นสาขาวิชา โสตศิลป์ หรือสาขาวิชา
คีตศิลป์ หรือสาขาวิชา ดุริย างคศิล ป์ เพียงชื่อเดียว และระบุอนุส าขาวิช าเป็นอนุสาขาวิช าดนตรีไทย หรือ
อนุสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย เพียงชื่อเดียว ดังนี้
ข้ อมู ลรายการที่ มี การปรั บแก้ ไขที่ ได้ รั บการเห็ นชอบจากสภามหาวิ ทยาลั ย เมื่ อ 9/2563
เมื่อ 18 กันยายน 2563
ลำดับ
ที่
๑

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

สำขำวิชำเดิม
ที่ได้รับแต่งตั้ง

ผศ.วันดี เภาคา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดนตรี

กลุ่ม
สำขำวิชำ
วิจิตรศิลป์

เทียบเคียงสำขำวิชำเป็น
รหัส
ชื่อ
อนุสำขำวิชำ
สำขำวิชำ
สำขำวิชำ
(ถ้ำมี)
๘๑๐๓
โสตศิลป์ หรือ ๘๑๐๓๐๒
คีตศิลป์ หรือ ดนตรีไทย หรือ
ดุริยางคศิลป์ ดุริยางคศิลป์
ไทย

หมำยเหตุ
สอดคล้องภาระ
งานการสอน
ความเชี่ยวชาญ
และผลงานวิชา
การในการ
กาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ข้อมูลรายการที่มีการปรับแก้ไขใหม่
ลำดับ
ที่
๑

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

สำขำวิชำเดิม
ที่ได้รับแต่งตั้ง

ผศ.วันดี เภาคา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดนตรี

กลุ่ม
สำขำวิชำ
วิจิตรศิลป์

เทียบเคียงสำขำวิชำเป็น
รหัส
ชื่อ
อนุสำขำวิชำ
หมำยเหตุ
สำขำวิชำ
สำขำวิชำ
(ถ้ำมี)
๘๑๐๓
ดุริยางคศิลป์ ๘๑๐๓๐๒
สอดคล้อ งภาระ
ดนตรีไทย
งาน ก ารส อ น
ความเชี่ ย วชาญ
และผลงานวิ ช า
ก าร ใน ก า ร
กาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ทั้งนี้...

- 29 ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิช าการในการประชุม
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 และสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 5
มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเทียบเคียงสาขาวิชา
ที่เคยกาหนดไปแล้วของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่ดาเนินการไม่เป็นไป ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การ
กาหนด ชื่อสาขาวิชาส าหรับ การเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิช าการ และการเทียบเคียงสาขาวิช าที่เคย
กาหนดไปแล้ ว พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณี ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์วัน ดี เภาคา ตามที่เสนอ ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ ส ภามหาวิทยาลัย เห็ น ชอบการเที ยบเคี ยงสาขาวิช าที่ เคยกาหนดไปแล้ ว ของผู้ ด ารง
ตาแหน่งทางวิชาการที่ดาเนินการไม่เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกาหนดชื่อสาขาวิช าสาหรับการเสนอ
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันดี เภาคา ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้
ลำดับ
ที่
๑

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

สำขำวิชำเดิม
ที่ได้รับแต่งตั้ง

ผศ.วันดี เภาคา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดนตรี

กลุม่
สำขำวิชำ
วิจิตรศิลป์

เทียบเคียงสำขำวิชำเป็น
รหัส
ชื่อ
อนุสำขำวิชำ
หมำยเหตุ
สำขำวิชำ
สำขำวิชำ
(ถ้ำมี)
๘๑๐๓
ดุริยางคศิลป์ ๘๑๐๓๐๒
สอดคล้อ งภาระ
ดนตรีไทย
งาน ก ารส อ น
ความเชี่ ย วชาญ
และผลงานวิ ช า
ก าร ใน ก า ร
กาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ

4.8 พิ จ ารณ าข้ อ หารื อ การเข้ าสู่ ต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น ของพนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
สายสนับสนุน
ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นาเสนอ ข้อหารือการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ดังนี้
ตามที่ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ได้ออกประกาศมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี เรื่อง
กรอบระดับตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตาแหน่งประเภททั่วไปของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) พ.ศ. 2562 – 2565 นั้น
เนื่องด้วย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ได้ยื่นขอกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น ระดับชานาญการ จานวน ๑ ตาแหน่ง มหาวิทยาลัย จึงได้ดาเนินการประเมินค่างานเพื่อกาหนดระดับ
ตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชานาญการ ตามกรอบระดับตาแหน่งดังกล่าว ดังนี้
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ลาดับ ตาแหน่ง ประเภท
ที่
เลขที่ ตาแหน่ง
๑.
๑๔๖ เชี่ยวชาญ
เฉพาะ

ตาแหน่งเดิม
ผลการ
กาหนดระดับเป็น
คณะกรรมการประเมิน
ชื่อตาแหน่ง
ระดับ ประเมิน ชื่อตาแหน่ง ระดับ
ครั้งที่
วันที่
นักวิชา
ปฏิบัติการ/ ผ่าน
นักวิชา ชานาญการ ๑/๒๕๖๔ ๑๒ ม.ค.๖๔
การศึกษา ชานาญการ
การศึกษา

คณะกรรมการ...

- 30 คณะกรรมการบริห ารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี (ก.บ.ม.) ได้มีการประชุม
ครั้ ง ที่ 2/2564 เมื่ อ วั น ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 พิ จ ารณาการเข้ า สู่ ต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น ของพนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เลขที่ตาแหน่ง 146 ตาแหน่งนักวิช าการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ขอกาหนด
เป็นระดับชานาญการ โดยพิจารณาการประเมินค่างาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การกาหนดระดับ ตาแหน่ งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาให้ ดารงตาแหน่งสู งขึ้น
พ.ศ. 2555 กาหนดเกณฑ์การตัดสิน ระดับชานาญการ ได้คะแนน 64 คะแนนขึ้นไป สรุปผลการประเมิน
ค่างาน ดังนี้
องค์ประกอบ

คะแนนเต็ม
(คะแนน) คนที่ ๑
๑.หน้าที่และความรับผิดชอบ
๓๐
๒๒
๒.ความยุ่งยากของงาน
๓๐
๒๐
๓.การกากับติดตาม
๒๐
๑๓
๔.การตัดสินใจ
๒๐
๑๓
รวม
๑๐๐
๖๘

กรรมกำรประเมินฯ
คนที่ ๒ คนที่ ๓ คะแนนรวม
๑๕
๒๓
๖๐
๑๕
๒๓
๕๘
๑๐
๑๔
๓๗
๑๐
๑๔
๓๗
๕๐
๗๔
๑๙๒

คะแนนเฉลี่ย
๒๐.๐๐
๑๙.๓๓
๑๒.๓๓
๑๒.๓๓
๖๔.๐๐

หมำย
เหตุ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) ได้พิจารณา
การเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน จากเกณฑ์การตัดสิน ดังกล่าวแล้ว
มีข้อสังเกตข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. จากการสรุ ป ผลการประเมิ น รวมองค์ ป ระกอบทั้ ง ๔ ด้ าน จากกรรมการ ๓ คน
จะได้คะแนนรวม มีผลคะแนนต่างกัน ดังนี้
๑.๑ ประมวลผลจาก Microsoft Excel ได้คะแนนรวม ๖๔ คะแนน
๑.๒ ประมวลผลด้วยเครื่องคานวณ (เครื่องคิดเลข) ได้คะแนนรวม ๖๓.๙๙๙ คะแนน
คณะกรรมการประเมินเพื่ อแต่ งตั้งบุ คคลให้ ดารงต าแหน่ งสู งขึ้น สรุปผลการประเมิ น
โดยใช้คะแนนดิบหารด้วยสาม (กรรมการสามคน) คือ คะแนนรวม ๑๙๒ คะแนน ÷ กรรมการ ๓ คน จะได้
คะแนนรวม ๖๔.๐๐ คะแนน และมีมติ เห็นชอบผลการประเมินค่างานเพื่อกาหนดระดับตาแหน่งประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.)
เห็นชอบการใช้คะแนนดิบหารด้วยสาม (กรรมการสามคน) คือ คะแนนรวม ๑๙๒ คะแนน ÷ กรรมการ ๓ คน
(ซึ่งเป็นวิธีคิดทางคณิตศาสตร์) จะได้คะแนนรวม ๖๔.๐๐ คะแนน
๒. เกณฑ์การตัดสิน กรณีตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ จะต้อง
ได้ คะแนน ๖๔ คะแนนขึ้น ไป คณะกรรมการบริห ารงานบุคคลในมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี (ก.บ.ม.)
มีความคิดเห็นเป็นสองกรณี ดังนี้
๒.๑ กรณีที่ ๑ มีความเห็นว่า ผลคะแนนประเมิน ๖๔ คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมิน
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี ๒ ท่าน เห็นชอบให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากเกณฑ์จะต้องได้คะแนน ๖๔ คะแนนขึ้นไป และ
ผู้รับ การประเมิน ได้คะแนนการประเมิน ๖๔ คะแนน จึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์คะแนนที่ส ามารถกาหนดระดับ
ตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการได้
๒.๒ กรณีที่ ๒...

- 31 ๒.๒ กรณีที่ ๒ มีความเห็นว่า ผลคะแนนประเมิน ๖๔ คะแนน ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
๑) ผู ้ท รงคุณ วุฒ ิ ในคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลในมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี ๓ ท่าน ไม่เห็นชอบผลการประเมินค่างานให้ผ่านเนื่องจาก เมื่อพิจารณาตามตัวอักษรของ
ข้อบั งคับ แล้ ว หากจะผ่านเกณฑ์ต้องได้คะแนนมากกว่า ๖๔ คะแนนขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่าน แต่หากได้ ๖๔
คะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
๓. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) จึงเห็น
ควรให้เสนอสภาหาวิทยาลัยพิจารณาผลการประเมินค่างานเพื่อกาหนดระดับตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชานาญการ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งเลขที่ ๑๔๖ สังกัดสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 ข้อ 5 วรรคสอง “ในกรณีที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ ตีความวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด ”
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาข้อหารือการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ของพนั กงานในสถาบั น อุด มศึ กษา สายสนั บ สนุ น กรณี ผ ลการประเมิ น ค่างานเพื่ อ กาหนดระดับ ต าแหน่ ง
ประเภทเชี่ ย วชาญเฉพาะ ระดั บ ช านาญการ ต าแหน่ ง เลขที่ ๑๔๖ สั ง กั ด ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. สรุปผลการประเมินรวมองค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน มีคะแนนผลรวมต่างกัน โดยประมวลผลจาก
Microsoft Excel ได้คะแนนรวม ๖๔ คะแนน และประมวลผลด้วยเครื่องคานวณ (เครื่องคิดเลข) ได้คะแนน
รวม ๖๓.๙๙๙ คะแนน ซึ่ ง คณะกรรมการเห็ น ชอบการใช้ ค ะแนนดิ บ หารด้ ว ยสาม (กรรมการสามคน)
คือ คะแนนรวม ๑๙๒ คะแนน ÷ กรรมการ ๓ คน จะได้คะแนนรวม ๖๔.๐๐ คะแนน
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้ ด ารงต าแหน่ งสู งขึ้ น พ.ศ. 2555 ก าหนดเกณฑ์ ก ารตั ด สิ น
ระดับชานาญการ ได้คะแนน 64 คะแนนขึ้นไป นั้น เห็นว่าเขียนเกณฑ์การตัดสินไม่รอบคอบ หลักการเขียน
เกณฑ์ ก ารตัดสิ น อาจใช้ถ้อยคาว่า “ไม่น้อยกว่า 64 คะแนน” “อย่างต่า 64 คะแนน” หรือ “ตั้งแต่ 64
คะแนน” ซึ่งหมายความว่า 64 คะแนน ผ่ านเกณฑ์การประเมิน นอกจากนี้ 64 คะแนน เป็น ตัวเลขที่ มี
นัยสาคัญ หากตีความว่า 64 คะแนน ไม่ผ่านเกณฑ์ ก็ย่อมได้ จึงเห็นว่าผลการประเมิน ค่างาน 64 คะแนน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเห็นด้วยกับ กรรมการบริหารงานบุคคลฯ ในกรณีที่ ๑ ที่มีความเห็นว่า ผลคะแนน
ประเมิน ๖๔ คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
3. จากรายงานผลการประเมิ น รวมองค์ ป ระกอบทั้ ง ๔ ด้ า น มี ค ะแนนผลรวมต่ า งกั น
นั้น มีความเห็นว่าคะแนนผลรวมไม่ต่างกัน เมื่อคานวณจากเครื่องคิดเลข ได้ 63.999 เนื่องจากนาคะแนน
เฉลี่ยทั้ง 4 องค์ประกอบมาบวกรวมกัน ซึ่งในแต่ละรายองค์ประกอบ เช่น องค์ประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย
19.33 ข้ อ เท็ จ จริ ง คื อ ได้ ค ะแนน 19.333 เช่ น เดี ย วกั บ รายองค์ ป ระกอบที่ 3 และ 4 เมื่ อ ค านวณ
คะแนนรวม ได้ 64.00 คะแนน หากคานวณคะแนนที่ .33 จะได้ 63.999 คะแนน ดังนั้น ปัญหาดังกล่าว
จะยุ ติ ด้ว ยวิธีการคานวณจากคะแนนรวม ๑๙๒ คะแนน หารด้ ว ย ๓ จะได้ค ะแนนรวม ๖๔.๐๐ คะแนน
นอกจากนี้ เกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ ก าหนด ได้ ค ะแนน 64 คะแนนขึ้ น ไป เมื่ อ เปลี่ ย นเป็ น เครื่อ งหมายทาง
คณิ ต ศาสตร์ จะใช้ เครื่ อ งหมายมากกว่ า หากใช้ 64 คะแนน ควรใช้ ถ้ อ ยค าว่า ตั้ งแต่ 64 คะแนนขึ้น ไป
จะใช้เครื่องหมายมากกว่า หรือเท่ากับ
4. ข้อหารือ...
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การประเมิ น ค่ างาน ซึ่ งคณะกรรมการบริห ารงานบุ ค คลฯ ได้ อ ภิ ป รายและมี ค วามเห็ น ต่ างกั น ใน 2 กรณี
ตามข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมีอานาจในการวินิจฉัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยเพื่อตัดสินข้อหารือ
5. ตัวเลข 64 เป็นตัวเลขที่มีนัยสาคัญ มหาวิทยาลัยหลายแห่งใช้ถ้อยคา 64 คะแนนขึ้นไป
ซึ่งเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับปี พ.ศ. 2553 จากการพิจารณาคะแนนตามรายองค์ประกอบ กรรมการ
ประเมินให้คะแนนผ่าน 2 ใน 3 และควรใช้ถ้อยคาว่า ตั้งแต่ 64 คะแนนขึ้นไป เพื่อมิให้เกิดความคลุมเครือ
และเห็นด้วยกับการพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินค่างาน 64 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
6. เกณฑ์การตัดสิน ได้คะแนน 64 คะแนนขึ้นไป ความหมายว่า ตั้งแต่ 64 คะแนนขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์การประเมิน หากเจตนารมณ์ 65 คะแนน จะต้องใช้ถ้อยคาว่า มากกว่า 64 คะแนนขึ้นไป ดังนั้น
เมื่อเกณฑ์กาหนดว่า คะแนน 64 คะแนนขึ้นไป จึงมีความเห็นว่า ตั้งแต่ 64 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
และการตีความลักษณะดังกล่าวย่อมเป็นคุณต่อผู้รับการประเมิน
7. กรรมการประเมิ น คนที่ 2 ให้ 50 คะแนน ซึ่ ง ต่ ากว่ า กรรมการ อี ก 2 คน ทั้ ง นี้
สภามหาวิทยาลัยต้องพิจารณาข้อเท็จจริงด้วย
8. มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี มีพนักงานที่ได้คะแนนประเมินค่างานรวม 64 คะแนน
เป็นรายแรก โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น และ
คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลฯ จึ ง เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย วิ นิ จ ฉั ย ตามข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย
และเห็นว่าการใช้ถ้อยคาเกณฑ์การตัดสินไม่รอบคอบ ตกหล่นคาว่า “ตั้งแต่” จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยทาหนังสือหารือ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเด็นเกณฑ์ การตัด สิ น เพื่อนาเข้าสู่ ที่ประชุม
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาดาเนินการแก้ไข และออก
ประกาศให้ทุกมหาวิทยาลัยรับทราบเกี่ยวกับการตีความในกรณีการประเมินค่างาน ที่ได้คะแนนรวม 64 คะแนน
9. ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้อานาจสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย จึงเห็นว่าสภามหาวิทยาลัย
ต้องวินิจฉัย “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” ในประเด็นเกณฑ์การตัดสินประเมินค่างาน ได้คะแนน 64 คะแนน
ผ่านเกณฑ์การประเมินหรือไม่ และให้ถือเป็นที่ยุติโดยไม่ต้องหารือกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
10. ภารกิจส่วนหนึ่งของสภามหาวิทยาลัย ควรจะมีหน้าที่บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างขวัญ
ก าลั ง ใจให้ กั บ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา กรณี ดั ง กล่ า ว หากสภามหาวิ ท ยาลั ย ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ได้
สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาวินิจฉัยและรับทราบเป็นการภายในว่า เกณฑ์การตัดสินการประเมินค่างาน
ใช้ถ้อยคาว่า “ตั้งแต่ 64 คะแนน ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมิน ” หลังจากนี้ หากมีการประเมินในลักษณะ
เช่นเดียวกัน สามารถพิจารณาให้ ตั้งแต่ 64 คะแนนขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนั้น ตามศักดิ์และสิทธิ์
ของสภามหาวิทยาลั ย ควรพิจ ารณาวินิ จฉัยให้ ผู้ที่ได้คะแนนประเมิน 64 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 ข้อ 5 วรรคสอง
“ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ตีความ
วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด”
สภามหาวิทยาลัยควรมีมติ วินิจฉัยว่า เกณฑ์การตัดสินการประเมินค่างาน ระดับชานาญ
การ ที่กาหนดว่า ได้คะแนน 64 คะแนนขึ้นไป หมายความว่า ตั้งแต่ 64 คะแนนขึ้นไป เนื่องจาก มิได้ใช้
ถ้ อ ยค าว่ า มากกว่ า 64 คะแนน จึ งเชื่ อ ได้ ว่ า ค าว่ า “ตั้ ง แต่ ” ตกไป เมื่ อ พิ จ ารณาจากถ้ อ ยค า ได้ ค ะแนน
64 คะแนนขึ้นไป เมื่อผู้ที่ได้คะแนน 64 คะแนน ย่อมถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
12. เพื่อความชัดเจน…
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“คณะกรรมการประเมิ น เพื่ อ แต่ งตั้ งบุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ งสู งขึ้ น สรุ ป ผลการประเมิ น โดยใช้ คะแนน ดิ บ
หารด้วยสาม”
มติสภามหาวิทยาลัย วินิจฉัยว่า เกณฑ์การตัดสินการประเมินค่างาน “ระดับชานาญการ
ได้คะแนน 64 คะแนนขึ้นไป” ให้ห มายความว่า ได้คะแนนตั้งแต่ 64 คะแนนขึ้นไป จึงถือว่าผู้ที่ได้คะแนน
64 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การกาหนดระดับ
ตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555
ก่อนการพิจารณาวาระที่ 4.9 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่ง รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้มีส่วน
ได้เสีย ได้ขอออกจากห้องประชุม โดยดาเนินการ Log out ออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4.9 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นาเสนอ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่ งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ดังนี้
ด้ ว ยคณะกรรมการประเมิ น เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น ตามค าสั่ ง สภา
มหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ที่ 13/2561 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 จะครบวาระการดารงตาแหน่ง
ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ประเทือง ภูมิภัทราคม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
3. นายโอภาส เขียววิชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดี
กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ ผู้แทนคณบดี
กรรมการ
6. หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล
เลขานุการ
ตามข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2561 ข้อ 30 กาหนด “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน และกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า
สามคนโดยแต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าตาแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือเทียบเท่า หรือผู้เคยดารงตาแหน่งไม่ต่า
กว่าตาแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือเทียบเท่า และหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ...”
ดังนั้ น เพื่อให้ การได้มาซึ่งคณะกรรมการประเมิน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
เป็ นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น พ.ศ. 2555 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 5)
พ.ศ. 2561 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น ดังนี้

1. ผู้ทรงคุณวุฒิ...
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บุคคลที่เสนอแต่งตั้ง
ในครั้งนี้
1. ผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน
1. .............................................
ผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย
ประธาน
2. กรรมการจานวนไม่น้อยกว่าสามคมโดยแต่งตั้งจาก 2. รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม
ผู้ ด ารงต าแหน่ งไม่ ต่ ากว่ าต าแหน่ งที่ จ ะแต่ งตั้ งหรื อ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
เทียบเท่า หรือผู้เคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าตาแหน่งที่ 3. นายโอภาส เขียววิชัย
จะแต่งตั้งหรือเทียบเท่า
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า
รองอธิการบดี กรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ สินสุวรรณ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
กรรมการ
3. หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงาน
6. หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงาน
บุคคล เป็นเลขานุการ
บุคคล เลขานุการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. ข้ อบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ว่าด้ ว ยการกาหนดระดั บ ต าแหน่ งและแต่งตั้ ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2561 มิได้กาหนดข้อห้ามวาระการดารงตาแหน่งติดต่อกันของคณะกรรมการ
2. ที่ป ระชุมสภามหาวิทยาลัย เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
3. อธิการบดีเสนอแต่งตั้งบุคลากรของสานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
จานวน 1 คน
มติสภามหาวิทยาลัย
1. เห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น
ประกอบด้วย
(1) รศ.สุรชัย ขวัญเมือง
ผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย
ประธาน
(2) รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(3) นายโอภาส เขียววิชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(4) ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า
รองอธิการบดี
กรรมการ
(5) นางสาวสุภารัตน์ สินสุวรรณ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี กรรมการ
(6) หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล
เลขานุการ
2. ให้ อ ธิ ก ารบดี แ ต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ จ ากส านั ก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ หนึ่ ง คน เป็ น
ผู้ช่วยเลขานุการ
4.10 พิจารณาแต่งตั้ง…

- 35 4.10 พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอ แต่งตั้งอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
ประจาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
ตามที่ อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ากลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับแต่งตั้ง
เป็ นอนุ กรรมการ ในคณะอนุ กรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามคาสั่งสภา
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ที่ 9/2563 ลงวันที่ 19 มิถุ นายน 2563 นั้ น เนื่องจาก อาจารย์ ดร.ศตพล
มุ่งค้ากลาง ได้ครบวาระการดารงตาแหน่งคณบดี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 จึงเป็นเหตุให้พ้นจากวาระการดารง
ตาแหน่งอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ตามองค์ประกอบคณะอนุกรรมการฝ่ ายกฎหมาย ประจาสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี
จากมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 กาหนดให้มี “ผู้บริหาร
ที่ดารงตาแหน่งคณบดี จานวนหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการ”
มหาวิทยาลัย จึงได้ดาเนินการให้มีผู้ดารงตาแหน่งแทน ตามองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ
ฝ่ ายกฎหมายประจ าสภามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี โดยให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ งคณบดี คั ดเลื อกกั นเองเป็ น
อนุ กรรมการฝ่ ายกฎหมายฯ แทนคนเดิ มที่ พ้ นจากต าแหน่ ง ผลปรากฏว่า อาจารย์ ดร.สกุ ล ค านวนชั ย คณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจา
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ดั งนั้ น เพื่ อให้ การด าเนิ น การเกี่ ยวกั บการออกข้ อกฎหมายของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ นไปด้ ว ย
ความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
มหาวิทยาลั ย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.สกุล คานวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติ สภามหาวิท ยาลัย เห็ นชอบแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.สกุล คานวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4.11 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอ แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ดังนี้
ตามที่ สภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่ อวัน ที่ 18
ธัน วาคม 2563 เห็ น ชอบในหลั ก การให้ แ ต่งตั้งคณะกรรมการประจาสภามหาวิท ยาลั ย จานวน 4 คณะ
เพื่อทาหน้าที่กลั่นกรองงานก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย และมอบมหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัย ทั้ง ๔ คณะ ภายใน
เดือนมีนาคม 2564 นั้น
คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่ อการพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย เป็ น หนึ่ งในคณะกรรมการ
ประจาสภามหาวิทยาลัย มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการเสนอเพื่อ
แต่งตั้งเป็นประธาน และรองประธาน และหน้าที่ของคณะกรรมการ ดังนี้

1. อุปนายกสภา…
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1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 1 คน
3. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
4. อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย จานวน 1 คน
5. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดารงตาแหน่ง
บริหาร จานวน 1 คน
6. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์
ประจา จานวน 1 คน
7. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
8. รองอธิการบดี ที่รับผิดชอบด้านงานนโยบายและแผน
9. ผู้ชว่ ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จานวน 1 คน
10. เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน จานวน 1 คน

ตาแหน่ง
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อ
ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการ มีหน้าที่ ดังนี้
1. กากับ ดูแลการน านโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้ งการประเมินนโยบายเพื่ อปรับ เปลี่ ยนแนว
ทางการดาเนิ นงาน ตามระยะเวลาที่กาหนดและหรือเมื่อมีเหตุอั นควร ทั้งนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เมื่ อสิ้ น
ปีงบประมาณ
2. กลั่นกรองและเสนอความคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะขององค์การผู้มีอานาจหน้าที่ภายนอกและภายใน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ดาเนิน การให้มีการจัดทาและพิจารณาเสนอร่างนโยบายและแผนพัฒ นามหาวิทยาลั ย
นโยบายด้ านการบริห ารความเสี่ ย งและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนการติดตามผลการดาเนิน งานของ
มหาวิ ท ยาลั ย ตามนโยบายและแผนพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย และนโยบายด้ านการบริห ารความเสี่ ย งและการ
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
๔. ดาเนิน การให้มีการจัดทาและหรือพิจารณาเสนอร่างแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับ
นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย
๕. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการออกกฎ ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับนโยบายและ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการจัดทาร่างกฎ
ระเบียบ และข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย
6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
๗. การประชุมคณะกรรมการ ให้นาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อให้มีคณะกรรมการดาเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองงานนโยบายและแผนเพื่อ
การพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย เป็ นไปตามที่สภามหาวิทยาลั ยวางแนวทางไว้ ข้างต้น จึงขอเสนอรายชื่ อบุค คลเพื่ อ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบ ดังนี้
1. อุปนายกสภา...

- 37 องค์ประกอบคณะกรรมการ
1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 1 คน
3. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
4. อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดี
มอบหมาย จานวน 1 คน
5. กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร จานวน 1 คน
6. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทน
คณาจารย์ประจา จานวน 1 คน
7. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
8. รองอธิการบดี ที่รับผิดชอบด้านงาน
นโยบายและแผน
9. ผู้ชว่ ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
จานวน 1 คน
10. เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน
จานวน 1 คน

รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้ง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์

ตาแหน่ง
ประธาน
รองประธาน

นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์

กรรมการ

อธิการบดี

กรรมการ

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

กรรมการ

อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ

หมายเหตุ
สภามหาวิ ท ยาลั ย
เห็นชอบ ในการประชุม
ครั้ งที่ 12/2563
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม
2563

กรรมการ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศ เลขานุการ
สัมพันธ์
นางสาววาสนา วงษ์สังข์

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวมลธิชา จันทร

ผู้ช่วยเลขานุการ

มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบแต่ งตั้ งคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่ อ การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ประธาน
2. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
รองประธาน
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
3. นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์
กรรมการ
(ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย)
4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กรรมการ
5. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร หนึ่งคน กรรมการ
6. อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ
กรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจา)
7. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
8. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
เลขานุการ
9. นางสาววาสนา วงษ์สังข์
ผู้ช่วยเลขานุการ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
10. นางสาวมลธิชา จันทร
ผู้ช่วยเลขานุการ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
4.12 พิจารณา...

- 38 4.12 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และ
ระเบียบของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ตามที่ สภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่ อวัน ที่ 18
ธัน วาคม 2563 เห็ น ชอบในหลั ก การให้ แ ต่งตั้งคณะกรรมการประจาสภามหาวิท ยาลั ย จานวน 4 คณะ
เพื่อทาหน้าที่กลั่นกรองงานก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย และมอบมหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัย ทั้ง ๔ คณะ ภายใน
เดือนมีนาคม 2564 นั้น
คณะกรรมการพิ จ ารณาร่ า งกฎ ข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น หนึ่ ง ใน
คณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลั ย มีองค์ป ระกอบของคณะกรรมการ รายชื่อกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ
ที่ได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นประธาน และรองประธาน และหน้าที่ของคณะกรรมการ ดังนี้
องค์ประกอบคณะกรรมการ
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 1 คน
3. อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย จานวน 1 คน
4. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จาก
ผู้ดารงตาแหน่งบริหาร จานวน 1 คน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยดาเนินการสรรหาจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
จานวน...คน
6. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
7. ผู้ชว่ ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จานวน 1 คน
8. นิติกรของมหาวิทยาลัย จานวน 1 คน

ตาแหน่ง
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้ง
นายขจร จิตสุขุมมงคล
รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง

กรรมการ

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการ มีหน้าที่ดังนี้
1. พิจารณากลั่นกรองร่างกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. พิจารณาจัดระเบียบ รวมทั้งตรวจสอบ กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เพื่อการปรับปรุง แก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์และครบถ้วนอยู่เสมอ
3. ให้ ค วามเห็ น เพื่ อ เสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย วิ นิ จฉั ย ในกรณี ที่ มี ปั ญหาเกี่ ยวกั บการใช้
กฎหมาย
4. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
5. การประชุมคณะกรรมการ ให้นาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาบังคับใช้โดยอนุโลม
**อาจมีการตั้งคณะอนุกรรมการฯ ที่แยกดาเนินการออกเป็นหมวดหมู่ที่สาคัญ โดยมอบให้
กรรมการในคณะกรรมการชุดนี้ ไปเป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ และรายงานผลเสนอต่อคณะกรรมการฯ
และเสนอสภาฯ ต่อไป**
ดังนั้น...

- 39 ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ มี ค ณะกรรมการด าเนิ น การตามกระบวนการกลั่ น กรองงานในการร่ างกฎ
ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยวางแนวทางไว้ข้างต้น จึงขอเสนอรายชื่อ
บุ ค คลเพื่ อ พิ จ ารณาแต่ งตั้ งเป็ น คณะกรรมการพิ จ ารณาร่างกฎ ข้ อ บั งคั บ และระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย
ตามองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบคณะกรรมการ
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
จานวน 1 คน
3. อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
จานวน 1 คน
4. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จาก
ผู้ดารงตาแหน่งบริหาร จานวน 1 คน
5. ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย
ด าเนิ น ก ารส รรห าจาก ผู้ เชี่ ย วช าญ
ด้ า นกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ห รื อ ต า ม ที่ ส ภ า
มหาวิทยาลัยกาหนด จานวน...คน

รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้ง
ตาแหน่ง
นายขจร จิตสุขุมมงคล
ประธาน
รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง รองประธาน
อธิการบดี

หมายเหตุ
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ในการประชุมครั้งที่
12/2563 เมื่อวันที่ 18
ธันวาคม 2563

กรรมการ

………………………………………… กรรมการ
1. นายสุชัย งามจิตต์เอื้อ

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ป ร ะ วั ติ แ ล ะ ผ ล ง า น
เอกสารหน้า 1 - 2

2. นายสมควร วงษ์มา

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ป ร ะ วั ติ แ ล ะ ผ ล ง า น
เอกสารหน้า 3
ป ร ะ วั ติ แ ล ะ ผ ล ง า น
เอกสารหน้า 4

3. นายฉัตรชัย จรูญพงศ์
6. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
7. ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย นายวัชระ รักษาพล
จานวน 1 คน
8. นิติกรของมหาวิทยาลัย จานวน 1 คน นายภัทร โตสาราญ

ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมี ร ายละเอี ย ดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ จากผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
1. นายขจร จิตสุขุมมงคล
ประธาน
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
2. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
รองประธาน
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กรรมการ
4. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดารงตาแหน่งบริหารหนึ่งคน กรรมการ
5. นายสุชัย...

- 40 5. นายสุชัย งามจิตต์เอื้อ
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
6. นายสมควร วงษ์มา
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)
7. นายฉัตรชัย จรูญพงศ์
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)
8. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
9. นายวัชระ รักษาพล
ผู้ช่วยเลขานุการ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
10. นายภัทร โตสาราญ
ผู้ช่วยเลขานุการ
(นิติกร)
4.13 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอ แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
ตามที่ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่ นทอง คณบดี คณะครุ ศาสตร์ ซึ่ งได้ รั บการแต่ งตั้ งเป็ น
กรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 4/2562
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 ได้ครบวาระการดารงตาแหน่งคณบดี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศรี สุ ภา นาคธน ผู้ อานวยการส านั กวิ ทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร
งานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 4/2562 ลงวันที่ 25
มี นาคม 2562 ได้ ครบวาระการด ารงต าแหน่ งผู้ อ านวยการ เมื่ อวั นที่ 8 มี นาคม 2564 นั้ น การที่ บุ คคล
ทั้งสองท่านพ้นจากตาแหน่งดังกล่าว จึงส่งผลให้พ้นจากการดารงตาแหน่งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้วย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 ข้อ 7 วรรคสอง “ในกรณีกรรมการ ก.บ.ม. พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระและ
ได้มีการดาเนินการให้ผู้ใดดารงตาแหน่ งแทน ให้ผู้นั้ นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
แต่ถ้าวาระการดารงตาแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดาเนินการเพื่อให้มีผู้ดารงตาแหน่งแทนก็ได้...”
จากการนับวาระคงเหลืออยู่ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2565 นับได้ 1 ปี 13 วัน
มหาวิทยาลัย ได้ดาเนิ นการเพื่อให้ มีผู้ดารงตาแหน่งกรรมการ ตามข้อ 5(4) และข้อ ๕(๕)
ของข้อบังคับดังกล่าว แทนตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้
1. ให้ ผู้ ด ารงตาแหน่ งคณบดีคั ด เลื อกกัน เอง จ านวน 1 คน เป็ น กรรมการ ผลปรากฏว่ า
ผู้ที่ได้รับเลือกคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2. ให้ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการคัดเลือกกันเอง จานวน 1 คน เป็นกรรมการ ผลปรากฏว่า
ผู้ที่ได้รับเลือกคือ อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
และข้อ ๕ และข้อ 7 วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง บุคคล
เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์...

- 41 ๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นกรรมการ
2. อาจารย์ไชยพล กลิน่ จันทร์ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นกรรมการ
ทั้งนี้ ให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นกรรมการ
2. อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการ
ทั้งนี้ ให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
๔.๑๔ พิ จ ารณาข้ อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วยเครื่องแบบปฏิบัติร าชการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....
หัวหน้ ากลุ่มงานวินั ยและนิติการ นาเสนอ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วย
เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ดังนี้
ตามที่ มหาวิทยาลัยได้เสนอร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยเครื่องแบบ
ปฏิบั ติราชการของพนั กงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี พ.ศ. ต่อ คณะอนุกรรมการฝ่ ายกฎหมายประจา
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพิจารณา ในการประชุม ดังต่อไปนี้
๑. การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มติที่ประชุม เห็นชอบ
ในหลักการ ในการจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการแต่งกายแบบปฏิบัติราชการ สาหรับ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี พ.ศ. .... โดยมอบกลุ่มงานวินัยและนิติการ
ปรับปรุง แก้ไข อ้างอิงตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการตุลาการ
และดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป
ในส่วนเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนั้น คณะอนุกรรมการ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) กรณีรูปแบบอินทรธนูอ่อน ไม่ควรจาแนกย่อยลงระดับตาแหน่ง เนื่องจากป้ายชื่อ
จะแสดงต าแหน่ งอยู่ แล้ ว เห็ น ควรให้ จ าแนกรูปแบบอิน ทรธนู อ่อนจัดหมวดหมู่ต ามระเบียบราชการ หรือ
เทียบเคียงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี
๒) เห็นควรมอบมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าวก่อนเสนอคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
๒. การประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖4 เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม ๒๕๖4 มีการปรับปรุง แก้ไข และมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) กรณีรูปแบบอินทรธนูอ่อนและเครื่องหมายตาแหน่งบนอินทรธนูอ่อน ประเภท
ตาแหน่ งบริห าร ควรจ าแนกโดยเที ยบจากเงินประจาตาแหน่งบริห ารที่แต่ล ะตาแหน่งได้รับ ในแต่ล ะเดือน
ซึง่ ตาแหน่งทีไ่ ด้รบั เงินประจาตาแหน่งบริหารเท่ากัน ให้ใช้อินทรธนูในระดับเดียวกัน
๒) อธิการบดี ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุด ควรใช้อินทรธนูในระดับสูงสุด
และที่ประชุมมีมติ…
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ราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของคณะอนุ กรรมการฝ่ายกฎหมาย และเสนออนุกรรมการฝ่ ายกฎหมายพิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไปก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
๓. การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖4 เมื่อวันพฤหั สบดี ที่ 1๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 ที่ ประชุมมีม ติ
เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เทพสตรี พ.ศ. .... และมอบเลขานุการดาเนินการปรับปรุงรูป ภาพแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ าด้ ว ยเครื่ อ งแบบปฏิ บั ติ ร าชการของพนั ก งาน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี พ.ศ. ....
ให้มีความคมชัดมากขึ้น และนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยเครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ตามฉบับร่างที่เสนอ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. ให้ระบุหมายเหตุเครื่องแบบสีกากี หมายถึง สีใด ตามมาตรฐานสากลขอให้กาหนดรหัสสี
ไว้ด้วย เพื่อให้พนักงานแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีเดียวกัน
2. เมื่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ออกประกาศข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ย
เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ตามข้อ 8 ให้อธิการบดีมีอานาจ
ออกประกาศ หรือคาสั่ง ดังนั้น การระบุรหัสสีเครื่องแบบสีกากีจะดาเนินการได้ตาม ข้อ 8
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบให้ อ อกข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ าด้ ว ย
เครื่ อ งแบบปฏิ บั ติ ร าชการของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี พ.ศ. 2564 และน าเสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
๔.๑๕ พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ....
หัวหน้ ากลุ่มงานวินั ยและนิติการ นาเสนอ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วย
ธรรมาภิบาล พ.ศ. .... ดังนี้
ตามที่ สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้กลุ่มงานวินัย
และนิติการ สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการจัดทาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
ธรรมาภิบาล พ.ศ. .... นั้น
คณะอนุ ก รรมการฝ่ ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ได้ พิ จ ารณา
ข้อบังคับดังกล่าว ในการประชุมดังต่อไปนี้
๑. การประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
คณะอนุ กรรมการฝ่ ายกฎหมายฯ ได้พิ จารณาร่างข้อ บังคั บมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี
ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. .... และมีความเห็นว่า ในการดาเนินการจัดทาข้อบังคับดังกล่าว จะต้องยึดแนวทาง
ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 19 ถึง มาตรา 21 ดังนี้
1) ต้องมีการจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักธรรมาภิบาล
ตามที่ มาตรา 19 กาหนดไว้ว่า “สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล...”
2) ต้องมีการจัดทาประมวลจริยธรรม ตามที่ มาตรา 20 กาหนดไว้ว่า “สภาสถาบันอุดมศึกษา
ต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร และ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน โดยมีกลไกในการส่งเสริม ตรวจสอบ และบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ...”
3) ต้องจัดให้…

- 43 3) ต้ อ งจั ด ให้ มี ค ณ ะกรรมการ 3 คณ ะ ได้ แ ก่ คณ ะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่ มาตรา 21 วรรคท้าย
กาหนดไว้ว่า “ให้ ส ภาสถาบั นอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
เพื่อทาหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา”
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หากนาหลักเกณฑ์และ
แนวทางตามมาตรา 19 ถึงมาตรา 21 มาร่างข้อบังคับเพียงฉบับเดียวอาจทาให้เกิดความยุ่งยากในการบังคับ
ใช้กฎหมายและปริมาณเนื้อความที่มากจนเกินไป จึงควรมีการจัดทากฎหมาย 5 ฉบับ แยกออกจากกัน เพื่อให้
สะดวกและเข้าใจง่ายในการบังคับใช้กฎหมาย โดยจัดทาเป็น 5 ฉบับ ดังนี้
(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักธรรมาภิบาล
(2) ประมวลจริยธรรม
(3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
(4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม
(5) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยกฎหมายทุกฉบับจะต้องมีห ลักที่เป็นสาระสาคัญอย่างน้อย 3 ประการ ได้แ ก่
องค์ประกอบของคณะกรรมการ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และวิธีการดาเนินการของคณะกรรมการ
ซึ่งในการดาเนิ น การร่างกฎหมายดังกล่ าว จะต้องพิจารณาว่าคณะกรรมการแต่ล ะชุดมีความจาเป็นต้องมี
คุณสมบัติใดบ้าง อาทิ ควรมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือผู้บริหารมหาวิทยาลัย
หรื อ ผู้ ช านาญการด้ านใดหรื อ ไม่ เนื่ อ งจากตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2562 มาตรา 21
วรรคท้าย กาหนดไว้เพียงว่าต้องเป็นบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง แต่มิได้กาหนด
คุณสมบัติเฉพาะไว้แต่อย่างใด
จึงเห็ น ว่าในการดาเนิ น การร่างกฎหมายดังกล่าวนั้น ควรนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลั ยให้
พิจารณาและกาหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเมื่อสภามหาวิทยาลัยได้กาหนดหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ จึงจะสามารถร่างกฎหมายได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมมากที่สุด
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ พิจารณาแล้วเห็นควรมอบเลขานุการ และกลุ่มงานวินัย
และนิติการ ดาเนินการจัดทาข้อบังคับตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น ของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ
และเสนอต่อทีป่ ระชุมในครั้งต่อไป
๒. การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติ มอบเลขานุการ
ปรับปรุง แก้ไข ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะอนุ กรรมการฝ่ายกฎหมายฯ และเสนอต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ในคราว
ประชุมถัดไป
๓. การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. .... โดยมอบเลขานุการ และกลุ่มงานวินัยและ
นิติการปรับตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป

บัดนี…้

- 44 บั ดนี้ ฝ่ ายเลขานุ การและกลุ่ มงานวิ นั ยและนิ ติ การ ได้ ปรั บปรุ ง แก้ ไข ตามข้ อสั งเกต และ
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. .... ตามฉบับร่างที่เสนอ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. มหาวิท ยาลั ย อยู่ ระหว่างดาเนิน การจัดท าข้ อบั งคับ ว่าด้ ว ยจริย ธรรม ซึ่งแยกออกจาก
ข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาล โดยดาเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา
20 และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึง่ จะเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
2. การพิจารณาออกข้อบังคับ ว่าด้วยธรรมาภิบาล และข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม เป็นเรื่อง
เดียวกันหรือไม่
3. ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ยธรรมาภิ บ าล พ.ศ. .... ที่ เสนอสภา
มหาวิทยาลัย ฉบั บนี้ ดาเนิน การตามพระราชบัญญั ติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 21 “นายกสภา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและกรรมการสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ต้ อ งเป็ น แบบอย่ า งในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งมี
ธรรมาภิบ าล ให้ ส ภาสถาบั น อุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบ าลและ
จริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
เพื่อทาหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา”
4. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 19 กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาและ
บุ คลากรต้องปฏิบั ติห น้ าที่ ตามหลั กธรรมภิบ าล มาตรา 20 กาหนดให้ ส ภาสถาบัน อุดมศึกษาต้องจัดให้ มี
ประมวลจริยธรรม และมาตรา 21 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธรรมาภิบาลและจริยธรรมมีความเกี่ยวข้อง
กันแต่เน้นต่างกัน ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เป็นเรื่องของ
องค์กรหรื อหน่ ว ยงาน จริย ธรรมเป็ น เรื่อ งความประพฤติของบุ คลากรในหน่ วยงาน มหาวิทยาลั ยได้ เสนอ
ข้อบั งคับ ว่าด้วยธรรมาภิบ าลต่อคณะอนุ กรรมการฝ่ ายกฎหมายฯ พิจารณาเป็นเรื่องแรกก่อน ปัจจุบั นอยู่
ระหว่างการรอประมวลจริยธรรมที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กาหนด
เพื่อนามาดาเนินการออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยต่อไป
5. ให้แก้ไขข้อความ ข้อ 5 ของข้อบังคับ ฉบับร่าง ดังนี้ “ข้อ 5 นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีธรรมาภิบาล”
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ธรรมาภิบาล
พ.ศ. 2564 และมอบมหาวิทยาลัยปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ทยาลัย
และนาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
๔.๑๖ พิ จ ำรณำข้อ บั งคั บ มหำวิท ยำลั ยรำชภั ฏ เทพสตรี ว่ำ ด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....
หัวหน้ ากลุ่มงานวินั ยและนิติการ นาเสนอ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ดังนี้
ตามที่...

- 45 ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้มีคาสั่ง ที่ ๐๗๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๖๓ เรื่อ ง
แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สาหรับหน่วยงานรัฐ โดยสั่งให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดาเนินการยกร่าง ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานรัฐ กาหนดวาระการดารงตาแหน่ง วาระการประชุม และอื่นๆ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ กาหนดค่า ตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบและกาหนดหน้า ที่แ ละ
อานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ นั้น
คณะกรรมการยกร่า งข้อ บัง คับ ของมหาวิท ยาลัย ที่เกี่ย วข้อ งตามหลัก เกณฑ์ป ฏิบัติก าร
ตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานรัฐ ได้ประชุมพิจารณาดาเนินการตามคาสั่งดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่
๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้พิจารณาตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
ที ่ป ระชุม มีม ติ เห็น ชอบให้จ ัด ท าร่า ง ข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี ว่า ด้ว ย
คณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... และเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าว
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณาร่าง ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ว่า ด้ว ยคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี พ.ศ. .... ในการประชุม ครั้ง ที่
๔ /๒ ๕ ๖ ๓ วัน ที ่ ๒ ๐ เมษายน ๒ ๕ ๖ ๓ และมีม ติ เห็น ชอบ ร่า ง ข้อ บัง คับ ดัง กล่า ว และเสน อ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน และทรัพ ย์สิ น คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจาสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั้น
คณะกรรมการนโยบายการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ได้พ ิจ ารณาร่า ง ข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย
ราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้ว ยคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี พ.ศ. .... ในก าร
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวัน ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับดังกล่าว
โดยให้ป รับ แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน แล้วแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการต่อไป นั้น
กลุ ่ม งานวิน ัย และนิต ิก าร ส านัก บริห ารทรัพ ยากรมนุษ ย์ ไ ด้ด าเนิน การปรับ แก้ไ ขร่า ง
ข้อบังคับดังกล่าว ตามมติคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
และได้เสนอคณะอนุก รรมการฝ่า ยกฎหมาย ประจาสภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี ในการประชุม
ดังต่อไปนี้
๑. การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ได้พิจารณาโดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
พระราช บัญ ญัต ิก ารอุด มศึก ษ า พ .ศ. ๒ ๕ ๖ ๒ มาตรา ๒ ๑ วรรคสอง “ให้ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ” จะหมายรวมถึงคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ย แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔๙ ที่มีอยู่
เดิมหรือไม่ ซึ่งอานาจหน้าที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่มีอยู่เดิมแล้ว ได้แก่

๑) ติดตาม…

- 46 ๑) ติด ตามตรวจสอบและประเมิน ผลงานของมหาวิท ยาลัย และของอธิก ารบดี
โดยรับ ฟัง ความคิด เห็น อย่า งกว้า งขวางเกี่ย วกับ การปฏิบ ัติห น้า ที ่ข องมหาวิท ยาลัย และของอธิก ารบดี
ประกอบการประเมินผลงาน
๒) รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของ
อธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี
หากจะเพิ ่ม หน้า ที ่ใ ห้ก ับ คณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ และประ เมิน ผลงานของ
มหาวิท ยาลัย ตามพระราชบัญ ญัต ิว ิน ัย การเงิน การคลัง ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “บัญ ญัต ิใ ห้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด”
หลัก เกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้ว ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ป ฏิบัติการควบคุม ภายใน
สาหรับ หน่ว ยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ ให้ห น่ว ยงานของรัฐ จัด ให้มีค ณะกรรมการคณะหนึ่ง โดยมี
หน้าที่ ดังนี้
(๑) อานวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
(๒) กาหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของหน่วยงานรัฐ
(๓) รวบรวม พิจ ารณากลั ่น กรอง และสรุป ผลการประเมิน การควบคุม ภายใน
ในภาพรวมของหน่วยงานรัฐ
(๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
(๕) จัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานรัฐ
ทั้งนี้ องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐกาหนด
ในทางปฏิบ ัต ิค ณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบฯ จะสามารถด าเนิน การตามหน้า ที่
ที่กระทรวงการคลังกาหนดได้หรือไม่ เนื่องจากภาระหน้าที่ที่มีอยู่เดิมก็มีปริมาณงานมากพอสมควรแล้ว อีก
ทั้งยังต้องมาปฏิบัติห น้าที่การประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมอีก ซึ่งเมื่อศึกษา
จากพระราชบัญ ญัติวินัย การเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลัก เกณฑ์ก ระทรวงการคลังว่า ด้ว ย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการทาหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ จะต้อ งยึด หลัก พระราชบัญ ญัติก ารอุด มศึก ษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๙
“สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล
....สถาบัน อุด มศึก ษาต้อ งจัด ให้ม ีร ะบบควบคุม ภายในและระบบการตรวจสอบที ่มี
ประสิท ธิภ าพเพื่อ ประโยชน์ในการป้อ งกัน และขจัด การขัด แย้ง กัน แห่งผลประโยชน์ และการทุจ ริต และ
ประพฤติมิช อบ” แล้ว นั ้น เห็น ควรเสนอเป็น แนวทางในการแต่ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ขึ้น ใหม่
อีกชุดหนึ่งตามพระราชบัญ ญัติก ารอุดมศึก ษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อปฏิบัติห น้าที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
สาหรับ หน่ว ยงานของรัฐ โดยเฉพาะ และให้ห น่ว ยงานตรวจสอบภายในของมหาวิท ยาลัย เป็นหน่ว ยงาน
สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ดัง นั ้น เพื่อ ให้เกิด ความรอบคอบในการพิจ ารณา (ร่า ง) ข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เห็นควรให้เลขานุการ กลุ่มงานวินัย
และนิติการ และหน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ร่วมกันศึกษาหาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยที่ได้
ด าเนิน การในเรื ่อ งดัง กล่า วแล้ว เพื ่อ น ามาเป็น ข้อ มูล ประกอบการพิจ ารณาจัด ท าข้อ บัง คับ และการ
ดาเนินการไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกาหนด และที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑) เห็นชอบ…

- 47 ๑) เห็น ชอบในหลัก การ ในการจัด ท าข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....
๒) มอบเลขานุก าร กลุ่ม งานวินัย และนิติก าร และหน่ว ยงานตรวจสอบภายใน
ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยที่ได้ดาเนินการแล้ว มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เสนอต่อที่
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ พิจารณาในครั้งต่อไป
๒. การประชุม ครั ้ง ที ่ ๓/๒๕๖๔ เมื ่อ วัน ที ่ ๑๑ มีน าคม ๒๕๖๔ ที ่ป ระชุม มีม ติ มอบ
เลขานุ การ ปรับปรุง แก้ไข ร่างข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจา
มหาวิ ทยาลั ย พ.ศ. .... ตามข้ อสั งเกตและข้ อเสนอแนะของคณะอนุ กรรมการฝ่ ายกฎหมายฯ และเสนอต่ อ
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ในคราวประชุมถัดไป
๓. การประชุมครั้ งที่ ๔/๒๕๖๔ (การประชุ มผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ) เมื่ อ วันที่ ๑๕ มี นาคม
๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... โดยมอบเลขานุการ และกลุ่มงานวินัยและนิติการ ปรับปรุง แก้ไข ตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการและกลุ่มงานวินัยและนิติการ ได้ดาเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....
ตามฉบับร่างที่เสนอ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 4(๒) “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน
เป็ นกรรมการ โดยอย่างน้ อยหนึ่งคนต้ องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงินการบัญ ชี หรือ
ด้ า นการตรวจสอบ” กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ หมายถึ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ บุ ค คลภายนอก โดยองค์ ป ระกอบ
คณะกรรมการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
2. ให้ เพิ่ มเติ มหน้ าที่ และอ านาจของคณะกรรมการ ในข้ อ 8 ดั งนี้ “แต่ งตั้ งอนุ ก รรมการ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย”
3. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิ ตร ศรี สอ้ าน ได้ วางแนวทางการด าเนิ นงานของสภามหาวิ ทยาลั ย
โดยต้ องการให้ มี คณะกรรมการชุ ดต่ าง ๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย ท าหน้ า ที่ กลั่ นกรองงานของสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยทาหน้าที่ต่างจากฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน และภาคเอกชน ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดั งนั้ น คณะกรรมการที่ ท าหน้ าที่ กลั่ นกรองงานของสภามหาวิ ทยาลั ย ให้ มหาวิ ทยาลั ยพิ จารณา
ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการมีชุดใดซ้าซ้อนหรืองานซ้าซ้อน เช่น คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เทพสตรี และคณะกรรมการนโยบายการเงิ นและทรั พย์ สิ นของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี หรื อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ควรมีการทบทวนภาระหน้าที่ให้ชัดเจน
เพื่อมิให้ปฏิบัติงานซ้าซ้อนกัน
4. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม
2563 ได้ มีมติ เห็ นชอบแต่ งตั้งบุ ค คลเพื่ อ เป็ น ประธานและกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ มาจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน ประกอบด้วย
(1) นางดวงสมร วรฤทธิ์
ประธานกรรมการ
(2) นายปราโมทย์ โชติมงคล
กรรมการ
(3) รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง กรรมการ
ซึ่งการแต่งตั้ง...

- 48 ซึ่ งการแต่ ง ตั้ งกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ดั งกล่ าว ไม่ ส อดคล้ อ งตาม
องค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลั ย จึงเสนอให้ยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ที่มีมติเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นประธานและ
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ มาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน
มติสภามหาวิทยาลัย
1. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 และมอบมหาวิทยาลัยปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และนาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
2. ให้ยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23
มกราคม 2563 วาระที่ 4.9 พิ จารณาการด าเนิ นการให้ ได้ มาซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหลั ก เกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่เห็นชอบให้การแต่งตั้งบุคคล เพื่อเป็นประธานและกรรมการใน
คณะกรรมการตรวจสอบ มาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน ประกอบด้วย
(1) นางดวงสมร วรฤทธิ์
ประธานกรรมการ
(2) นายปราโมทย์ โชติมงคล
กรรมการ
(3) รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง กรรมการ
๔.๑๗ พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....
หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ นาเสนอ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ดังนี้
ตามที่ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑ วรรคสอง “ให้ ส ภา
สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ ยง จากบุ คคลซึ่งเป็ นกลางและได้การยอมรับอย่างกว้างขวางเพื่ อทาหน้าที่ ตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อบั งคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบั นอุดมศึกษา” และพระราชบัญญั ติวินัยการคลั ง มาตรา ๗๙ ประกอบ
ในการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยกฎหมายฯ ครั้ ง ที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๒๓ ธั น วาคม ๒๕๖๓
ได้พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. .... โดยมีความเห็ นว่าหากนา
หลั กเกณฑ์และแนวทางตามมาตรา 19 ถึงมาตรา 21 มาร่างข้อบังคับเพียงฉบับเดียวอาจทาให้ เกิดความ
ยุ่งยากในการบังคับใช้กฎหมายและปริมาณเนื้อความที่มากจนเกินไป จึงควรมีการจั ดทากฎหมาย 5 ฉบับ แยก
ออกจากกัน เพื่อให้สะดวกและเข้าใจง่ายในการบังคับใช้กฎหมาย โดยจัดทาเป็น 5 ฉบับ ดังนี้ 1) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วยหลักธรรมาภิบาล 2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้ว ย
ประมวลจริยธรรม 3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 4) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 5) ข้อบังคับมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลั ย จึ งได้ ย กร่ าง ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ าด้ วยคณะ
กรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง พ.ศ. .... เพื่ อให้ เป็ นไปตามข้ อกฎหมายดั งกล่ าวเสนอต่ อคณะอนุ กรรมการฝ่ าย
กฎหมายฯ พิจารณา ในการประชุมดังต่อไปนี้
๑. การประชุม...

- 49 ๑. การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบใน
หลัก การ โดยมอบเลขานุการ และกลุ่มงานวินัยและนิติการ ปรับปรุง แก้ไข ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. .... โดยเทียบเคียงจากร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่ าด้ ว ยคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. .... และเสนอต่ อ คณะอ นุ ก รรมการ
ฝ่ายกฎหมายฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
๒. การประชุ มครั้ งที่ ๔/๒๕๖๔ (การประชุ มผ่ านสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ ) เมื่ อวันที่ ๑๕ มี นาคม
๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... โดยมอบเลขานุการ และกลุ่มงานวินัยและนิติการ ปรับปรุง แก้ไข
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการและกลุ่มงานวินัยและนิติการ ได้ดาเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ. .... ตามฉบับร่างที่เสนอ และขออนุญาตสภามหาวิทยาลัย ปรับแก้ไขร่างข้อบังคับฯ ข้อ 4 ดังนี้
1. เพิ่มเติม (๑๐) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ
2. เพิ่ ม เติ ม วรรคท้ าย “อธิ ก ารบดี อ าจแต่ งตั้ งผู้ ป ฏิ บั ติ งานในส านั ก งานอธิ ก ารบดี เป็ น
ผู้ช่วยเลขานุการได้”
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบให้ อ อกข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ าด้ ว ย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 และมอบมหาวิทยาลัยปรับแก้ไข
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
4.18 พิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับ
และจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... ดังนี้
ตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ได้ ออกประกาศมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี เรื่ อ ง
การยกเว้ น เงิ น ค่ าบ ารุ งการศึ กษา และค่ าธรรมเนี ยมการศึ ก ษาส าหรั บ นั กศึ กษาที่ เรี ยนดี มี ความสามารถ
สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น
สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ตรวจพบว่า ประกาศดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนในการอ้างตัว
บทกฎหมายสาหรับการใช้บังคับประกาศ โดยอ้างกฎหมายในการออกประกาศไว้ว่า “อาศัยอานาจตามมาตรา ๑๘
(๒) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗” ซึ่ งมาตราดั งกล่ าวเป็ นอ านาจหน้ าที่ ของสภา
มหาวิทยาลัย แต่ผู้จัดทาประกาศได้เสนอให้อธิการบดีเป็นผู้ลงนามในประกาศ
จึ งขอเสนอคณะอนุ กรรมการฝ่ ายกฎหมายฯ เพื่ อพิ จารณาตรวจวิ เคราะห์ และพิ จารณาให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ปฏิบัติสืบไป
คณะอนุ กรรมการฝ่ ายกฎหมายฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๖๓ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรณีดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้รางวัลแก่นักศึกษาที่
เรียนดี หรือนักศึกษาที่มีความสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ด้วยการยกเว้นเงินค่าบารุงการศึ กษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้แก่นักศึกษาดังกล่าว แต่เนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับ
และจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่ได้กาหนดในเรื่องนี้ไว้
จึงเห็นควร...

- 50 จึงเห็ นควรปรับแก้ไขระเบียบมหาวิ ทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีหลักว่า ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็น อธิการบดี
โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิ น อาจออกประกาศเพื่ อยกเว้นเงินค่าบารุง
การศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี หรือนักศึกษาที่มีความสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยก็ได้
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ได้ดาเนินการจัดทาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... โดยมีเนื้อหาดังนี้
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๓/๑ ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับ
และจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้
“ข้ อ ๑๓/๑ ในกรณี มี เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น อธิ ก ารบดี โ ดยความ เห็ น ชอบของ
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน อาจลดหรืองดเว้นเงินค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับนักศึกษาที่เรียนดี มีความสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย หรือกรณีอื่น ๆ ได้ โดยทาเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย”
และที่ประชุมมีมติ มอบเลขานุการ และกลุ่มงานวินัยและนิติการ ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการ และกลุ่มงานวินัยและนิติการ ได้ดาเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ระเบี ยบมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ว่าด้ วยการรับและจ่ ายเงินค่ าธรรมเนี ยมการศึ กษาระดั บปริญ ญาตรี
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... ตามฉบับร่างที่เสนอ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
แก้ ไขข้ อ ความใน ข้ อ 3 เป็ น ดั ง นี้ “ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น ข้ อ ๑๓/๑ แห่ ง ระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓
ดังต่อไปนี้”
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับและ
จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2564 และมอบมหาวิทยาลัยปรับแก้ไขตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
4.19 พิ จารณารายงานผลการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ได้ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓
(1 ตุลาคม ๒๕๖๒ – 30 กันยายน ๒๕6๓) ระดับมหาวิทยาลั ย ระดับคณะ และระดับส านัก ผลการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (1 ตุลาคม ๒๕6๒ –
30 กันยายน 256๓) สรุปดังนี้
๑. ตารางสรุปผล...

- 54 ๑. ตารางสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (1 ตุลาคม ๒๕6๒ – 30 กันยายน 256๓) ระดับมหาวิทยาลัย และ
ระดับคณะ
ผลการประเมิน (ระดับผลการประเมิน)
ระดับคณะ
ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ระดับ
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
และสังคมศาสตร์
จัดการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
อุตสาหกรรม
ส่วนที่ ๑ ด้านการพัฒนาองค์กร
1. การดาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
4.63
ไม่ประเมินระดับคณะ
(ดีมาก)
2. การพัฒนามหาวิทยาลัย/คณะ จากผลการประเมิน
4.50
5.00
4.43
5.00
4.41
4.61
4.62
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
(ดี)
(ดีมาก)
(ดี)
(ดีมาก)
(ดี)
(ดีมาก)
(ดีมาก)
ของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
3. การสอบทานเป็นกรณีพิเศษ โครงการพัฒนาท้องถิ่น
4.50
ไม่ประเมินระดับคณะ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(ดี)
คะแนนที่ได้ส่วนที่ ๑
4.54
5.00
4.43
5.00
4.41
4.61
4.62
(ดีมาก)
(ดีมาก)
(ดี)
(ดีมาก)
(ดี)
(ดีมาก)
(ดีมาก)
ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงาน ตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย/คณะ
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารด าเนิ น งานตามกิ จ กรรมหลั ก
4.00
5.00
4.62
4.74
5.00
3.86
5.00
ที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
(ดี)
(ดีมาก)
(ดีมาก)
(ดีมาก)
(ดีมาก)
(ดี)
(ดีมาก)
2. จานวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
2.42
3.75
5.00
3.19
1.71
3.82
2.24
ที่บรรลุเป้าหมาย
(ควรปรับปรุง)
(ดี)
(ดีมาก)
(ปานกลาง)
(ควรปรับปรุง)
(ดี)
(ควรปรับปรุง)
3. การบริ ห ารงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
4.45
5.00
4.88
4.18
5.00
4.31
4.99
ประจาปี
(ดี)
(ดีมาก)
(ดีมาก)
(ดี)
(ดีมาก)
(ดี)
(ดีมาก)
คะแนนที่ได้ส่วนที่ ๒
3.62
4.58
4.83
4.04
3.90
4.00
4.08
(ดี)
(ดีมาก)
(ดีมาก)
(ดี)
(ดี)
(ดี)
(ดี)

ส่วนที่ ๓...
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ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

ระดับ
มหาวิทยาลัย

ส่วนที่ ๓ ประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และคณะ
ด้ า นที่ 1 ด้ า นพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยการบู ร ณ าการ
4.30
การวิจัย ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
(ดี)
ด้ านที่ 2 ด้ านผลิ ตและเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
3.66
ของวิชาชีพครู
(ดี)
ด้ านที่ 3 ด้ านผลิ ตบั ณ ฑิ ตที่ มี อั ตลั กษณ์ มี คุ ณ ภาพ
4.01
มีสมรรถนะ และการจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้
(ดี)
ด้านที่ 4 ด้านสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจ
4.30
(ดี)
4.16
ด้านที่ 5 ด้านบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
(ดี)
คะแนนที่ได้ส่วนที่ ๓ 4.09 (ดี)
รวมคะแนนประเมิน ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 4.03 (ดี)
ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

ส่ ว นที่ 4 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การ
บริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี

คณะครุศาสตร์

4.48
(ดี)
3.00
(ปานกลาง)
3.44
(ปานกลาง)
3.00
(ปานกลาง)
4.65
(ดีมาก)
3.94 (ดี)
4.45 (ดี)

4.40
(ดี)
4.86
(ดีมาก)
4.42
(ดี)
4.57
(ดีมาก)
3.43
(ปานกลาง)
4.31 (ดี)
4.54 (ดีมาก)

บุคลากรสายวิชาการ
3.68 (ดี)

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี

ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล

คณะครุศาสตร์

ผลการประเมิน (ระดับผลการประเมิน)
ระดับคณะ
คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
และสังคมศาสตร์
จัดการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

4.50
(ดี)
ไม่ประเมิน
3.86
(ดี)
2.97
(ปานกลาง)
3.42
(ปานกลาง)
3.95 (ดี)
4.25 (ดี)

4.11
(ดี)
4.14
(ดี)
4.03
(ดี)
3.00
(ปานกลาง)
3.69
(ดี)
3.91 (ดี)
4.03 (ดี)

4.27
(ดี)
1.92
(ควรปรับปรุง)
4.10
(ดี)
1.48
(ต้องปรับปรุง)
3.92
(ดี)
3.58 (ดี)
4.00 (ดี)

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
3.89
(ดี)
3.66
(ดี)
3.77
(ดี)
4.00
(ดี)
3.93
(ดี)
3.85 (ดี)
4.13 (ดี)

ระดับความเห็น (ระดับผลการประเมิน) ของอธิการบดี
บุคลากรสายสนับสนุน
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
4.00 (ดี)
3.50 (ดี)

ระดับความเห็น (ระดับผลการประเมิน) ของคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

บุคลากร
คณะกรรมการ
บุคลากร
คณะกรรมการ
บุคลากร
คณะกรรมการ
บุคลากร
คณะกรรมการ
บุคลากร
คณะกรรมการ
บุคลากร
คณะกรรมการ
ในสังกัดคณะ
บริหาร
ในสังกัดคณะ
บริหาร
ในสังกัดคณะ
บริหาร
ในสังกัดคณะ
บริหาร
ในสังกัดคณะ
บริหาร
ในสังกัดคณะ
บริหาร
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

4.38
(ดี)

4.07
(ดี)

3.94
(ดี)

4.11
(ดี)

3.17
(ปานกลาง)

3.99
(ดี)

4.01
(ดี)

3.85
(ดี)

3.46
(ปานกลาง)

3.77
(ดี)

4.17
(ดี)

4.10
(ดี)

2. ผลการติดตาม...

- 53 2. ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (1 ตุลาคม ๒๕62 – 30 กันยายน 2563) ระดับสานัก/สถาบัน
ผลการประเมิน (ระดับผลการประเมิน)
ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
สานักวิทยบริการ
สานักศิลปะ
สถาบันวิจัย
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวัฒนธรรม
และพัฒนา
ส่วนที่ ๑ ด้านการพัฒนาองค์กร
การพั ฒนาส านั ก/สถาบั น จากผลการประเมิ นของคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ
4.50 (ดี)
5.00 (ดีมาก)
4.37 (ดี)
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คะแนนที่ได้ส่วนที่ ๑
4.50 (ดี)
5.00 (ดีมาก)
4.37 (ดี)
ส่วนที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการสานัก/สถาบัน
1. ผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตามกิจกรรมหลักที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
3.75 (ดี)
5.00 (ดีมาก)
5.00 (ดีมาก)
2. จานวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่บรรลุเป้าหมาย
4.67 (ดีมาก)
5.00 (ดีมาก)
5.00 (ดีมาก)
3. การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปี
3.33 (ปานกลาง)
5.00 (ดีมาก)
4.02 (ดี)
คะแนนที่ได้ส่วนที่ ๒
3.91 (ดี)
5.00 (ดีมาก)
4.67 (ดีมาก)
ส่วนที่ ๓ ประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจเฉพาะของสานัก/สถาบัน
1. ด้านพันธกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้หรือได้รับมอบหมาย
4.65 (ดีมาก)
4.88 (ดีมาก)
4.45 (ดี)
2. ด้านความสอดคล้องระหว่างพันธกิจหลักกับโครงการของหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติ
5.00 (ดีมาก)
5.00 (ดีมาก)
4.60 (ดีมาก)
จากสภามหาวิทยาลัย
3. ด้านความสาเร็จตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน
5.00 (ดีมาก)
5.00 (ดีมาก)
4.00 (ดี)
4. ด้านการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
5.00 (ดีมาก)
3.00 (ปานกลาง)
3.00 (ปานกลาง)
5. ด้านการบริหารจัดการ
5.00 (ดีมาก)
4.00 (ดี)
3.00 (ปานกลาง)
คะแนนที่ได้ส่วนที่ ๓
4.94 (ดีมาก)
4.38 (ดี)
3.81 (ดี)
รวมคะแนนประเมิน ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
4.44 (ดี)
4.77 (ดีมาก)
4.27 (ดี)

สานักงานอธิการบดี
3.75 (ดี)
3.75 (ดี)
3.54 (ดี)
3.54 (ดี)
4.70 (ดีมาก)
3.93 (ดี)
4.64 (ดีมาก)
4.40 (ดี)
3.00 (ปานกลาง)
2.00 (ควรปรับปรุง)
4.16 (ดี)
3.64 (ดี)
3.78 (ดี)

ระดับความเห็น (ระดับผลการประเมิน)
ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ส่ ว นที่ 4 ความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานและ
คุณลักษณะของผู้อานวยการสานัก และผู้อานวยการสถาบัน

สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สานักศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สานักงานอธิการบดี

บุคลากร

คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย

บุคลากร

คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย

บุคลากร

คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย

บุคลากร

คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย

4.02
(ดี)

3.98
(ดี)

3.96
(ดี)

4.09
(ดี)

3.73
(ดี)

4.03
(ดี)

3.75
(ดี)

3.95
(ดี)

คณะกรรมการ…

- 54 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี
จึ ง ขอเสนอรายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (1 ตุลาคม ๒๕๖๒ – 30 กันยายน ๒๕6๓) พร้อมความเห็น ต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา ดังรายละเอียด ตามเอกสารประกอบการประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
สอดคล้องกับ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ ที่ต้องการให้ คณะกรรมการชุดดังกล่ าวติดตามการ
ด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร โดยเฉพาะระหว่างมหาวิท ยาลั ย กั บ คณะ ส านั ก และสถาบั น แผนต้ อ ง
สอดคล้องกัน ในบางเรื่องการประเมินความสาเร็จ คณะดาเนินการสาเร็จแต่มหาวิทยาลัยยังไม่สาเร็จ ในกรณีที่
มีเหตุการณ์วิกฤตระหว่างปี เช่น การเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด แผนงาน หรือเป้าหมายที่
กาหนดประจาปี อาจต้องปรับระหว่างปี เมื่อมหาวิทยาลัยมิได้ปรับแผน ตัวชี้วัดที่ ตั้งเป้าหมายไว้จึงไม่บรรลุผล
ส าเร็ จ คณะกรรมการจึ ง เสนอให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ปรั บ แผนระหว่ า งปี ได้ นอกจากนี้ ผลการประเมิ น และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ ได้ชี้แจงต่อผู้บริหาร ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ สานัก และ
สถาบั น และต้ อ งการให้ น าผลการประเมิ น ไปผนวกในแผนเพื่ อ รายงานในการติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ น ผลงาน ปี ง บประมาณต่ อ ไป ส าหรั บ ส่ ว นที่ 4 ด้ า นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานและ
คุณ ลั ก ษณะของอธิก ารบดี คณบดี และผู้ อ านวยการส านั ก/สถาบั น เป็ น การประเมิ น ความพึ งพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการประเมินส่วนใหญ่ อยู่ในระดับดี ระดับมหาวิทยาลัย อธิการบดีมีผลการประเมินเด่นที่สุด
คือ ความทุ่มเท
2. แนวทางการติ ด ตามของคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เคยนาไปใช้กับหน่วยงานของรัฐ แต่ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมิน
โดยใช้วิธีประเมินรายยุทธศาสตร์ เช่น มหาวิทยาลัย ดาเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน หลักสูตร ในแต่ละ
คณะมีส่วนส่งเสริมอย่างไร โดยมีการเปลี่ยนแปลงการวัด ผลตลอดเวลาเพื่อให้เกิดการพัฒ นาพร้อมกันและ
เกิดประโยชน์มากขึ้น สิ่งสาคัญคณะกรรมการติดตามฯ จะติดตามงานที่ดาเนินการในปีก่อน ๆ มีการปรับปรุง
อย่างไร เพื่อประโยชน์ในการทางาน
3. มหาวิทยาลัย จะนารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รอบ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570
มติ สภามหาวิทยาลั ย เห็ นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (1 ตุลาคม ๒๕๖๒ – 30 กันยายน ๒๕6๓)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
5.1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
ตามที่ ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ กาหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทา
รายงานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงบประมาณและการเงิ น (1) จั ดท างบเดื อนแสดงฐานะการเงิ น และการรั บ –
จ่ ายเงิน เสนออธิก ารบดีทุ กเดื อนภายในวัน ที่ ๑๕ ของเดือ นถั ด ไป เพื่ อ รายงานต่ อ สภามหาวิท ยาลั ย นั้ น
กองคลัง…

- 55 กองคลัง สานักงานอธิการบดี ได้ดาเนินการจัดทารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือน
มกราคม พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ สรุปดังนี้
1. งบแสดงฐานะการเงิน
ประจาเดือนมกราคม พ.ศ.2564
รายการ
รวม
งบประมาณแผ่นดิน (บาท)
งบประมาณเงินรายได้
(บาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
2,646,314.89
1,105,379,814.84 1,108,026,129.73
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,084,450,326.11
219,745,582.92 1,304,195,909.03
รวมสินทรัพย์
1,087,096,641.00
1,325,125,397.76 2,412,222,038.76
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
9,034,389.55
176,808,372.92 185,842,762.47
รวมหนี้สิน
9,034,389.55
176,808,372.92 185,842,762.47
ส่วนของเจ้าของ
ทุน
191,707,495.93
801,315,386.40 993,022,882.33
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
886,354,755.52
347,001,638.44 1,233,356,393.96
รวมส่วนของเจ้าของ
1,078,062,251.45
1,148,317,024.84 2,226,379,276.29
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
1,087,096,641.00
1,325,125,397.76 2,412,222,038.76
2. งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
รายการ
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท)
รายได้
137,386,153.59
69,676,949.46
ค่าใช้จ่าย
165,621,829.85
32,730,342.36
รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
(28,235,676.26)
36,946,607.10

รวม
207,063,103.05
198,352,172.21
8,710,930.84

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือน
มกราคม พ.ศ. 2564

5.2 รับทราบ...

- 56 5.2 รับทราบผลการพิจารณาคดีครั้งแรก และคาพิพากษา ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาที่
บ.310/2559 คดี หมายเลขแดงที่ บ.227/2559 คดี หมายเลขดาที่ บ.134/2560 คดี หมายเลขแดงที่
บ.51/2564 ระหว่างนายพุ่มพันธ์ หรือพลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5
ตามที่ ศาลปกครองกลาง ได้ มี ห มายแจ้ งก าหนดวัน นั่ งพิ จ ารณาคดี ค รั้งแรก และนั ด ฟั ง
ค าพิ พ ากษา คดี ห มายเลขด าที่ บ.310/2559 คดี ห มายเลขแดงที่ บ.227/2559 คดี ห มายเลขด าที่
บ.134/2560 ระหว่างนายพุ่ มพัน ธ์ หรือพลฤทธิ์ ผิ วพรรณงาม ผู้ ฟ้ องคดี กับ สภามหาวิท ยาลัยราชภั ฏ
เทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 โดยศาลกาหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา
14.00 น. ที่ ศาลปกครองกลาง ชั้น 3 ห้ องพิจารณาคดี 7 และนัดฟั งคาพิ พากษาของศาลปกครองกลาง
ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ที่ศาลปกครองกลาง ชั้น 3 ห้องพิจารณาคดี 7 นั้น
คดีเรื่องนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี ผู้รับมอบอานาจจากสภามหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ได้มอบอานาจช่วงให้นิติกรของมหาวิทยาลัย (นางสาวปรารถนา อนุวงศ์)
เข้าร่วมกระบวนการ ในวัน นั่ งพิจ ารณาคดีครั้งแรก วันที่ 16 กุมภาพั นธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ที่ศาล
ปกครองกลาง ชั้น 3 ห้องพิจารณาคดี 7 และนัดฟังคาพิพากษาของศาลปกครองกลาง ในวันที่ 5 มีนาคม
2564 เวลา 11.00 น. ที่ศาลปกครองกลาง ชั้น 3 ห้องพิจารณาคดี 7
นางสาวปรารถนา อนุวงศ์ นิติกร ผู้ รับมอบอานาจช่วงจาก นายกสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เทพสตรี ได้เข้ากระบวนการพิจารณาในวันนั่ งพิจารณาคดีครั้งแรกและวันจัดคาพิพากษาของศาลปกครองกลาง
ในคดีดังกล่าว โดยศาลปกครองกลางได้มีคาพิพากษาให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) ชดใช้
ค่ าเสี ยหายให้ แก่ ผู้ ฟ้ องคดี (นายพุ่ มพั นธ์ หรือพลฤทธิ์ ผิ วพรรณงาม) เป็ นเงินจ านวน 373,560 บาท พร้ อ ม
ดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นั บแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไป จนกว่าจะชาระเสร็จ ทั้งนี้ ภายใน 60 วัน
นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คาขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 (สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5)
จากคาพิพากษาดังกล่าว ศาลได้พิพากษายกฟ้องสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้อง
คดี ที่ 5 ดั ง นั้ น สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ 5 จึ ง ไม่ จ าต้ อ งอุ ท ธรณ์ ค าพิ พ ากษา
ศาลปกครองกลางแต่อย่างใด
มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการพิจารณาคดีครั้งแรก และคาพิพากษา ศาลปกครองกลาง
คดี ห มายเลขด าที่ บ.310/2559 คดี ห มายเลขแดงที่ บ.227/2559 คดี ห มายเลขด าที่ บ.134/2560
คดีหมายเลขแดงที่ บ.51/2564 ระหว่างนายพุ่มพันธ์ หรือพลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่ 1 กับพวกรวม ๕ คน ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อสภามหาวิทยาลั ยเพื่อรับ ทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุม และในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบผลการพิจารณาคดีครั้งแรก และคาพิพากษา ศาลปกครองกลาง
คดี ห มายเลขด า ที่ บ.310/2559 คดี ห มายเลขแดงที่ บ.227/2559 คดี ห มายเลขด าที่ บ.134/2560
คดีหมายเลขแดง ที่ บ.51/2564 ระหว่างนายพุ่มพันธ์ หรือพลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่ 1 กับพวกรวม ๕ คน ผู้ถูกฟ้องคดี

ระเบียบวาระที่ 6...

- 57 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2564
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี
กาหนดการประชุม ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร
ส านั กงานอธิการบดี มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ เทพสตรี และในเอกสารการประชุมวาระนี้ มหาวิทยาลัย ได้ เสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลื่อนเวลาประชุมเป็นช่วงเช้า นั้น มหาวิทยาลัย ได้รับแจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้าเยี่ยมชม
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ของศาสตราจารย์ พิ เศษ ดร.เอนก เหล่ าธรรมทั ศน์ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวันที่ 21 เมษายน 2564 ดังนั้น การประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 จึงเป็นการประชุมเวลาเดิม คือ 13.30 น.
จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
นายกสภามหาวิท ยาลั ย กาหนดให้ ก ารประชุ ม สภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ครั้งที่
4/2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รับ ทราบก าหนดการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เลิกประชุมเวลา 17.05 น.

(นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววาสนา วงษ์สังข์)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวัชระ รักษาพล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

