คํานํา
รายงานประจําปของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย ในรอบปพุทธศักราช ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ โดยไดรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับมติของสภา
มหาวิทยาลัย โดยจําแนกการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจหนาที่ ทั้งที่ระบุในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ ยั งได ร วบรวมระเบี ย บ ข อบั งคับ คําสั่ง และประกาศที่ส ภามหาวิทยาลัย ไดพิจ ารณาเห็น ชอบ
รวมทั้งกิจกรรมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในรอบปพุทธศักราช ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ไวดวย
หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะชวยทําใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูที่เกี่ยวของไดทราบถึง
ผลการดํ าเนิ น งานของสภามหาวิ ทยาลั ย ในรอบปที่ผานมา และเกิดประโยชนกับ มหาวิทยาลัย นําไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย การวางแผนการดําเนินงานที่เหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน
ในนามสภามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณคณะผูบริหาร หนวยงานทุกหนวยงานและบุคลากรทุกทานที่ได
ทุมเทกําลังกายและสติปญญาในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ โดยมุงพัฒนาองคกรใหกาวไปสู
การเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเปนที่พึ่งของชุมชนและทองถิ่นอยางแทจริงสืบไป

นายวิชัย ศรีขวัญ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สารบัญ
หนา
คํานํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๐
 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
 การดําเนินงานตามอํานาจหนาที่สภามหาวิทยาลัย ตามมาตราที่ ๑๘
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ (ป พ.ศ. ๒๕๕๙)
 การดําเนินงานตามอํานาจหนาที่สภามหาวิทยาลัย ตามมาตราที่ ๑๘
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ (ป พ.ศ. ๒๕๖๐)
 การอนุมัติปริญญาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ป พ.ศ. ๒๕๕๙)
 การอนุมัติปริญญาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ป พ.ศ. ๒๕๖๐)
 การอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
 การออกระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(ป พ.ศ. ๒๕๕๙)
 การออกระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(ป พ.ศ. ๒๕๖๐)
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๘๖
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ภาคผนวก
 ประมวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
 กิจกรรมสภามหาวิทยาลัย

ป พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

๒๑๒
๒๑๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประวัติความเปนมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปนสถาบันอุดมศึกษาที่เริม่ ก!อตั้งจาก “โรงเรียนลวะศรี”
ซึ่งเริ่มก!อตั้ง เมือ่ ๒๑ กันยายน ๒๔๖๓ โดยใช.อาคารชั่วคราวในพระนารายณ2ราชนิเวศน2 ในป3 พ.ศ. ๒๔๖๔
ได.ย.ายมาอยู! ณ อาคารถาวรที่ถนนวิชาเยนทร2เปนโรงเรียนสตรีประจําจังหวัดลพบุรี
ป3 พ.ศ. ๒๔๗๙ เริ่มรับนักเรียนฝ;กหัดครู จึงเปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนฝกหัดครูสตรีลพบุรี
ป3 พ.ศ. ๒๔๘๓ ย.ายโรงเรียนมาอยู! ที่ ถนนนารายณ2มหาราช ซึ่งเปนสถานที่ป=จจุบัน และเปลี่ยน
ชื่อเปน โรงเรียนสตรีลพบุรี “เทพสตรีวิทยาลัย” สังกัดกรมสามัญศึกษา
ป3 พ.ศ. ๒๔๙๘ เป@ดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา เปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียน
เทพสตรีวิทยาลัย
ป3 พ.ศ. ๒๕๐๑ ได.เลื่อนฐานะเปน วิทยาลัยครูเทพสตรี สังกัดกรมการฝ;กหัดครู
ป3 พ.ศ. ๒๕๑๘ วิทยาลัยครูเทพสตรีได.รับการยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เป@ดสอนถึงระดับ
ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต ตาม พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘
ป3 พ.ศ. ๒๕๒๗ ขยายฐานทางวิชาการสามารถเป@ดสอนสาขาวิชาการต!าง ๆ ระดับปริญญาตรี
ในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต และศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต เพิ่ ม จาก หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๒๗
ป3 พ.ศ. ๒๕๓๕ วิทยาลัยครูทั่วประเทศได.รับพระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ
ป3 พ.ศ. ๒๕๓๘ เปลี่ยนฐานะเปน สถาบันราชภัฏเทพสตรี สังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ตาม พระราชบัญญัติสถาบั นราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่ สามารถขยายการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง ได.ถึงระดับบัณฑิตศึกษา
ป3 พ.ศ. ๒๕๔๗ เปลี่ ย นชื่ อ เปน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ซึ่ ง มี ฐ านะเปนนิ ติบุ ค คล
ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีป.จจุบัน
มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี เปนสถาบั นอุ ด มศึ ก ษาของรัฐ ในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ ดังนี้
“มาตรา ๗ ให.มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท.องถิ่นที่เสริมสร.างพลังป=ญญา
ของแผ!นดิน ฟLMนฟูพลังการเรียนรู. เชิดชูภูมิป=ญญาของท.องถิ่น สร.างสรรค2ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก.าวหน.า
อย! า งมั่ น คง และยั่ ง ยื น ของปวงชน มี ส! ว นร! ว มในการจั ด การ การบํ า รุ ง รั ก ษา การใช. ป ระโยชน2 จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อมอย!างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค2ให.การศึกษา ส!งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให.บริการทางวิชาการแก!สังคม ปรับปรุง ถ!ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส!งเสริมวิทยฐานะครู”
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ตราสัญลักษณ2มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ตราประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปนรูปตราพระราชลัญจกร
ด.านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว!า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี”
ด.านล!างมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ “THEPSATRI RAJABHAT UNIVERSITY”

สีของสัญลักษณ2ประกอบด5วยสีต6าง ๆ ๕ สี ดังนี้

สีน้ําเงิน แทนค!า สถาบันพระมหากษัตริย2ผู.ให.กําเนิดและพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”
สีเขียว แทนค!า แหล!งที่ตั้งของสถาบันฯ ๔๐ สถาบันในแหล!งธรรมชาติและสิ่งแวดล.อมทีส่ วยงาม
สีทอง แทนค!า ความเจริญรุง! เรืองทางภูมปิ =ญญา
สีส5ม แทนค!า ความรุ!งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท.องถิ่นที่ก.าวไกลใน ๔๐ สถาบัน
สีขาว แทนค!า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ2แห!งพระบาทสมเด็จพระเจ.าอยูห! ัว
คติธรรมประจํามหาวิทยาลัย

นตฺถิ ปbฺญา สมา อาภา (แสงสว!างใดเสมอด.วยป=ญญาไม!มี)

สีประจํามหาวิทยาลัย กรมท!า – เขียว
ดอกไม5ประจํามหาวิทยาลัย

ดอกหางนกยูง

วิสัยทัศน2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความเปนเลิศด.านการผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ และรับใช.
สังคม
พันธกิจ
๑. ผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพได.มาตรฐานระดับสากล และขยายโอกาสทางการศึกษา
๒. ผลิตครูและส!งเสริมวิทยฐานะครู
๓. วิจัย และสร.างองค2ความรู.เพื่อพัฒนาท.องถิ่นสู!มาตรฐานสากล และสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๔. บริการวิชาการเพือ่ พัฒนาศักยภาพของชุมชน และท.องถิ่น
๕. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท.องถิ่น
๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให.ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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เป<าประสงค2และนโยบาย
๑. พัฒนาบัณฑิตให.มีความเปนเลิศทางวิชาการได.มาตรฐานตามระดับสากล และสร.างความเสมอภาค
ทางการศึกษาแก!สังคม/ท.องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล
๒. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให.มีมาตรฐานความรู.ในวิชาชีพและสร.างเครือข!าย
ความร!วมมือในกระบวนการผลิตและพัฒนาครูสู!ภูมิภาคอาเซียน/สากล
๓. พัฒนางานวิจัยให.มีความเปนเลิศ สร.างองค2ความรู.ใหม!และบูรณาการงานวิจัยกับกระบวนการ
เรียนรู.และถ!ายทอดเทคโนโลยีสู!ชุมชน ภูมิภาคอาเซียน/สากล
๔. บูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนรู. โดยใช.กระบวนการมีส!วนร!วมกับชุมชน/ท.องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล
๕. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ2 สืบสานภูมปิ =ญญาท.องถิ่นโดยใช.กระบวนการบูรณาการ
การมีส!วนร!วมกับชุมชนท.องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล
๖. บริหารจัดการโดยยึดหลักอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลโดยมุ!งผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของ
บุคลากรและผู.รบั บริการในการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร2
๑. ยกระดับการผลิตบัณฑิตให.ได.มาตรฐานสากล สอดคล.องกับความต.องการของสังคม ชุมชน
ท.องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล
๒. เพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู!ภูมิภาคอาเซียน/สากล
๓. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร.างสรรค2สู!ชุมชน ภูมิภาคอาเซียน/สากล
๔. เพิ่มขีดความสามารถ ด.านการบริการวิชาการสู!ชุมชน/ท.องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล
๕. ส!งเสริม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมปิ =ญญาท.องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล
๖. ยกระดับการบริหารจัดการภายใต.หลักธรรมาภิบาล และสุขภาวะของบุคลากรควบคู!กับ
ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน
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สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให.มหาวิทยาลัย
ราชภัฏแต!ละแห!งมีสภามหาวิทยาลัย โดยกําหนดไว.ในหมวด ๒ แห!งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งสรุปได.ดังนี้
องค2ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
๑. นายกสภามหาวิท ยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล.า ฯ แต!งตั้ง มีวาระการดํารงตําแหน! ง
คราวละสามป3
๒. กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย โดยตํ าแหน! ง ได. แ ก! อธิ ก ารบดี ประธานสภาคณาจารย2 แ ละ
ข.าราชการ และประธานกรรมการส!งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู.ดํารงตําแหน!งบริหาร ซึ่งเลือกจากผู.ดํารงตําแหน!งรองอธิการบดี
คณบดี ผู. อํ านวยการสถาบั น ผู. อํ านวยการสํ านั ก ผู. อํ านวยการศู นย2 หั วหน.าส! วนราชการหรื อ หั วหน. า
หน!วยงานที่เรียกชื่ออย!างอื่นที่มีฐานะเทียบเท!าคณะ จํานวนสี่คน มีวาระการดํารงตําแหน!งคราวละ สามป3
๔. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย2ประจํา ซึ่งเลือกคณาจารย2ประจําของมหาวิทยาลัย
และมิใช!ผู.ดํารงตําแหน!งบริหาร จํานวนสี่คน มีวาระการดํารงตําแหน!งคราวละสามป3
๕. กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู. ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล. า ฯ แต! ง ตั้ ง จาก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวนสิบเอ็ดคน มีวาระการดํารงตําแหน!งคราวละสามป3
ให. ส ภามหาวิ ท ยาลั ยเลื อ กกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ยผู. ท รงคุ ณวุ ฒิ คนหนึ่ ง เปนอุ ป นายกสภา
มหาวิทยาลัย
ให.สภามหาวิทยาลัยแต!งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช!กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู.ดํารง
ตําแหน!งบริหาร เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี
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อํานาจหน5าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ตามมาตรา ๑๘ แห6งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๑) กํ า หนดนโยบาย และอนุ มั ติ แ ผนพั ฒ นาของมหาวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา การวิ จั ย
การให.บริการทางวิชาการแก!สังคม การผลิตและส!งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การอนุรักษ2สิ่งแวดล.อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข.อบังคั บของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให.ส!วนราชการใด
ในมหาวิ ทยาลัยเปนผู. ออกกฎ ระเบี ยบ ประกาศ และข. อบั ง คับ สําหรั บส! วนราชการหรื อหน!วยงานนั้ น
เปนเรื่องๆ ก็ได.
(๓) กํ า กั บ มาตรฐานการศึ ก ษา การประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษา การเป@ ด สอนของมหาวิ ท ยาลั ย
และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
(๔) อนุ มั ติ ใ ห. ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต อนุ ป ริ ญ ญา
และประกาศนียบัตร
(๕) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย
สถาบัน สํานัก ศูนย2 ส!วนราชการหรือหน!วยงานที่เรียกชื่ออย!างอื่นที่มีฐานะเทียบเท!าคณะ รวมทั้งการแบ!ง
ส!วนราชการหรือหน!วยงานของส!วนราชการดังกล!าว
(๖) อนุ มั ติก ารรั บ สถาบั นการศึ ก ษาชั้ นสู ง หรื อ สถาบั นอื่ นเข. าสมทบในมหาวิ ท ยาลั ยหรื อ ยกเลิ ก
การสมทบ
(๗) พิ จ ารณาให. ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รการศึ ก ษาให. ส อดคล. อ งกั บ มาตรฐานที่ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
(๘) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล.าฯ แต!งตั้ง และถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู.ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย2 และศาสตราจารย2พิเศษ
(๙) แต! ง ตั้ ง และถอดถอนรองอธิ ก ารบดี คณบดี ผู. อํ านวยการสถาบั น ผู. อํ า นวยการสํ านั ก และ
ผู.อํ านวยการศูนย2 หั วหน. าส! วนราชการหรือ หั วหน. าหน! วยงานที่ เ รียกชื่อ อย!างอื่ นที่ มีฐานะเที ยบเท!าคณะ
ศาสตราจารย2 เ กี ยรติ คุ ณ รองศาสตราจารย2 รองศาสตราจารย2 พิ เ ศษ ผู. ช!ว ยศาสตราจารย2 และผู. ช! ว ย
ศาสตราจารย2พิเศษ
(๑๐) แต!งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส!งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ!ายจากเงินรายได.ของมหาวิทยาลัย
(๑๒) ออกระเบียบและข.อบังคับต!าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได.และผลประโยชน2
จากทรัพย2สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม!ขัดหรือแย.งกับกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข.อง
(๑๓) พิ จ ารณาดํ าเนิ นการเกี่ ยวกั บ การบริ ห ารงานบุ คคลของมหาวิ ท ยาลั ยตามกฎหมายว! าด. วย
ระเบี ย บข. า ราชการการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และตามที่ ค ณะกรรมการข. า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย

#

. .

–

!"

(๑๔) แต!ง ตั้ง คณะกรรมการ คณะอนุก รรมการ หรือบุ คคลหนึ่ งบุคคลใดเพื่ อพิ จารณาและเสนอ
ความเห็ นในเรื่ อ งหนึ่ง เรื่อ งใด หรือ มอบหมายให.ป ฏิ บัติการอย! างหนึ่ง อย! างใดอั นอยู!ในอํ านาจหน.าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย
(๑๕) พิจารณาและให.ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีหรือ
สภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให.อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย!างหนึ่งอย!างใดอันอยู!ใน
อํานาจและหน.าที่ของสภามหาวิทยาลัยได.
(๑๖) ส!งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก.าวหน.าของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
การปฏิบัติภารกิจร!วมกับสถาบันอื่น
(๑๗) ปฏิบัติหน.าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได.ระบุให.เปนหน.าที่ของผู.ใดโดยเฉพาะ
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สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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นายวิชัย ศรีขวัญ
นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู5ทรงคุณวุฒิ

ดร.สุเมธ แย5มนุ6น
ดร.เฉลิมชัย ผู5พัฒน2
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ6ายเที่ยง

นางดวงสมร วรฤทธิ์

นายพนม ศรศิลปE

นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล

นายธนาคม จงจิระ นายปราโมทย2 โชติมงคล

ดร.สมชาย ฟ<อนรําดี

รศ.สุรชัย ขวัญเมือง

รศ.วรวุฒิ เทพทอง
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน6ง

ผศ.จินตนา เวชมี
นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ2
ผศ.พลวัฒน2 เกิดศิริ
อธิการบดี
ประธานส6งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย2และข5าราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู5บริหาร

รศ.ดร.ศุภวัฒน2 ลาวัณย2วิสุทธิ์
รองอธิการบดี

ผศ.ธนิดา ภู6แดง

ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ

ผศ.ศรีสุภา นาคธน

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

คณะบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู5อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู5แทนคณาจารย2ประจํา

ผศ.ดร.ฑัชวงษ2 จุลสวัสดิ์ รศ.ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร2 ผศ.ดร.รัชดาภรณ2 อมรชีวิน อ.ธีรภัทร สุวรรณรุจิ
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ศศิธร วชิรป.ญญาพงศ2
รองอธิการบดี
ผู5ช6วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

น.ส.พวงเพชร ศุภกรรม
หน.สนง.สภามหาวิทยาลัย

น.ส.วาสนา วงษ2สังข2
จนท.สนง.สภามหาวิทยาลัย

นายวัชระ รักษาพล
จนท.สนง.สภามหาวิทยาลัย
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นายศุภธี โตสกุล
นิติกร

การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
๑. ในรอบป พุท ธศัก ราช ๒๕๕๙ และพุ ทธศั กราช ๒๕๖๐ ไดมีการจัดประชุ มสภามหาวิท ยาลั ย
เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามบทบาทหนาที่ ที่ กําหนดไวในพระราชบัญญัติม หาวิทยาราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ตลอดจนที่กําหนดใน พระราชบัญญัติ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวของ
โดยสภามหาวิทยาลัย ใหความเห็ นชอบกําหนดปฏิทิ นการประชุม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ในคราวประชุ ม
ครั้ ง ที่ ๑๑/๒๕๕๘ วั นที่ ๑๙ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘ และกํ าหนดปฏิ ทิ นการประชุ ม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และไดมีการดําเนินการดังนี้
๑.๑ วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ปพุทธศักราช ๒๕๕๙
ไดจัดประชุ มสภามหาวิ ท ยาลั ยโดยมี รายละเอียด วั น เวลา สถานที่ ที่ จั ดประชุ ม แต; ล ะครั้ ง
ดังรายละเอียดในตาราง
ครั้งที่
1/2559
2/2559
3/2559
4/2559
5/2559
6/2559
7/2559
8/2559
9/2559
10/2559
11/2559
12/2559

ปฏิทินการประชุมที่จัดไว*ล+วงหน*า
วัน/เวลา
สถานที่
22 ม.ค. 59 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
19 ก.พ. 59 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
18 มี.ค. 59 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
22 เม.ย. 59 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
27 พ.ค. 59 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
17 มิ.ย. 59 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
22 ก.ค. 59 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
19 ส.ค. 59 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
23 ก.ย. 59 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
21 ต.ค. 59 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
18 พ.ย. 59 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
23 ธ.ค. 59 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑

จัดประชุมได*จริง
๑๒ ครั้ง
มีการเปลี่ยนแปลง วันประชุม
๑ ครั้ง
มีการเปลี่ยนแปลง เวลาประชุม
1 ครั้ง
มีการเปลี่ยนแปลง สถานที่ ประชุม - ครั้ง

การจัดประชุมจริง
วัน/เวลา
สถานที่
22 ม.ค. 59 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
19 ก.พ. 59 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
18 มี.ค. 59 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
22 เม.ย. 59 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
27 พ.ค. 59 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
24 มิ.ย. 59 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
22 ก.ค. 59 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
19 ส.ค. 59 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
23 ก.ย. 59 / 14.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
21 ต.ค. 59 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
18 พ.ย. 59 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
23 ธ.ค. 59 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑

คิดเป.นร*อยละ
คิดเป.นร*อยละ
คิดเป.นร*อยละ
คิดเป.นร*อยละ
#

. .

$"

หมายเหตุ

๑๐๐ (ของที่กําหนดในปฏิทิน)
๘.๓๓ (ของที่ได*จัดประชุมจริง)
8.33 (ของที่ได*จัดประชุมจริง)
(ของที่ได*จัดประชุมจริง)
–

!"

๑.๒ วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ปพุทธศักราช ๒๕๖๐
ไดจัดประชุ มสภามหาวิ ท ยาลั ยโดยมี รายละเอียด วั น เวลา สถานที่ ที่ จั ดประชุ ม แต; ล ะครั้ ง
ดังรายละเอียดในตาราง
ครั้งที่
พิเศษ
(1)/2560
1/2560
พิเศษ
(2)/2560
2/2560
พิเศษ
(3)/2560
3/2560
พิเศษ
(4)/2560
4/2560
5/2560
พิเศษ
(5)/2560
6/2560
พิเศษ
(6)/2560
๗/2560
พิเศษ
(7)/2560
8/2560
9/2560
10/2560
11/2560
12/2560

ปฏิทินการประชุมที่จัดไว*ล+วงหน*า
วัน/เวลา
สถานที่
20 ม.ค. 60 / 13.30 น.
24 ก.พ. 60 / 13.30 น.
24 มี.ค. 60 / 13.30 น.
-

การจัดประชุมจริง

หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
-

วัน/เวลา
สถานที่
11 ม.ค. 60 / 09.30 น. หองประชุมวิจิตร
ภาคียสถาน จ.นนทบุรี
20 ม.ค. 60 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
6 ก.พ. 60 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
24 ก.พ. 60 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
8 มี.ค. 60 / 14.00 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
24 มี.ค. 60 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
11 เม.ย. 60 / 09.30 น. หองประชุมวิจิตร
ภาคียสถาน จ.นนทบุรี
21 เม.ย. 60 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
19 พ.ค. 60 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
5 มิ.ย. 60 / 13.30 น. หองประชุมวิจิตร
ภาคียสถาน จ.นนทบุรี
23 มิ.ย. 60 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
11 ก.ค. 60 / 13.30 น. หองประชุมวิจิตร
ภาคียสถาน จ.นนทบุรี
๑๘ ก.ค. 60 / ๑๓.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
25 ส.ค. 60 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
25 ส.ค. 60 / 14.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
22 ก.ย. 60 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
20 ต.ค. 60 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
24 พ.ย. 60 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
22 ธ.ค. 60 / 13.30 น. หองประชุม บอรLดรูม
ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล
แกรนดL คอนเวนชั่น
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
-

21 เม.ย. 60 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
19 พ.ค. 60 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
23 มิ.ย. 60 / 13.30 น.
-

หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
-

๑๘ ก.ค. 60 / 13.30 น.

หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
25 ส.ค. 60 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
25 ส.ค. 60 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
22 ก.ย. 60 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
20 ต.ค. 60 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
24 พ.ย. 60 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
22 ธ.ค. 60 / 13.30 น. หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
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หมายเหตุ

จัดประชุมได*จริง
๑๒ ครั้ง
จัดประชุมนัดพิเศษ
๗ ครั้ง
มีการเปลี่ยนแปลง วันประชุม - ครั้ง
มีการเปลี่ยนแปลง เวลาประชุม 1 ครั้ง
มีการเปลี่ยนแปลง สถานที่ ประชุม - ครั้ง

คิดเป.นร*อยละ

๑๐๐

(ของที่กําหนดในปฏิทิน)

คิดเป.นร*อยละ
คิดเป.นร*อยละ
คิดเป.นร*อยละ

8.33
-

(ของที่ได*จัดประชุมจริง)
(ของที่ได*จัดประชุมจริง)
(ของที่ได*จัดประชุมจริง)

๒. จํานวนผู*มาประชุมในการประชุมแต+ละครั้ง
๒.๑ ปพุทธศักราช ๒๕๕๙
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ครั้งที่
เดือน
จํานวน
มา
คิดเป.น จํานวน
มา
คิดเป.น จํานวน
ทั้งหมด ประชุม ร*อยละ ทัง้ หมด ประชุม ร*อยละ ทัง้ หมด
1/2559
มกราคม
13
10
76.92
10
10
100
23
2/2559 กุมภาพันธL
13
12
92.30
10
9
90
23
3/2559
มีนาคม
11
84.61
10
10
100
23
13
4/2559
เมษายน
13
10
76.92
10
10
100
23
5/2559 พฤษภาคม
13
11
84.๖๑
10
10
100
23
6/2559
มิถุนายน
13
9
69.23
10
9
90
23
7/2559 กรกฎาคม
13
10
76.92
10
10
100
23
8/2559
สิงหาคม
13
10
76.92
10
8
80
23
9/2559
กันยายน
9
6๙.23
10
10
100
23
13
10/2559
ตุลาคม
13
12
92.30
10
10
100
23
11/2559 พฤศจิกายน
13
9
6๙.23
10
10
100
23
12/2559 ธันวาคม
13
11
8๔.61
10
8
80
23

เฉลี่ย

10.33

7๙.๔๘

9.50 95.00

#
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รวม
มา
คิดเป.น
ประชุม ร*อยละ
20 86.95
21 91.30
21 91.30
20 86.95
21 91.30
18 78.26
2๐ ๘๖.๙๕
18 78.26
19 82.60
22 95.65
19 82.60
19 82.60

19.๘๓ 86.๒๓

๒.๒ ปพุทธศักราช ๒๕๖๐
ครั้งที่

เดือน

พิเศษ
(1)/2560 มกราคม
1/2560
พิเศษ
(2)/2560 กุมภาพันธL
2/2560
พิเศษ
(3)/2560
มีนาคม
3/2560
พิเศษ
(4)/2560 เมษายน
4/2560
5/2560 พฤษภาคม
พิเศษ
(5)/2560 มิถุนายน
6/2560
พิเศษ
กรกฎาคม
(6)/2560
๗/๒๕๖๑ กรกฎาคม
พิเศษ
(7)/2560 สิงหาคม
8/2560
9/2560
กันยายน
10/2560
ตุลาคม
11/2560 พฤศจิกายน
12/2560 ธันวาคม

เฉลี่ย

บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
จํานวน
มา
คิดเป.น
ทั้งหมด ประชุม ร*อยละ

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
จํานวน
มา
คิดเป.น
ทั้งหมด ประชุม ร*อยละ

จํานวน
ทั้งหมด

รวม
มา
ประชุม

คิดเป.น
ร*อยละ

12

11

91.๖7

10

9

90.00

22

20

90.91

12

8

66.6๖

10

10

100

22

18

81.8๑

12

9

75.00

10

10

100

22

19

86.36

12

9

75.00

10

10

100

22

19

86.36

13

9

69.23

8

8

100

21

17

80.95

13

12

92.3๐

9

9

100

22

21

95.45

13

11

84.62

9

9

100

22

20

90.91

13
13

8
12

61.5๓
92.3๐

8
10

8
10

100
100

21
23

16
22

76.19
95.65

12

10

83.33

10

10

100

22

20

90.91

12

9

75.00

10

9

90.00

22

18

81.8๑

12

10

83.33

10

9

90.00

22

19

86.36

๑๒

๘

๖๖.๖๖

10

10

๑๐๐

๒๒

๑๘

๘๒.๐๐

11

9

81.81

10

10

100

21

19

90.48

12
11
11
11
12

10
8
6
7
11

83.33
72.7๒
54.54
63.63
91.66

10
10
9
10
10

10
10
9
8
9

100
100
100
80.00
90.00

22
21
20
21
22

20
18
15
15
๒๐

90.9๑
85.71
75.00
71.42
๙๐.๙๑

๙.๐๙

๗๗.๐๗

๙.๒๗ 96.๓6

(ตามที่กําหนดในปฏิทิน)
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1๘.๖๓ 8๕.๗๙

๓. ระยะเวลาที่ใช*ในการประชุมแต+ละครั้ง
๓.๑ ปพุทธศักราช ๒๕๕๙
ครั้งที่

วันที่

สถานที่

1/2559

22 ม.ค. 59

2/2559

19 ก.พ. 59

3/2559

18 มี.ค. 59

4/2559

22 เม.ย. 59

5/2559

27 พ.ค. 59

6/2559

24 มิ.ย. 59

7/2559

22 ก.ค. 59

8/2559

19 ส.ค. 59

9/2559

23 ก.ย. 59

10/2559

21 ต.ค. 59

11/2559

18 พ.ย. 59

12/2559

23 ธ.ค. 59

หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

เวลาในการประชุม
หมายเหตุ
เวลาเริ่ม เวลาเลิก
เวลาที่ใช*
ประชุม
ประชุม
ประชุม
13.30 น. 16.25 น. 2 ชม. 55 น.
13.30 น. 14.20 น.

50 น.

13.30 น. 16.05 น. 2 ชม. 35 น.
13.30 น. 14.55 น. 1 ชม. 25 น.
13.30 น. 15.05 น. 1 ชม. 35 น.
13.30 น. 15.10 น. 1 ชม. 40 น.
13.30 น. 14.50 น. 1 ชม. 20 น.
13.30 น. 16.25 น. 2 ชม. 55 น.
14.30 น. 16.45 น. 2 ชม. 15 น.
13.30 น. 15.00 น. 1 ชม. 30 น.
13.30 น. 17.20 น. 3 ชม. 50 น.
13.30 น. 16.20 น. 2 ชม. 50 น.

รวมประชุม ๑๒ ครั้ง ใช*เวลาในการประชุมเฉลี่ย

๒ ชม. ๑๔ นาที

จากตารางสรุ ป ไดว; า ในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ยตลอดป พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๙ รวมทั้ ง สิ้ น
๑๒ ครั้ง สภามหาวิทยาลัยได*เริ่มประชุมตรงตามเวลาที่กําหนด มีการเลื่อนเวลาประชุม ๑ ครั้ง
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
สําหรับเวลาที่ใช*ในการประชุมนั้นโดยเฉลี่ย คือ ๒ ชั่วโมง ๑๔ นาที ซึ่งจัดว;าเปQนการประชุมที่มี
ประสิ ท ธิ ภาพ เนื่ อ งจากใชเวลาในการประชุ ม มากกว; าเกณฑL ที่ กํ าหนดเล็ ก นอย คื อ ไม; ควรเกิ น ครั้ ง ละ
๒ ชั่วโมง สําหรับการประชุมที่ใชเวลานอยที่สุด เปQนการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ใชเวลา ๕๐ นาที และ
มากที่สุดเปQนการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ใชเวลา ๓ ชั่วโมง ๕๐ นาที
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๓.๒ ปพุทธศักราช ๒๕๖๐
ครั้งที่

วันที่

สถานที่

พิเศษ
(1)/2560
1/2560

11 ม.ค. 60

หองประชุมวิจิตรภาคียสถาน
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หองประชุมวิจิตรภาคียสถาน
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หองประชุมวิจิตรภาคียสถาน
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หองประชุมวิจิตรภาคียสถาน
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หองประชุ ม เฉลิ ม พระเกี ยรติ ๑ ชั้ น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หองประชุ ม เฉลิ ม พระเกี ยรติ ๑ ชั้ น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

พิเศษ
(2)/2560
2/2560
พิเศษ
(3)/2560
3/2560

20 ม.ค. 60
6 ก.พ. 60
24 ก.พ. 60
8 มี.ค. 60
24 มี.ค. 60

พิเศษ
(4)/2560
4/2560

21 เม.ย. 60

5/2560

19 พ.ค. 60

พิเศษ
(5)/2560
6/2560

5 มิ.ย. 60

พิเศษ
(6)/2560
๗/๒๕๖๐

10 เม.ย. 60

23 มิ.ย. 60
11 ก.ค. 60
๑๘ ก.ค. ๖๐

พิเศษ
(7)/2560
8/2560

25 ส.ค. 60
25 ส.ค. 60

9/2560

22 ก.ย. 60

10/2560

20 ต.ค. 60

11/2560

24 พ.ย. 60

12/2560

22 ธ.ค. 60

เวลาในการประชุม
เวลาเริ่ม เวลาเลิก
เวลาที่ใช*
ประชุม
ประชุม
ประชุม
09.30 น. 12.30 น.
3 ชม.
13.30 น. 16.20 น. 2 ชม. 50 น.
13.30 น. 15.35 น.

14.00 น. 15.00 น.

1 ชม.

13.30 น. 16.30 น.

3 ชม.

09.30 น. 11.00 น. 1 ชม. 30 น.
13.30 น. 15.30 น.

2 ชม.

13.30 น. 16.00 น. 2 ชม. 30 น.
13.30 น. 15.30 น.

2 ชม.

13.30 น. 16.55 น. 3 ชม. 25 น.
13.30 น. 14.40 น. 1 ชม. 10 น.
13.30 น. ๑๖.๕๐ น. ๓ ชม. ๒๐ น.
13.30 น. 14.00 น.

30 น.

14.30 น. 16.40 น. 2 ชม. 10 น.
13.30 น. 17.20 น. 3 ชม. 50 น.
13.30 น. 16.50 น. 3 ชม. 20 น.
13.30 น. 16.45 น. 3 ชม. 15 น.
13.30 น. 15.15 น. 1 ชม. 45 น.

. .

$

2 ชม. 5 น.

13.30 น. 16.40 น. 3 ชม. 10 น.

รวมประชุมตามกําหนดในปฏิทิน ๑๒ ครั้ง ใช*เวลาในการประชุมเฉลี่ย
#

หมายเหตุ

๓ ชม. ๒๘ น.
–

!"

(ไม+นับรวมการ
ประชุมพิเศษ)

จากตารางสรุ ป ไดว; า ในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ยตลอดป พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ รวมทั้ ง สิ้ น
๑๒ ครั้ง สภามหาวิทยาลัยได*เริ่มประชุมตรงตามเวลาที่กําหนด มีการเลื่อนเวลาประชุม ๑ ครั้ง ในการ
ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
สํ า หรั บเวลาที่ใ ช*ใ นการประชุ ม นั้ น (ไม+ นับรวมการประชุ ม พิ เ ศษ) โดยเฉลี่ ย คื อ ๓ ชั่ วโมง
๒๘ นาที ซึ่งจัดว;าเปQนการประชุมที่ใชเวลามากพอสมควร เนื่องจากใชเวลาในการประชุมมากกว;าเกณฑLที่
กําหนด (เกณฑLที่กําหนด ไม;ควรเกินครั้งละ ๒ ชั่วโมง) สําหรับการประชุมที่ใชเวลานอยที่สุด เปQนการประชุม
ครั้ง ที่ ๑๒/๒๕๖๐ ใชเวลา ๑ ชั่วโมง ๔๕ นาที และมากที่สุ ดเปQ นการประชุ มครั้ง ที่ ๙/๒๕๖๐ ใชเวลา
๓ ชั่วโมง ๕๐ นาที

#

. .

$!

–

!"

๔. จํานวนเรื่องตามอํานาจหนาที่ปกติ (ตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ) ในแตละครั้ง
๔.๑ ป/พุทธศักราช ๒๕๕๙
เรื่องที่จะประเมิน

# $%
. .
–
!"

๑. กําหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
๑.๑ การจัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
๑.๒ การวิจัย
๑.๓ การบริการทางวิชาการแก6สังคม
๑.๔ การผลิตครูและส6งเสริมวิทยฐานะครู
๑.๕ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๑.๖ การอนุรักษ>สิ่งแวดล?อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๒. ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข?อบังคับของมหาวิทยาลัย ฯ
๒.๑ ด?านวิชาการ
๒.๒ ด?านบริหารงานบุคคล
๒.๓ ด?านอื่น ๆ
๓. กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ ฯ
การเปFดสอน และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
๔. อนุมัติให?ปริญญา และประกาศนียบัตร ฯ
๕. พิจารณาการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก ส6วนราชการ
หรือหน6วยงาน ฯ

ครั้งที่
1/59

ครั้งที่
2/59

ครั้งที่
3/59

ครั้งที่
4/59

1

1
1
1

1

1

1

ครั้งที่
5/59

ครั้งที่
6/59

1

1

1
๒
1

1
๒

2

1

1

1

1

ครั้งที่
7/59

1

1

ครั้งที่
8/59

ครั้งที่ ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่
9/59 10/59 11/59 12/59

รวม

1

3

7

๒
1

1
1

6
10
๙

1

2

2
3

1

1

1

1

12

เรื่องที่จะประเมิน

# $&
. .
–

๖. อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาเข?าสมทบ / ยกเลิก
๗. พิจารณาให?ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
๘.พิจารณาเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล?า ฯ แต6งตั้ง และ
ถอดถอนนายกสภาฯ กรรมการสภาผู?ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี
ศาสตราจารย>ฯ
๙. แต6งตั้งและถอดถอนผู?บริหาร/ผู?ดํารงตําแหน6งวิชาการ
๑๐.แต6งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการ และกรรมการ
ส6งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑๑. อนุมัติงบประมาณรายจ6ายจากเงินรายได? ฯ
๑๒. ออกระเบียบ/ข?อบังคับต6าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน ฯ
๑๓. พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
๑๔. แต6งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ฯ
๑๕. พิจารณาและให?ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของ
มหาวิทยาลัย
๑๖. ส6งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนา
ความก?าวหน?าของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติพันธกิจร6วมกับ
สถาบันอื่น ฯ
๑๗. ปฏิบัติหน?าที่อื่น เกี่ยวกับกิจการมหาวิทยาลัย

ครั้งที่
1/59

ครั้งที่
2/59

ครั้งที่
3/59

1

5

8

ครั้งที่
4/59

๑
1
1

1

1
1

1
๒

1

1

1

ครั้งที่
6/59

ครั้งที่
7/59

ครั้งที่
8/59

1
1

๑
1
1
1
1

ครั้งที่
5/59

1

๑

2

1

ครั้งที่
9/59

ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
10/59 11/59 12/59

1

๑
1

1

1

1

1

1

1
1
2
1

1
1
1

1

1

4

2

๑
๒
2
1

1

23
1
๕

1
3

๙
๖
1๒
๘

1

12

1

๑

รวม

!"

๔.๑ ป/พุทธศักราช ๒๕๖๐
เรื่องที่จะประเมิน
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–
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๑. กําหนดนโยบาย และอนุมัติ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
๑.๑ การจัดการศึกษาวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง
๑.๒ การวิจัย
๑.๓ การบริการทางวิชาการแก6
สังคม
๑.๔ การผลิตครูและส6งเสริม
วิทยฐานะครู
๑.๕ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
๑.๖ การอนุรักษ>สิ่งแวดล?อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๒. ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และ
ข?อบังคับของมหาวิทยาลัย ฯ
๒.๑ ด?านวิชาการ
๒.๒ ด?านบริหารงานบุคคล
๒.๓ ด?านอื่น ๆ
๓. กํากับมาตรฐานการศึกษา
การประกันคุณภาพ ฯ
การเปFดสอน และการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน

ครั้งที่
(พิเศษ)
1/60
1

ครั้งที่
1/60

ครั้งที่
(พิเศษ)
2/60

ครั้งที่
2/60

ครั้งที่
(พิเศษ)
3/60

ครั้งที่
3/60

ครั้งที่
(พิเศษ)
4/60

ครั้งที่
4/60

2

ครั้งที่
5/60

ครั้งที่
(พิเศษ)
5/60

ครั้งที่
6/60

ครั้งที่
(พิเศษ)
6/60

ครั้งที่
(พิเศษ)
7/60

ครั้งที่
8/60

1

ครั้งที่
9/60
1

2

1

1

1

ครั้งที่
ครั้งที่ ครั้งที่ รวม
10/60 11/60 12/60
1

3

2

2

11
5
2
-

1

1
-

2

1

1

1

2

๑

๑

1
๒

1
1

๑

2

4

1
1

2

๑

1
๙
2
1๔

เรื่องที่จะประเมิน
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๔. อนุมัติให?ปริญญา และ
ประกาศนียบัตร ฯ
๕. พิจารณาการจัดตั้ง การรวม
การยุบเลิก ส6วนราชการ
หรือหน6วยงาน ฯ
๖. อนุมัติการรับสถาบันการศึกษา
เข?าสมทบ / ยกเลิก
๗. พิจารณาให?ความเห็นชอบ
หลักสูตรการศึกษา
๘.พิจารณาเสนอชื่อเพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกล?า ฯ แต6งตั้ง และ
ถอดถอนนายกสภาฯ กรรมการ
สภาผู?ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี
ศาสตราจารย>ฯ
๙. แต6งตั้งและถอดถอนผู?บริหาร/
ผู?ดํารงตําแหน6งวิชาการ
๑๐.แต6งตั้งและถอดถอนประธาน
กรรมการ และกรรมการส6งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
๑๑. อนุมัติงบประมาณรายจ6าย
จากเงินรายได? ฯ
๑๒. ออกระเบียบ/ข?อบังคับต6าง ๆ
เกี่ยวกับการเงิน ฯ
๑๓. พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล

ครั้งที่
(พิเศษ)
1/60

ครั้งที่
1/60
1

ครั้งที่
(พิเศษ)
2/60

ครั้งที่
2/60

ครั้งที่
(พิเศษ)
3/60

1

ครั้งที่
3/60
1

ครั้งที่
(พิเศษ)
4/60

ครั้งที่
4/60

ครั้งที่
5/60

1

1

ครั้งที่
(พิเศษ)
5/60

ครั้งที่
6/60

ครั้งที่
(พิเศษ)
6/60

1

ครั้งที่
(พิเศษ)
7/60

ครั้งที่
8/60

ครั้งที่
9/60

๑

1

ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่ รวม
10/60 11/60 12/60
1

1

1

1๑
-

3

7

1

18

11

1

1

๑

1

1

5

1

1

1

4

1

๖

๑

๑

11

1
1

1

57

๑

1

1

1

1

๖
-

1

๒

1

๑

1

๑

2

1

1

๑

1๒

เรื่องที่จะประเมิน

#

๑๔. แต6งตั้งคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ ฯ
๑๕. พิจารณาและให?ความ
เห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการ
ของมหาวิทยาลัย
๑๖. ส6งเสริม สนับสนุน และ
แสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนา
ความก?าวหน?าของมหาวิทยาลัย
การปฏิบัติพันธกิจร6วมกับสถาบัน
อื่น ฯ
๑๗. ปฏิบัติหน?าที่อื่น เกี่ยวกับ
กิจการมหาวิทยาลัย

ครั้งที่
(พิเศษ)
1/60

ครั้งที่
1/60

ครั้งที่
(พิเศษ)
2/60
1

ครั้งที่
2/60

ครั้งที่
(พิเศษ)
3/60

ครั้งที่
3/60
1

ครั้งที่
(พิเศษ)
4/60

ครั้งที่
4/60

ครั้งที่
5/60

ครั้งที่
(พิเศษ)
5/60

ครั้งที่
6/60

ครั้งที่
(พิเศษ)
6/60

ครั้งที่
(พิเศษ)
7/60

1

ครั้งที่
8/60

ครั้งที่
9/60

1

1

ครั้งที่ ครั้งที่
ครั้งที่ รวม
10/60 11/60 12/60
2

1
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1

1

1

1

๑

๑

1

๑

๑

๑

๑

๑
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๕ เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบายที่ไดนําเสนอในแต!ละครั้ง
๕.๑ ป*พุทธศักราช ๒๕๕๙
การประชุมครั้งที่
1/2559
2/2559
3/2559
4/2559
5/2559
6/2559
7/2559
8/2559
9/2559
10/2559
11/2559
12/2559
รวม

หัวขอเรื่องเชิงนโยบาย
รายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนการเป"ดภาคเรียนของ
สถาบันอุดมศึกษา ภายหลังการเข,าสู.ประชาคมอาเซียน
ข,อมูลกลุ.มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห.ง กับความก,าวหน,าในการนํานโยบายReprofiling ไปสู.
การปฏิบัติ
เรื่อง ในการประชุม ๑๒ ครั้ง

จากตาราง สภามหาวิทยาลัยได,พิจารณาเรื่องที่เสนอตามระเบียบวาระการประชุมในเรื่องวาระ
เชิงนโยบายในการประชุม รวม ๑๒ ครั้ง จํานวน 2 เรื่อง
๕.๒ ป*พุทธศักราช ๒๕๖๐
การประชุมครั้งที่
1/2560
2/2560
3/2560
4/2560
5/2560
6/2560
๗/๒๕๖๐
8/2560
9/2560
10/2560
11/2560
12/2560
รวม

หัวขอเรื่องเชิงนโยบาย
การปฏิรูปการผลิตครู
แนวทางการแก,ปOญหาการรับนักศึกษาที่ไม.เปQนไปตามแผนรับนักศึกษา
และแนวทางการรับนักศึกษาในอนาคต
การวิจัยเพื่อพัฒนาท,องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เรื่อง ในการประชุม ๑๒ ครั้ง

จากตาราง สภามหาวิทยาลัยได,พิจารณาเรื่องที่เสนอตามระเบียบวาระการประชุมในเรื่องวาระเชิง
นโยบายในการประชุม รวม ๑๒ ครั้ง จํานวน 2 เรื่อง
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การดําเนินงานตามอํานาจหนาที่สภามหาวิทยาลัย
ตามมาตราที่ ๑๘ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ปพุทธศักราช ๒๕๕๙
มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบาย และอนุ มัติแ ผนพัฒนาของมหาวิท ยาลั ยเกี่ ยวกั บการศึก ษา การวิจั ย ระเบียบ/ขอบังคับ
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
การอนุรักษ9สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
๑
เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัย
3/2559
ราชภั ฏเทพสตรี ป2การศึ กษา 2558 และมอบมหาวิทยาลัย ฯ รับ ข9อสั งเกต 18 มี.ค. 59
และข9อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ไปดําเนิ นการปรับปรุงเพื่ อ
ประโยชนAในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
ตDอไป
๒ พิจารณารายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลกระทบจากการปรับเปลี่ย น
5/2559
การเปLดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษา ภายหลังการเข9าสูDประชาคมอาเซียน
27 พ.ค. 59
1. รั บ ทราบรายงานผลการวิ จั ย เรื่ อง การศึ ก ษาผลกระทบจากการ
ปรั บ เปลี่ ย นการเปL ด ภาคเรี ย นของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ภายหลั ง การเข9 า สูD
ประชาคมอาเซียน
2. รั บ ทราบกํ า หนดการปรั บ เปลี่ ย นการเปL ด ภาคการศึ ก ษาของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี จากเดิ ม เดื อนสิ ง หาคม เปลี่ ย นเปP น เดื อ น
มิถุนายน ทั้งนี้ เริ่มตั้งแตDป2การศึกษา 2560 เปPนต9นไป และมอบมหาวิทยาลัย
ฯ พิจารณาทบทวนการจัดระบบเปLดภาคการศึกษาตามความเหมาะสม ตาม
ข9อสังเกตและข9อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๓ อนุมัติหลักการ (รDาง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2560
6/2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และหากมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ 24 มิ.ย. 59
ขอให9รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
๔ เห็นชอบข9อมูลกลุDมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหDง กับความก9าวหน9าในการนํา
8/2559
นโยบาย Reprofiling ไปสูDการปฏิบัติ
19 ส.ค. 59
๕ เห็ น ชอบแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ประจํ า ป2
11/2559
พ.ศ. 2560 และมอบมหาวิ ท ยาลัย ฯ รับ ข9 อสั งเกตและข9 อเสนอแนะของ
18 พ.ย. 59
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการตDอไป
๖ เห็นชอบรDาง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่องนโยบายและแนว
11/2559
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 2561 – 2565) และ
18 พ.ย. 59
ปรับแก9ไขถ9 อยคําในรD าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ตามข9อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
7 เห็นชอบรDาง แผนงานในภารกิจของหนDวยงานระยะ 20 ป2 (พ.ศ. 2560 - 2579)
11/2559
และมอบมหาวิ ท ยาลั ยฯ รั บ ข9 อสัง เกตและข9 อเสนอแนะของกรรมการสภา
18 พ.ย. 59
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการตDอไป
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มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป?นผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือ
หนวยงานนัน้ เป?นเรื่องๆ ก็ได
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 พิ จ ารณารD า ง ข9 อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี วD า ด9 ว ยคุ ณ สมบั ติ
1/2559
หลั กเกณฑA และวิ ธี การได9 ม าซึ่ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู9 ท รงคุ ณวุ ฒิ
22 ม.ค. 59
พ.ศ. ....
1) เห็นชอบรDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยคุณสมบัติ
หลั กเกณฑA และวิ ธีก ารได9 ม าซึ่ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู9 ท รงคุ ณ วุ ฒิ
พ.ศ. .... โดยให9ปรับแก9ไขถ9อยคําตามข9อสังเกตและข9อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
2) มอบประธานคณะกรรมการที่ป รึกษาฝbายกฎหมายของมหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏ เทพสตรี พิ จารณาตรวจสอบความถู กต9 อง กDอนนํ าเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามตDอไป
๓) เห็นชอบรDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยคุณสมบัติ
3/2559
หลักเกณฑA และวิธีการได9มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู9ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ....
18 มี.ค. 59
๔) เห็นชอบรDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยคุณสมบัติ
5/2559
หลักเกณฑA และวิธีการได9มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู9ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ....
27 พ.ค. 59
2 พิจารณารDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย การกําหนดภาระ
1/2559
งานของ ผู9ดํารงตําแหนDงอาจารยA ผู9ชDวยศาสตราจารยA รองศาสตราจารยA และ
22 ม.ค. 59
ศาสตราจารยA พ.ศ. ....
1) เห็นชอบรDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยการกําหนด
ภาระงานของ ผู9ดํารงตําแหนDงอาจารยA ผู9ชDวยศาสตราจารยA รองศาสตราจารยA
และศาสตราจารยA พ.ศ. .... โดยให9ดําเนิ นการปรับ แก9 ไขตามข9อสังเกตและ
ข9อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2) มอบประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาฝbายกฎหมายของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เทพสตรี พิ จารณาตรวจสอบความถู กต9 อง กDอนนํ าเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามตDอไป

3

พิจารณารDาง ข9อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยหลักเกณฑAและ
วิ ธี ก ารพิ จ ารณาแตD ง ตั้ ง บุ ค คลให9 ดํ า รงตํ า แหนD ง ผู9 ชD ว ยศาสตราจารยA
รองศาสตราจารยA และศาสตราจารยA (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
1) เห็นชอบรDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยหลักเกณฑA
และวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแตD ง ตั้ ง บุ ค คลให9 ดํ า รงตํ าแหนD ง ผู9 ชD ว ยศาสตราจารยA
รองศาสตราจารยA และศาสตราจารยA (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
2) มอบอธิ ก ารบดี นํ า ข9 อ คิ ด เห็ น ข9 อ เสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ไปดํ า เนิ นการศึ กษาวิ เ คราะหA จั ด ทํ ารายงานการขอกํ าหนด
ตําแหนDงทางวิชาการ และจัดทําแผนพัฒนาอาจารยAเข9าสูDตําแหนDงทางวิชาการ
ระยะ 4 ป2 เสนอสภามหาวิทยาลัย
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-

พระราชบัญญัติระเบียบ
ข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก9ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 17
ประกาศคณะกรรมการ
ข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่อง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผูด9 ํารง
ตําแหนDงอาจารยA
ผู9ชDวยศาสตราจารยA
รองศาสตราจารยA และ
ศาสตราจารยA
พ.ศ. ๒558 ข9อ 7
พระราชบัญญัติระเบียบ
ข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก9ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๕/๑

มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป?นผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือ
หนวยงานนัน้ เป?นเรื่องๆ ก็ได
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
๔ พิจารณารD าง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี วD าด9 วย การจD ายเบี้ ย
3/2559
ประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
18 มี.ค. 59
1) เห็นชอบรDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยการจDายเบี้ย
ประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2) การจD ายเบี้ ย ประชุ ม สํ าหรั บ คณะอนุ ก รรมการสภาคณาจารยA แ ละ
ข9าราชการควรศึกษาพิจารณาเพื่อความรอบคอบ สมบูรณA และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
5 พิจารณารDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยกองทุนสวัสดิการ
4/2559
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....
วันที่ 22 เมษายน
1. มอบมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาดําเนินการทบทวนและปรับปรุงแก9ไขใน
2559
รายละเอี ย ด รD าง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี วD าด9 วย กองทุ น
สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ให9ครอบคลุมตาม
ประเด็นข9อสังเกตและข9อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2. มอบมหาวิทยาลัยฯ นําเสนอข9อมูลเชิงศักยภาพด9านการเงินสวัสดิการ
บุ ค ลากรในภาพรวม ตD อ คณะกรรมการนโยบายการเงิ น และทรั พ ยA สิ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเ พื่อพิจารณาหลั กเกณฑAการใช9 จDายเงินกองทุ น
อยDางถู กต9 อง เหมาะสมและเปPนระบบ และนําเสนอคณะอนุกรรมการฝbาย
กฎหมาย ประจํ าสภามหาวิท ยาลัย ราชภั ฏเทพสตรี พิ จารณารD าง ระเบีย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย กองทุนสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ตDอไป
๓. เห็นชอบรDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย กองทุ น
๑๐/๒๕๕๙
สวั ส ดิ ก ารบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี พ.ศ. .... และมอบ
๒๑ ต.ค. ๕๙
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ปรั บ แก9 ไ ขตามข9 อเสนอของประธานคณะอนุ กรรมการฝb าย
กฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๔. ให9 ค ณะกรรมการกองทุ นสวั ส ดิ การบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี นํ าประเด็นความเห็นเกี่ ยวกับคํานิ ยาม “บุคลากร” ที่ บันทึกไว9ใ น
รายงานการประชุ ม ไปสูD ก ารปฏิ บั ติ และหากพบปi ญ หาให9 นํ า เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา
6 พิจารณารDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย การประชุมสภา
5/2559
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
27 พ.ค. 59
1. เห็นชอบในหลักการ รDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
การประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
2. มอบคณะอนุกรรมการฝbายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พิ จ ารณาความถู ก ต9 อ งเหมาะสม กD อ นนํ า เสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามตDอไป
7 พิจารณารDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยหลักเกณฑA วิธีการ
6/2559
และเงื่อนไขการตDอเวลาราชการของข9าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
24 มิ.ย. 59
พ.ศ. ....
1. เห็นชอบรDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยหลักเกณฑA
วิธีการ และเงื่อนไขการตDอเวลาราชการของข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... และให9ดําเนินการปรับแก9ไขตามข9อสังเกตของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-

-

พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 19

พระราชบัญญัติระเบียบ
ข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 17

มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป?นผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือ
หนวยงานนัน้ เป?นเรื่องๆ ก็ได
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
๗
2. เห็นชอบแตDงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตDอเวลาราชการ
(ตDอ) ให9แกDข9าราชการ ประกอบด9วย
1) รองศาสตราจารยAชนศักดิ์ บDายเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู9ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รองประธานกรรมการ
3) รองอธิการบดีผู9รับผิดชอบงานวิชาการ กรรมการ
4) ผู9ชDวยศาสตราจารยAศุภวัฒนA ลาวัณยAวิสุทธิ์ ผู9แทนคณบดี กรรมการ
5) ประธานสภาคณาจารยAและข9าราชการ กรรมการ
6) ผู9อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษยA เลขานุการ
7) เจ9าหน9าที่ในสํานักบริหารทรัพยากรมนุษยA จํานวน 1 คน
ผู9ชDวยเลขานุการ
๘ เห็นชอบรDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยหลักเกณฑA และ
7/2559
วิ ธี กา ร กา ร กํ าห นด ร ะ ดั บ ตํ า แ ห นD ง แ ล ะ ก าร แ ตD ง ตั้ ง พ นั ก ง า นใ น 22 ก.ค. 59
สถาบั นอุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ให9 ดํ ารงตํ า แหนD ง
ประเภทผู9บริหาร ตําแหนDงผู9อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู9อํานวยการกอง
หรื อ หั วหน9 าหนD วยงานที่ เ รี ยกชื่ ออยD างอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ยบเทD ากอง ตํ าแหนD ง
ประเภทวิ ชาชี พ เฉพาะ หรื อเชี่ ยวชาญเฉพาะ และตํ า แหนD ง ประเภททั่ วไป
พ.ศ. .... และให9 ดําเนิ นการปรั บ แก9 ไ ขตามข9 อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

๙

๑๐

8/2559
19 ส.ค. 59

พิ จ ารณารD า ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี วD า ด9 ว ย อั ต รา
การจD า ยคD า ตอบแทน คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
พ.ศ. ....
1. เห็นชอบในหลักการรDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
อัตราการจDายคDาตอบแทน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
พ.ศ. ....
2. คณะกรรมการในระดับหลักสูตร กรรมการที่เปPนผู9ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย ให9ได9รับคDาตอบแทนในอัตราไมDเกินคนละ 5,000 บาท
3. มอบคณะอนุ กรรมการฝb ายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี พิจารณารDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย อัตราการ
จDายคD าตอบแทนคณะกรรมการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน พ.ศ. ....
กDอนนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามตDอไป
พิจารณารDาง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่ อง การกําหนดบัญ ชี
เงินเดื อนขั้ นต่ํ าขั้นสูง ของพนั กงานในสถาบั นอุ ดมศึกษา สังกั ดมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....
1. เห็นชอบรDาง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกําหนดบัญชี
เงินเดื อนขั้ นต่ํ าขั้นสูง ของพนั กงานในสถาบั นอุ ดมศึกษา สังกั ดมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... และมอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ประกาศคณะกรรมการ
ข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่อง หลักเกณฑA วิธีการ
และเงื่อนไขการตDอเวลา
ราชการของข9าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557

พระราชบัญญัติระเบียบ
ข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก9ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 65/1
และมาตรา 65/2
ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2558
ข9อ 14 วรรคสาม
-

พระราชบัญญัติระเบียบ
ข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕47 และที่แก9ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 มาตรา ๖๕/๑

มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป?นผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือ
หนวยงานนัน้ เป?นเรื่องๆ ก็ได
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
๑๐ ราชภัฏเทพสตรี พิจารณาปรับแก9ไขความใน ข9อ5 ตามข9อสังเกตของกรรมการ
(ตDอ) สภามหาวิทยาลัย และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตDอไป
2. มอบฝbายบริหารมหาวิทยาลัย รDวมกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดําเนินการทบทวนและวิเคราะหAโครงสร9าง
อัตรากําลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข9อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และนําเสนอตDอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
เชิงนโยบาย
๑๑ เห็นชอบรDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยการพัสดุ
8/2559
จากเงินรายได9ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
19 ส.ค. 59
1๒ เห็ น ชอบรD า ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี วD า ด9 ว ย กองทุ น
10/2559
เพื่ อ การศึ ก ษาและสวั ส ดิ ก ารนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
21 ต.ค. 59
เทพสตรี พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยฯ รับข9อสังเกตและข9อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการตDอไป
1๓ พิจารณารDาง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
11/2559
เทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑA วิธีการ และเงื่อนไข การทําสัญญาจ9างและการตDอ 18 พ.ย. 59
สั ญ ญาจ9 าง ของพนั กงานในสถาบั นอุ ด มศึ กษา สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี พ.ศ. ....
1. อนุ มั ติ ห ลั ก การรD าง ประกาศคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลใน
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑA วิธีการ และเงื่อนไข การทํา
สัญ ญาจ9างและการตDอสัญ ญาจ9 าง ของพนักงานในสถาบั นอุ ดมศึ กษา สัง กั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....
2. มอบคณะกรรมการบริ หารงานบุ คคลในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี
พิ จารณาตรวจสอบ และปรั บ แก9 ไ ขข9 อความรD าง ประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑA วิธีการ และ
เงื่ อนไข การทํ าสั ญญาจ9 า งและการตD อ สั ญญาจ9 าง ของพนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ตามข9อสังเกต
และข9 อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และนํ าเสนอประธาน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ลงนามในประกาศฯ ตDอไป
1๔ เห็นชอบรDาง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่องนโยบายและแนว
11/2559
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 2561 – 2565) และ
18 พ.ย. 59
ปรับแก9ไขถ9อยคําในรDาง ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ตามข9อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

#

. .

&

–

!"

ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ข9อ 9

-

ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
การบริหารงานบุคคลสํานัก
พนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2558
ข9อ 20

-

มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปDดสอนของมหาวิทยาลัย
และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 พิจารณาแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
1/2559
ราชภัฏเทพสตรี ป2งบประมาณ ๒๕๕๙
22 ม.ค. 59
๑. เห็ นชอบแนวทางการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ป2 ง บประมาณ ๒๕๕๙ ตามหลั กเกณฑA แ ละ
วิธีการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ที่คณะกรรมการฯ เสนอ ทั้งนี้ ขอให9คณะกรรมการฯ นําข9อคิดเห็น
และข9อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิท ยาลั ย ไปประกอบการพิจารณา
ทบทวนในรายละเอี ย ดของกรอบการดํ า เนิ นการติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลตDอไป
๒. เห็นชอบการสอบทานเปPนกรณีพิเศษ ในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีป2งบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน
๒ เรื่อง ดังนี้
๑) การเตรี ย มความพร9 อมเรื่ องการผลิ ต บั ณฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี
๒) การปรั บ ตั ว เพื่ อ ให9 ส อดรั บ กั บ เกณฑA ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเรื่อง
มาตรฐานหลักสูตร และบุคลากร
๒ เห็ นชอบรายงานการติด ตามผลการดําเนิ นงานตามแผนบริห ารความเสี่ ย ง
4/2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป2 พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน) และมอบ 22 เม.ย. 59
มหาวิทยาลัยฯ นําข9อสังเกต และข9อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาดําเนินการตDอไป
๓ รั บ ทราบรายงานเบื้ องต9 น การตรวจสอบการจั ด การศึ กษาหลั กสู ต รระดั บ
4/2559
ปริญญาตรี หลักสูตรระดั บบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ 22 เม.ย. 59
มอบมหาวิ ทยาลั ยฯ รายงานข9 อมูลเพิ่มเติม ตามข9 อสังเกตและข9อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตDอสภามหาวิทยาลัยในครั้งตDอไป
๔ พิจารณารายงานการตรวจสอบการจั ดการศึกษาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
9/2559
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพิ่มเติม
23 ก.ย. 59
1. มหาวิทยาลัยฯ ขอถอนวาระที่ 3.3 รายงานการตรวจสอบการจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เพิ่มเติม เพื่อนําไปดําเนินการตรวจสอบความถูกต9องของข9อมูล ตาม
ข9อสัง เกตและข9 อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และรายงานตD อ
สภามหาวิทยาลัยในครั้งตDอไป
2. มอบฝbายบริหาร กําชับหนDวยงานทุกระดับ ดําเนินการจัดการศึกษาให9
เปPนไป ตามเกณฑAและขั้นตอน ด9วยความระมัดระวัง และรอบคอบ หากภายหลัง
ตรวจพบวDา ข9อมูล ที่นําเสนอตDอสภามหาวิทยาลัยไมDถูกต9อง หนDวยงานที่มีสDวน
เกี่ยวข9องต9องรับผิดชอบในเรื่องที่เสนอด9วย
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2548

-

-

มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปDดสอนของมหาวิทยาลัย
และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
๕ พิจารณาอนุมั ติ การขอเปL ดการเรี ยนการสอน หลั กสูตรรั ฐประศาสนศาสตรบั ณฑิ ต
9/2559
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรA (หลักสูตรใหมD พ.ศ. 2555) สําหรับนักศึกษา 23 ก.ย. 59
ภาคพิ เศษ (กศ.บป.) ภาคการศึ กษาที่ 2 ป2 การศึ กษา 2559 ณ หนD วยจั ด
การศึกษา นอกที่ ตั้ ง มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ เทพสตรี อํ าเภอเดิ ม บางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี
1. มอบมหาวิท ยาลั ยฯ พิ จารณาทบทวน การขอเปLดการเรี ยนการสอน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรA (หลักสูตร
ใหมD พ.ศ. 2555) สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2 ป2
การศึ กษา 2559 ณ หนD วยจั ดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภั ฏเทพ
สตรี อํ าเภอเดิ ม บางนางบวช จั ง หวัด สุ พ รรณบุ รี โดยศึ กษาข9 อมู ล เพิ่ ม เติ ม
วางแผนอยD างรัด กุม ด9 วยความรอบคอบ และเปP นไปตามเกณฑA ที่สํ านั กงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ กษากํ าหนดตามข9 อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และรายงานผลตDอสภามหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเปLดการเรียน
การสอนในป2การศึกษา 2560
2. มอบมหาวิทยาลัยฯ โดยให9ทุกคณะดําเนินการทบทวนการจัดการเรียน
การสอน สถานภาพปiจจุบัน ตลอดจนความพร9อมในด9านตDางๆ เพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอนในอนาคตของทุกหลักสูตร ตามเกณฑAมาตรฐานหลักสูตร
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และรายงานผลการทบทวน
ตDอสภามหาวิทยาลัย
๖ รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึ กษาภายในของมหาวิทยาลั ย
10/2559
ราชภั ฏ เทพสตรี ประจํ าป2 การศึ กษา 2558 และมอบมหาวิ ท ยาลั ยฯ รั บ 21 ต.ค. 59
ข9 อสั ง เกตและข9 อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการ
๗ พิจารณารายงานการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
10/2559
เทพสตรี
21 ต.ค. 59
1. รับทราบรายงานการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี และสภาพปiญหา
2. มอบอธิ การบดี รั บ ข9 อสั ง เกตและข9 อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิ ทยาลั ย ไปพิ จารณาดํ าเนิ นการตามเกณฑAม าตรฐานหลักสู ต ร และให9
นําเสนอรายละเอียดแนวทางการแก9ไขปiญหาการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาในทุกหลักสูตร ตDอสภามหาวิทยาลัยในครั้งตDอไป
๘ เห็ นชอบรายงานการติด ตามผลการดําเนิ นงานตามแผนบริห ารความเสี่ ย ง
10/2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป2 พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 21 ต.ค. 59
เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559)
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-

-

-

มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 อนุมัติให9ปริญญามหาบัณฑิต 43 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 คน
1/2559
และปริญญาบัณฑิต จํานวน 175 คน
22 ม.ค. 59
2 อนุมัติให9ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 46 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2/2559
จํานวน 35 คน และปริญญาบัณฑิต จํานวน 1,228 คน
19 ก.พ. ๕๙
3 อนุมัติให9ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 50 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต
3/2559
จํานวน 4 คน และปริญญาบัณฑิต จํานวน 47 คน
18 มี.ค. 59
4 อนุมัติให9ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 42 คน และปริญญาบัณฑิต
4/2559
จํานวน 102 คน
22 เม.ย. 59
5. อนุมัติให9ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 22 คน และปริญญาบัณฑิต
5/2559
จํานวน 23 คน
27 พ.ค. 59
6 อนุมัติให9ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 48 คน และปริญญาบัณฑิต
6/2559
จํานวน 400 คน
24 มิ.ย. 59
7 อนุมัติให9ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 32 คน และปริญญาบัณฑิต
7/2559
จํานวน 279 คน
22 ก.ค. 59
8 อนุมัติให9ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 1 คน ปริญญามหาบัณฑิต
8/2559
จํานวน 26 คน และปริญญาบัณฑิต จํานวน 66 คน
19 ส.ค. 59
9 อนุมัติให9ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 15 คน และปริญญาบัณฑิต
9/2559
จํานวน 47 คน
23 ก.ค. 59
10 อนุมัติให9ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 42 คน และปริญญาบัณฑิต
10/2559
จํานวน 291 คน
21 ต.ค. 59
11 อนุมัติให9ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 22 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
11/2559
18 พ.ย. 59
จํานวน 161 คน และปริญญาบัณฑิต จํานวน 133 คน
12 อนุมัติให9ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 13 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต
12/2559
จํานวน 5 คน และปริญญาบัณฑิต จํานวน 174 คน
23 ธ.ค. 59

ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
การประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๐ ข9อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี วDาด9วยการประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๑
ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
การประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

มาตรา ๑๘ (๕) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย9 สวนราชการ หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
รวมทั้งการแบงสวนราชการหรือหนวยงานของสวนราชการดังกลาว
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
-

ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

มาตรา ๑๘ (๖) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอืน่ เขาสมทบในมหาวิทยาลัย หรือ
ยกเลิกการสมทบ
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
-

ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 อนุมั ติการเปลี่ยนแปลงอาจารยAป ระจําหลักสู ตร หลักสูต รครุ ศาสตรบั ณฑิ ต
1/2559
สาขาวิ ช าภาษาไทย (5 ป2 ) (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะ 22 ม.ค. 59
มนุษยศาสตรAและสังคมศาสตรA จากเดิม นางสาวนิธิชญา ใจเย็น เปลี่ยนเปPน
นายสนธยา สุขอิ่ม
2 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยAผู9รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยAประจํา
2/2559
หลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท9องถิ่น
19 ก.พ. 59
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรAและสังคมศาสตรA ดังนี้
จากเดิม 1. อาจารยAวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
2. อาจารยAอุเทน เรืองรุDง
3. อาจารยAสมชาย ดีละม9าย
4. อาจารยAอังคณา อุดมพันธA
5. อาจารยAศศิชาลA รถกล
เปลี่ยนใหมD
1. อาจารยAวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
2. อาจารยAอังคณา อุดมพันธA
3. อาจารยAชลิดา แสนวิเศษ
4. อาจารยAจุฑามาศ พรรณสมัย
5. ผู9ชDวยศาสตราจารยAน้ําเพชร อยูDโต
3 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยAผู9รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยAประจํา
2/2559
หลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรA
19 ก.พ. 59
(หลักสูตรใหมD พ.ศ. 2555)
คณะมนุษยศาสตรAและสังคมศาสตรA ดังนี้
จากเดิม 1. อาจารยAชัยวัฒนA มัจฉาธิคุณ
2. อาจารยAชลิดา แสนวิเศษ
3. อาจารยAวันวิสา แย9มกระจDาง
4. อาจารยAจุฑามาศ พรรณสมัย
5. ผู9ชDวยศาสตราจารยAสรายุทธ เสงี่ยม
เปลี่ยนใหมD
1. อาจารยAวันวิสา แย9มกระจDาง
2. อาจารยAอุเทน เรืองรุDง
3. อาจารยAชัยวัฒนA มัจฉาธิคุณ
4. อาจารยAศศิชาลA รถกล
5. ผู9ชDวยศาสตราจารยAสรายุทธ เสงี่ยม
4 อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร
2/2559
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
19 ก.พ. 59
5 อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอรA
2/2559
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
19 ก.พ. 59
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหDงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข9อ ๔

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
6 อนุ มั ติ การเปลี่ย นแปลงอาจารยA ผู9รั บ ผิ ด ชอบหลักสู ต ร และอาจารยAป ระจํ า
2/2559
หลั กสู ต ร หลั กสู ต รครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตรA ทั่ วไป (5 ป2 ) 19 ก.พ. 59
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) คณะวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี ดังนี้
จากเดิม 1. ผู9ชDวยศาสตราจารยAวันทนี ปานเจริญ
2. อาจารยAพินิจนันทA เนื่องจากอวน
3. อาจารยAกมลวรรณ รินทรามี
4. ผู9ชDวยศาสตราจารยAดวงใจ บุญกุศล
5. อาจารยAทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงคA
เปลี่ยนใหมD
1. ผู9ชDวยศาสตราจารยAพงศAธร ลิมปqกฤตนุวัตรA
2. อาจารยAพินิจนันทA เนื่องจากอวน
3. อาจารยAกมลวรรณ รินทรามี
4. อาจารยAทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงคA
5. ผู9ชDวยศาสตราจารยAวันทนี ปานเจริญ
7 อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
3/2559
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ
18 มี.ค. 59
8 อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรA
3/2559
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ
18 มี.ค. 59
9 อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
3/2559
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ
18 มี.ค. 59
3/2559
10 อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกสA (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ
18 มี.ค. 59
11 อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทDองเที่ยวและ
3/2559
การโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ
18 มี.ค. 59
12 อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
3/2559
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ
18 มี.ค. 59
13 อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
3/2559
นิเทศศาสตรA (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ
18 มี.ค. 59
14 อนุมัติการขอปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
3/2559
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ
18 มี.ค. 59
15 อนุมัติขอเพิ่มรายวิช า หมวดวิชาเฉพาะด9าน กลุDมวิชาเฉพาะ (วิชาเอกเลือก)
7/2559
และหมวดวิ ช าเลื อ กเสรี ของหลั ก สู ต รอุ ต สาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต 4 ป2 18 มี.ค. 59
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหมD พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
16 อนุ มัติ ปL ดหลักสู ตรครุศ าสตรมหาบั ณฑิ ต (ค.ม.) สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตรA ศึกษา
9/2559
(หลักสูตรใหมD พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี โดยให9มหาวิทยาลัยฯ 23 ก.ย. 59
ดู แ ลนั กศึ ก ษาที่ ยั ง มี อยูD ใ นหลั กสู ตร จนกระทั่ งนั ก ศึ กษาคนสุ ด ท9 า ยสํ า เร็ จ
การศึกษา
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหDงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข9อ ๔

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
10/2559
17 อนุมัติการขอปรับปรุงแก9ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรA
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี 3 ประการ 21 ต.ค. 59
ดังนี้
1. เปลี่ยนแปลงอาจารยAผู9รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยAประจําหลักสูตร
ได9แกD
จากเดิม
1. ผศ.ผดุงเกียรติ มุDงธัญญา
2. ผศ.บงกช นิ่มตระกูล
3. อาจารยAสามารถ พยอมหอม
4. อาจารยAอภิรัฐ ศิระวรกุล
5. อาจารยAวิจิตรา โสเพ็ง
เปลี่ยนเปPน 1. ผศ.บงกช นิ่มตระกูล
2. อาจารยAสามารถ พยอมหอม
3. อาจารยAวิจิตรา โสเพ็ง
4. อาจารยAอภิรัฐ ศิระวรกุล
5. อาจารยAสุดาภรณA ภูDแพร
2. ปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผล การเรียนรู9สูDหมวด
วิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) ทั้งหมด 6 ด9าน ได9แกD
(1) ด9านคุณธรรม จริยธรรม
(2) ด9านความรู9
(3) ด9านทักษะทางปiญญา
(4) ด9านทักษะความสัมพันธAระหวDางบุคคล และความรับผิดชอบ
(5) ด9 านทั กษะการวิ เ คราะหA เ ชิ ง ตั วเลข การสื่ อสาร และการใช9
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) ด9านทักษะการจัดการเรียนรู9
3. ปรับแก9ไขคําอธิบายรายวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) ให9ถูกต9อง ทันสมัยและ
เหมาะสมกับบริบทตDอการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชาคณิตศาสตรA ๑๐/๒๕๕๙
18 อนุ มั ติ การเปลี่ย นแปลงอาจารยA ผู9รั บ ผิ ด ชอบหลักสู ต ร และอาจารยAป ระจํ า
11/2559
หลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะ 18 พ.ย. 59
มนุษยศาสตรAและสังคมศาสตรA ดังนี้
จากเดิม
1. อาจารยAอภิชาติ อาวจําปา
2. อาจารยAบุญสนอง เภาคํา
3. อาจารยAเสนียA เจริญสุข
4. อาจารยAอรวรรณ ดDานวราวิจิตร
5. อาจารยAรุDงโรจนA กลัดกลีบ
เปลี่ยนใหมD 1. อาจารยAบุญสนอง เภาคํา
2. อาจารยAอภิชาติ อาวจําปา
3. อาจารยAอรวรรณ ดDานวราวิจิตร
4. อาจารยAพิธพร ไทยภูมิ
5. อาจารยAเบญจพร บุญสยมภู
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหDงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข9อ ๔

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
19 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยAผู9รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยAประจําหลักสูตร
11/2559
หลั กสู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี (หลั ก สู ต รใหมD พ.ศ. 2557) 18 พ.ย. 59
คณะวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี ดังนี้
จากเดิม
1. ผศ.ประชาติ วัชรบัณฑิต
2. ผศ.จิตตระการ เอกกมลกุล
3. ผศ.ธรณี เพ็ชรเสนา
4. ผศ.สุนทร สุวรรณโฉม
5. อาจารยAสุชาดา สวัสดี
เปลี่ยนใหมD 1. ผศ.ประชาติ วัชรบัณฑิต
2. ผศ.ธรณี เพ็ชรเสนา
3. อาจารยAสุชาดา สวัสดี
4. อาจารยAภาวิณี เทียมดี
5. อาจารยAปLยวรรณ พันสี
20 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยAผู9รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยAประจําหลักสูตร
11/2559
หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาเกษตรศาสตรA (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 18 พ.ย. 59
2555) คณะวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี ดังนี้
จากเดิม
1. อาจารยA ดร.ประสาร ฉลาดคิด
2. รศ.นวลน9อย บรมรัตนพงศA
3. ผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล
4. ผศ.ประมวล แซDโค9ว
5. อาจารยA ดร.อําพล จุปะมัดถา
เปลี่ยนใหมD
1. อาจารยA ดร.ประสาร ฉลาดคิด
2. ผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล
3. ผศ.ประมวล แซDโค9ว
4. ผศ. ดร.อําพล จุปะมัดถา
5. อาจารยA ดร.รัติยาพร ใจดี
21 อนุ มัติ การปรับ แก9 ไขชื่อหลักสูต ร “หลั กสู ตรนิเ ทศศาสตรบัณฑิต (หลั กสู ตร
11/2559
ปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559)” คณะวิ ทยาการจั ด การ โดยแก9 ไขชื่ อหลั กสู ตรเปP น 18 พ.ย. 59
“หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรA (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559) ” คณะวิทยาการจัดการ
22 อนุมั ติการปรับปรุง หลักสูต รบริ หารธุร กิจบั ณฑิ ต สาขาวิช าการเงินและการ
12/2559
ธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
23 ธ.ค. 59
คณะวิทยาการจัดการ
23 อนุ มั ติ ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห าร
12/2559
ทรัพยากรมนุษยA (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ
23 ธ.ค. 59
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหDงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข9อ ๔

มาตรา ๑๘ (๘) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง และถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย9 และศาสตราจารย9พิเศษ
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 พิจารณาแตDงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
7/2559
๑. เห็นชอบการแตDงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
22 ก.ค. 59
ราชภัฏเทพสตรี ตาม ข9อ 6 ของข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑAและวิธีการได9มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
และให9มหาวิทยาลัยฯ แจ9งผลการดําเนินการให9สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบ
๒. เห็นชอบให9 รองศาสตราจารยAสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู9 ท รงคุ ณ วุ ฒิ เปP น ประธานกรรมการในคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบมหาวิทยาลั ยฯ ดํ าเนิ นการให9ได9 มาซึ่ ง
กรรมการสรรหาฯ ตามข9 อ ๖ (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) และนํ าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแตDงตั้งตDอไป ทั้งนี้ ให9คณะกรรมการสรรหาฯ ดําเนินการให9
ได9มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภายในเก9าสิบวัน นับตั้งแตDวันที่
มีคําสั่งแตDงตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ
๓. ศาสตราจารยA วิจิตร ศรีสอ9าน ยั งคงปฏิบั ติหน9 าที่ นายกสภามหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี ตDอไปจนกวDาจะได9มีนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีใหมD
ซึ่งเปPนการปฏิบัติหน9าที่โดยชอบตามมาตรา ๑๗ วรรคห9า แหDงพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
๔. มอบมหาวิทยาลัยฯ รั บข9อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ทยาลัยไป
ดํ า เนิ น การในประเด็ น สํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วข9 อ งกั บ คํ า สั่ ง หั ว หน9 า คณะรั ก ษา
ความสงบแหDงชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก9ไขปiญหาธรรมา
ภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา สั่ง ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ดังนี้
๑) ดําเนินการตรวจสอบการกําหนดคDาตอบแทน หรือสิทธิประโยชนA
อื่ นใดนอกเหนื อจากกฎ ระเบี ยบที่ กําหนด ให9 กับผู9 ดํ ารงตํ าแหนD ง นายกสภา
มหาวิ ทยาลัยหรื อกรรมการสภามหาวิ ทยาลัยผู9ท รงคุ ณวุ ฒิห รื อไมD หากตรวจ
พบวDามีการดําเนินการในลักษณะดังกลDาว ให9มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการยกเลิก
และปรับแก9ไขให9ถูกต9อง
๒) ดํ าเนิ นการตรวจสอบการจั ดการเรี ยนการสอนในทุ กหลั กสู ตร
เพื่อให9ได9ข9 อเท็จจริงเกี่ยวกั บการจัดการศึกษาตามเกณฑA มาตรฐานหลักสูต ร
ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และรายงานสภามหาวิทยาลัย
ทราบ
๓) การพิ จารณาหลักสูตรใหมD ในการประชุ มสภามหาวิ ทยาลัยให9บ รรจุ
เรื่ อ งไว9 ใ นระเบี ย บวาระเรื่ อ งอนุ มั ติ - เพื่ อ พิ จ ารณา ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให9 ส ภา
มหาวิทยาลัย ได9 ใช9ดุ ลยพิ นิจพิจารณาหลั กสูต รใหมD อยDางละเอี ยด รอบคอบ
สําหรับหลักสูตรปรับปรุงให9บรรจุไว9ในระเบียบวาระเรื่องอนุมัติ-เพื่อทักท9วง
๔) มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ต9 อ งกํ า กั บ ติ ด ตาม การจั ด การเรี ย นการสอน
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดั บบัณฑิตศึกษาอยDางตDอเนื่อง โดยการ
แ ตD ง ตั้ ง ค ณะ ทํ าง าน แ ล ะ ส ามาร ถ ใ ช9 ร ะ บ บ กล ไ ก การ ดํ าเ นิ นกา ร
จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ย
หรือคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน
. .
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑA และ
วิธีการได9มาซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๑๘ (๙) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และ
ผูอํานวยการศูนย9 หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ศาสตราจารย9เกียรติคุณ รองศาสตราจารย9 รองศาสตราจารย9พิเศษ ผูชวยศาสตราจารย9 และผูชวย
ศาสตราจารย9พิเศษ
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
1.
เห็นชอบแตDงตั้งผู9ชDวยศาสตราจารยAเพชรรัตนA บริสุทธิ์ ดํารงตําแหนDงคณบดี
3/2559
คณะมนุษยศาสตรAและสังคมศาสตรA ทั้งนี้ ตั้งแตDวันที่ 19 มีนาคม 2559
18 มี.ค. 59
เปPนต9นไป
(การประชุมลับ)

2.

อนุมัติกําหนดตําแหนDงและแตDงตั้งให9ดํารงตําแหนDงผู9ชDวยศาสตราจารยA
จํานวน ๑ ราย

3.

อนุมัติกําหนดตําแหนDงและแตDงตั้งให9ดํารงตําแหนDงทางวิชาการ ระดับผู9ชDวย
ศาสตราจารยA จํานวน ๑ ราย

4.

อนุมัติกําหนดตําแหนDงและแตDงตั้งให9ดํารงตําแหนDงทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารยA จํานวน ๑ ราย

5.

อนุมัติกําหนดตําแหนDงและแตDงตั้งให9ดํารงตําแหนDงทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารยA จํานวน ๑ ราย

6.

อนุ มั ติ กํา หนดตํ าแหนD ง และแตD ง ตั้ ง ให9 ดํ ารงตํ าแหนD ง ผู9 ชD วยศาสตราจารยA
จํานวน ๑ ราย

7.

อนุ มั ติ กํา หนดตํ าแหนD ง และแตD ง ตั้ ง ให9 ดํ ารงตํ าแหนD ง ผู9 ชD วยศาสตราจารยA
จํานวน ๑ ราย

8.

อนุ มั ติ กําหนดตํ าแหนD งและแตD ง ตั้ง ให9 ดํ ารงตํ าแหนD งผู9 ชD วยศาสตราจารยA
จํานวน ๑ ราย

9.

อนุ มั ติ กําหนดตํ าแหนD งและแตD ง ตั้ง ให9 ดํ ารงตํ าแหนD งผู9 ชD วยศาสตราจารยA
จํานวน ๑ ราย

10.

อนุมัติกําหนดตําแหนDงและแตDงตั้งให9 ดํารงตําแหนDงรองศาสตราจารยA
จํานวน ๑ ราย

. .
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4/2559
22 เม.ย. 59
(การประชุมลับ)
6/2559
24 มิ.ย. 59
(การประชุมลับ)
6/2559
24 มิ.ย. 59
(การประชุมลับ)
6/2559
24 มิ.ย. 59
(การประชุมลับ)
9/25559
23 ก.ย. 59
(การประชุมลับ)
9/25559
23 ก.ย. 59
(การประชุมลับ)
11/2559
18 พ.ย. 59
(การประชุมลับ)
11/2559
18 พ.ย. 59
(การประชุมลับ)
11/2559
18 พ.ย. 59
(การประชุมลับ)

–
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ข9อบังคับ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
หลักเกณฑA และวิธีการ
สรรหาคณบดี
พ.ศ. ๒๕๕๑
ข9อบังคับ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
หลักเกณฑAและวิธีการ
พิจารณาแตDงตั้งบุคคล
ให9ดํารงตําแหนDง
ผู9ชDวยศาสตราจารยA
รองศาสตราจารยA
และศาสตราจารยA
พ.ศ. ๒๕๕๗

มาตรา ๑๘ (๑๐) แตงตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
-

ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณรายจDายจากงบประมาณเงินรายได9จาก การเปLดรับ
3/2559
นักศึ กษาภาคพิ เศษ ประจํ าภาคการศึกษาที่ 2/2558 จํานวน 911,800 18 มี.ค. 59
บาท (เก9าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร9อยบาทถ9วน) เพื่อเปPนคDาใช9จDายในการ
บริหารจัดการและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย

ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

2

อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณรายจDายจากงบประมาณเงินรายได9
จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการความรDวมมือในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษา
ทั่วไปกับ วิทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ภาค
การศึกษาที่ 2/2558 จํานวน 150,840 บาท (หนึ่งแสนห9าหมื่นแปดร9อย
สี่สิบบาทถ9วน)
2. โครงการความรDวมมื อทางวิช าการกั บกรมสDง เสริม การปกครองสD วน
ท9องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รุDนที่ 5 พ.ศ. 2559 จํานวน 448,800 บาท
(สี่แสนสี่หมื่นแปดพันแปดร9อยบาทถ9วน)

4/2559
22 เม.ย. 59

3

อนุมัติงบประมาณรายจDายจากงบประมาณเงินรายได9 จากการเปLดรับนักศึกษา
ภาคพิ เ ศษ ประจํ าภาคการศึ กษาที่ 3/2558 จํานวน 1,280,000 บาท
(หนึ่งล9านสองแสนแปดหมื่นบาทถ9วน)
อนุมัติงบประมาณรายจDายจากงบประมาณเงินรายได9 จากการเปLดรับนักศึกษา
ภาคพิ เ ศษ ประจํ าภาคการศึ กษาที่ 3/2558 (เพิ่ ม เติ ม ) จากหนD วยจั ด
การศึ กษานอกที่ ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี อํ าเภอเดิ ม บางนางบวช
จังหวัด สุพ รรณบุ รี จํานวน 230,400 บาท (สองแสนสามหมื่นสี่ร9 อยบาท
ถ9วน)
อนุมัติงบประมาณรายจDายจากงบประมาณเงินรายได9จากการเปLดรับนักศึกษา
ภาคพิเศษประจําภาคการศึกษาที่ 3/2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) จากหนDวยจัด
การศึกษานอกที่ ตั้ง มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี อํ าเภอชัย บาดาล จัง หวั ด
ลพบุรี จํานวน 147,200 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร9อยบาทถ9วน)
พิจารณาอนุมัติแ ผนปฏิบั ติการ (Action plan) ประจําป2งบประมาณ พ.ศ.
2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1. อนุมัติหลักการแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจําป2งบประมาณ
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2. มอบมหาวิทยาลัยฯ รับข9อสังเกตและข9อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ไปดํ า เนิ นการ หากมี ค วามจํ าเปP นต9 องปรั บ ปรุ ง แก9 ไ ขให9
นําเสนอตDอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

6/2559
24 มิ.ย. 59

4
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7/2559
22 ก.ค. 59

8/2559
19 ส.ค. 59
9/2559
23 ก.ย. 59

–

!"

ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
การบริหารงบประมาณ
และการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
หมวด ๓ ข9อ ๑๗
ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
การบริหารงบประมาณ
และการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
หมวด ๓ ข9อ ๑๗
ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยการ
รับ – จDายเงินการจัด
การศึกษาโครงการ
ความรDวมมือทางวิชาการ
ระหวDางกรมสDงเสริมการ
ปกครองสDวนท9องถิ่นกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2549
ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
การบริหารงบประมาณ
และการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
หมวด ๓ ข9อ ๑๗

มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
7 อนุมัติงบประมาณรายจDายจากงบประมาณเงินรายได9 จากการเปLดรับนักศึกษา
10/2559
ภาคปกติ (เพิ่ ม เติ ม ) และภาคพิ เ ศษ ประจํ า ภาคการศึ ก ษาที่ 1/2559 21 ต.ค. 59
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จํานวน 4,863,500 บาท (สี่ล9านแปดแสนหก
หมื่นสามพันห9าร9อยบาทถ9วน)
8 พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณเงินรายได9จากการจั ดการทรัพยAสิ นและรายได9
10/2559
21 ต.ค. 59
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ป2งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
1 . อนุ มั ติ ห ลั กก าร คํ าข อตั้ ง ง บ ป ร ะ มาณ เ งิ นร า ย ไ ด9 จา ก
การจั ด การทรั พ ยA สิ น และรายได9 ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ป2งบประมาณ พ.ศ. 2560
2. มอบมหาวิทยาลัยฯ รับข9อสังเกตและข9อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการตDอไป
9 อนุมัติงบประมาณรายจDายจากงบประมาณเงินรายได9 จากการเปLดรับนักศึกษา
12/2559
ภาคพิเ ศษ ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2559 จํ านวน 5,040,000 บาท
23 ธ.ค. 59
(ห9าล9านสี่ห มื่นบาทถ9วน) เพื่อจั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนและการบริ หาร
จัดการ

มาตรา ๑๘ (๑๒) ออกระเบียบและขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายไดและ
ผลประโยชน9จากทรัพย9สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวของ
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 พิจารณารD าง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี วD าด9 วย การจD ายเบี้ ย
3/2559
ประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
18 มี.ค. 59
1) เห็นชอบรDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย การจDาย
เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2) การจD ายเบี้ ย ประชุ ม สํ าหรั บ คณะอนุ ก รรมการสภาคณาจารยA แ ละ
ข9าราชการควรศึกษาพิจารณาเพื่อความรอบคอบ สมบูรณA และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
2 พิจารณารDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยกองทุนสวัสดิการ
4/2559
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....
22 เม.ย. 59
1. มอบมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาดําเนินการทบทวนและปรับปรุงแก9ไขใน
รายละเอี ย ด รD าง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี วD า ด9 วย กองทุ น
สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ให9ครอบคลุมตาม
ประเด็นข9อสังเกตและข9อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2. มอบมหาวิ ท ยาลั ย ฯ นํ าเสนอข9 อ มู ล เชิ ง ศั ก ยภาพด9 า นการเงิ น
สวัสดิการบุคลากรในภาพรวม ตDอคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยAสิน
มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ เทพสตรีเพื่อพิ จารณาหลั กเกณฑA การใช9 จDายเงิ นกองทุ น
อยD างถู กต9 อง เหมาะสมและเปPนระบบ และนํ าเสนอคณะอนุ กรรมการฝb าย
กฎหมาย ประจําสภามหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏเทพสตรี พิ จารณารD าง ระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย กองทุนสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ตDอไป
. .
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยการ
บริหารงบประมาณและ
การเงินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๙ ข9อ ๑๗

ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

มาตรา ๑๘ (๑๒) ออกระเบียบและขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายไดและ
ผลประโยชน9จากทรัพย9สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวของ
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
2 พิจารณารDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย กองทุนสวัสดิการ
10/2559
(ตDอ) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....
21 ต.ค. 59
1. เ ห็ น ชอบรD าง ร ะเ บี ย บ มห าวิ ทย าลั ยร าช ภั ฏ เท พส ต รี
วDาด9วย กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... และ
มอบมหาวิ ทยาลัย ฯ ปรั บแก9 ไขตามข9 อเสนอของประธานคณะอนุ กรรมการ
ฝbายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2. ให9คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี นําประเด็นความเห็นเกี่ยวกับคํานิยาม “บุคลากร” ที่บันทึกไว9ใน
รายงานการประชุ ม ไปสูD ก ารปฏิ บั ติ และหากพบปi ญ หาให9 นํ า เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา
3 พิจารณารD าง ระเบียบมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี วDาด9วย อั ตราการจDาย
8/2559
คDาตอบแทน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ....
19 ส.ค. 59
1. เห็นชอบในหลักการรDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
อัตราการจDายคDาตอบแทน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
พ.ศ. ....
2. คณะกรรมการในระดับหลักสูตร กรรมการที่เปPนผู9ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย ให9ได9รับคDาตอบแทนในอัตราไมDเกินคนละ 5,000 บาท
3. มอบคณะอนุกรรมการฝbายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พิจารณารDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย อัตราการ
จDายคD าตอบแทนคณะกรรมการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน พ.ศ. ....
กDอนนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตDอไป
4 เห็นชอบรDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยการพัสดุจากเงิน
9/2559
รายได9ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
23 ก.ย. 59
5 เห็ น ชอบรD า ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี วD า ด9 ว ย กองทุ น
10/2559
เพื่ อ การศึ ก ษาและสวั ส ดิ ก ารนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ 21 ต.ค. 59
เทพสตรี พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยฯ รับข9อสังเกตและข9อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการตDอไป
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 พิจารณารDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย การกําหนดภาระ
1/2559
งานของ ผู9ดํารงตําแหนDงอาจารยA ผู9ชDวยศาสตราจารยA รองศาสตราจารยA และ 22 ม.ค. 59
ศาสตราจารยA พ.ศ. ....
1) เห็นชอบรDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยการกําหนด
ภาระงานของ ผู9ดํารงตําแหนDงอาจารยA ผู9ชDวยศาสตราจารยA รองศาสตราจารยA
และศาสตราจารยA พ.ศ. .... โดยให9ดําเนิ นการปรับ แก9 ไขตามข9อสังเกตและ
ข9อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2) มอบประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาฝbายกฎหมายของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เทพสตรี พิ จารณาตรวจสอบความถู กต9 องกD อนนํ าเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามตDอไป

2

3
4

2/2559
19 ก.พ. 59

พิจารณารDาง ข9อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยหลักเกณฑAและ
วิ ธี การพิ จ ารณาแตD ง ตั้ ง บุ ค คลให9 ดํ ารงตํ า แหนD ง ผู9 ชD วยศาสตราจารยA รอง
ศาสตราจารยA และศาสตราจารยA (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
1) เห็นชอบรDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยหลักเกณฑA
และวิ ธีก ารพิ จ ารณาแตD ง ตั้ ง บุ ค คลให9 ดํ ารงตํ าแหนD ง ผู9 ชD วยศาสตราจารยA
รองศาสตราจารยA และศาสตราจารยA (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
2) มอบอธิ ก ารบดี นํ า ข9 อ คิ ด เห็ น ข9 อ เสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ไปดํ า เนิ นการศึ กษาวิ เ คราะหA จั ด ทํ ารายงานการขอกํ าหนด
ตําแหนDงทางวิชาการ และจัดทําแผนพัฒนาอาจารยAเข9าสูDตําแหนDงทางวิชาการ
ระยะ 4 ป2 เสนอสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบรายงานผลการพัฒนาอาจารยA เพื่อเข9าสูDตําแหนD งทางวิชาการ และ
มอบอธิการบดีรับข9อสังเกตและข9อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาดําเนินการตDอไป
พิจารณาการจ9างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภท ผู9บริหาร
1. ยื น ยั น การจ9 า งพนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาประเภท ผู9 บ ริ ห าร
ตําแหนDง อธิการบดี และคณบดี ตามประกาศมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี
เรื่ อ ง อั ต ราการจD า ยเงิ น เดื อ นผู9 บ ริ ห ารซึ่ ง ไมD เ ปP น ข9 า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึ กษา หรือพนักงานในสถาบันอุ ดมศึกษาในตําแหนDงอธิ การบดี
และคณบดี ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ ตั้งแตDวันที่ 1 ตุลาคม
2557 เปPนต9นไป
2. ขอให9 นิติ กรของมหาวิท ยาลั ยฯ ศึกษาและดําเนินการเกี่ ยวกั บการ
จั ด ทํ า สั ญ ญาจ9 า งพนั ก งานในสถาบั นอุ ด มศึ ก ษา ประเภทผู9 บ ริ ห าร ตาม
ข9อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

. .
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติระเบียบ
ข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2547 และที่แก9ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา 17
ประกาศคณะกรรมการ
ข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่อง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผูด9 ํารง
ตําแหนDงอาจารยA
ผู9ชDวยศาสตราจารยA
รองศาสตราจารยA และ
ศาสตราจารยA พ.ศ. 2558
ข9อ 7
พระราชบัญญัติระเบียบ
ข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2547 และที่แก9ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๖๕/๑

3/2559
18 มี.ค. 59
5/2559
27 พ.ค. 59

–

!"

พระราชบัญญัติระเบียบ
ข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แก9ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๘ และมาตรา
๖๕/๒

มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
5 เห็ นชอบการกําหนดเกณฑA และวิธีการในการวิ เ คราะหA กรอบความต9 องการ
5/2559
คณาจารยAเปP นรายสาขาวิ ชา เพื่อประโยชนAในการพิจารณาตDอเวลาราชการ 27 พ.ค. 59
ของข9าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑAและ
วิ ธี ก ารที่ กํ า หนดไว9 ต ามหนั ง สื อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
ที่ ศธ 0509(5).6/ว1086 ลงวั น ที่ 5 กั น ยายน 2556 และมอบ
มหาวิทยาลัยฯ นําข9อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปสูDการปฏิบัติ
6

7

พิจารณารDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยหลักเกณฑA วิธีการ
และเงื่อนไขการตDอเวลาราชการของข9าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ....
1. เห็นชอบรDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
หลักเกณฑA วิธีการ และเงื่อนไขการตDอเวลาราชการของข9าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... และให9ดําเนินการปรับแก9ไขตาม
ข9อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2. เห็นชอบแตDงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตDอเวลา
ราชการให9แกDข9าราชการ ประกอบด9วย
1) รองศาสตราจารยAชนศักดิ์ บDายเที่ยง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู9ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รองประธานกรรมการ
3) รองอธิการบดีผู9รับผิดชอบงานวิชาการ กรรมการ
4) ผู9ชDวยศาสตราจารยAศุภวัฒนA ลาวัณยAวิสุทธิ์ ผู9แทนคณบดี
กรรมการ
5) ประธานสภาคณาจารยAและข9าราชการ กรรมการ
6) ผู9อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษยA เลขานุการ
7) เจ9าหน9าที่ในสํานักบริหารทรัพยากรมนุษยA จํานวน 1 คน
ผู9ชDวยเลขานุการ
เห็นชอบรDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยหลักเกณฑA และ
วิ ธี กา ร กา ร กํ าห นด ร ะ ดั บ ตํ า แ ห นD ง แ ล ะ ก าร แ ตD ง ตั้ ง พ นั ก ง า นใ น
สถาบั นอุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ให9 ดํ ารงตํ า แหนD ง
ประเภทผู9บริหาร ตําแหนDงผู9อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู9อํานวยการกอง
หรื อ หั วหน9 าหนD วยงานที่ เ รี ยกชื่ ออยD างอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ยบเทD ากอง ตํ าแหนD ง
ประเภทวิ ชาชี พ เฉพาะ หรื อเชี่ ยวชาญเฉพาะ และตํ า แหนD ง ประเภททั่ วไป
พ.ศ. .... และให9 ดําเนิ นการปรั บ แก9 ไ ขตามข9 อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
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6/2559
24 มิ.ย. 59

7/2559
22 ก.ค. 59

–

!"

ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ประกาศคณะกรรมการ
ข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่อง หลักเกณฑA วิธีการ
และเงื่อนไขการตDอเวลา
ราชการของข9าราชการ
พลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557 ข9อ 4
พระราชบัญญัติระเบียบ
ข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 17
ประกาศคณะกรรมการ
ข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่อง หลักเกณฑA วิธีการ
และเงื่อนไขการตDอเวลา
ราชการของข9าราชการ
พลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557

พระราชบัญญัติระเบียบ
ข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก9ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 65/1
และมาตรา 65/2
ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2558
ข9อ 14 วรรคสาม

มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
8 พิจารณารDาง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่ อง การกําหนดบัญ ชี
8/2559
เงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราช 19 ส.ค. 59
ภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....
1. เห็นชอบรDาง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกําหนดบัญชี
เงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... และมอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี พิจารณาปรับแก9ไขความใน ข9อ 5 ตามข9อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตDอไป
2. มอบฝbายบริหารมหาวิทยาลัย รDวมกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดําเนินการทบทวนและวิเคราะหAโครงสร9าง
อัตรากําลังบุคลากรของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี ตามข9อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลั ย และนําเสนอตDอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
เชิงนโยบาย
9 มอบมหาวิ ท ยาลั ย ฯ นํ ากรอบอัต รากํ าลั ง เพิ่ม ใหมDข องมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
8/2559
เทพสตรี ประจํ า ป2 ง บประมาณ 2558 – 2561 ที่ เ สนอตD อ สํ า นั ก งาน 19 ส.ค. 59
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ตามหนั ง สื อ ที่ ศธ 0509(5).6/
ว 1086 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556 มาใช9ประกอบการพิจารณาตDอเวลา
ราชการของข9าราชการพลเรือนในสถาบั นอุด มศึ กษา สั งกั ดคณะครุศ าสตรA
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
10 อนุ มั ติ ตD อเวลาราชการของ รองศาสตราจารยA ดร.ปราโมทยA จั นทรA เ รื อ ง
9/2559
ข9าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตรA มหาวิทยาลัย 23 ก.ย. 59
ราชภัฏเทพสตรี

11
12

รั บ ทราบรายงานกรณี การไมD ตD อสั ญ ญาจ9 างพนั กงานในสถาบั น อุ ด มศึ กษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ตามที่ คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสนอ
พิจารณารDาง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑA วิธีการ และเงื่อนไข การทําสัญญาจ9างและการตDอ
สั ญ ญาจ9 าง ของพนั กงานในสถาบั นอุ ด มศึ กษา สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี พ.ศ. ....
1. อนุมัติหลักการรDาง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิท ยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑA วิ ธีการ และเงื่ อนไข การทํ า
สัญ ญาจ9างและการตDอสัญ ญาจ9 าง ของพนักงานในสถาบั นอุ ดมศึ กษา สัง กั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....

. .
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติระเบียบ
ข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕47 และที่แก9ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 มาตรา ๖๕/๑
ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ข9อ 9

ประกาศคณะกรรมการ
ข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่อง หลักเกณฑA วิธีการ
และเงื่อนไขการตDอเวลา
ราชการของข9าราชการ
พลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๕๗ ข9อ ๗ (๓)

10/2559
21 ต.ค. 59
11/2559
18 พ.ย. 59

–

!"

ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยการ
บริหารงานบุคคลสํานัก
พนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2558
ข9อ 20

มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
12
2. มอบคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
(ตDอ) เทพสตรีพิจารณาตรวจสอบ และปรับแก9ไขข9อความรDาง ประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑA วิธีการ และ
เงื่ อนไข การทํ าสั ญ ญาจ9 า งแ ล ะการ ตD อสั ญญ าจ9 าง ของพ นั กง านใ น
สถาบันอุดมศึกษา สัง กัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ตามข9อสังเกต
และข9 อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และนํ า เสนอประธาน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ลงนามในประกาศฯ ตDอไป

ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

มาตรา ๑๘ (๑๔) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด อันอยูในอํานาจหนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัย
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
๑ เห็นชอบแตDงตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยAสิน มหาวิทยาลัย
๑/๒๕๕๙
ราชภัฏเทพสตรี ประกอบด9วย
๒๒ ม.ค. ๕๙
1) นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู9ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2) รศ.นันทนา แจ9งสุวรรณA อธิการบดี รองประธานกรรมการ
3) นายโอภาส เขียววิชัย ผู9ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4) นายวิชิต พิพัทธกุศลกุล ผู9ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5) รศ.ประเทือง ภูมิภัทราคม ผู9ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6) ผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล
รองอธิการบดีฝbายวางแผนและวิจัย
กรรมการ
7) ผศ.ธนิดา ภูDแดง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
8) ผศ.จินตนา เวชมี รองอธิการบดีฝbายบริหาร และกิจการนักศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๒ เห็นชอบแตDงตั้งคณะกรรมการรDางนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2/2559
ประกอบด9วย
19 ก.พ. 59
1. นายวิชัย ศรีขวัญ
ประธานกรรมการ
2. นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล
กรรมการ
3. นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการ
4. รองศาสตราจารยAนันทนา แจ9งสุวรรณA
กรรมการ
5. ผู9ชDวยศาสตราจารยAศศิธร วชิรปiญญาพงศA กรรมการ
6. อาจารยAฑัชวงษA จุลสวัสดิ์
กรรมการ
7. ผู9ชDวยศาสตราจารยAเพชรสุดา เพชรใส
กรรมการ
8. อาจารยAพงศAศรัณยA จันทรAชุDม
กรรมการ
9. ผู9ชDวยศาสตราจารยAจินตนา เวชมี
กรรมการและเลขานุการ

ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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มาตรา ๑๘ (๑๔) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด อันอยูในอํานาจหนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัย
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
๓ เห็นชอบแตD งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุ ษยศาสตรA และสั งคมศาสตรA
2/2559
ประกอบด9วย
19 ก.พ. 59
1. รองศาสตราจารยAนันทนา แจ9งสุวรรณA
ประธานกรรมการ
2. ผู9ชDวยศาสตราจารยAธนิดา ภูDแดง
กรรมการ
3. อาจารยAพงศAศรัณยA จันทรAชุDม
กรรมการ
4. อาจารยAมยุรี ทรัพยAเที่ยง
กรรมการ
5. อาจารยAชลิดา แสนวิเศษ
กรรมการ
6. อาจารยAภาคภูมิ เฉลิมวัฒนA
กรรมการ
7. อาจารยAญาณเทพ อารมยAอุDน
กรรมการ
๔ เห็นชอบแตDงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
3/2559
ราชภัฏเทพสตรี ประกอบด9วย
18 มี.ค. 59
1) นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู9ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2) รศ.ดร.นันทนา แจ9งสุวรรณA อธิการบดี รองประธานกรรมการ
3) ผศ.จินตนา เวชมี รองอธิการบดี
กรรมการ
4) ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ
คณบดี กรรมการ
5) ผศ. ดร.เพชรสุดา เพชรใส คณบดี กรรมการ
6) ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู9อํานวยการ
กรรมการ
7) ผศ. ดร.ศศิธร วชิรปiญญาพงศA ประธานสภาคณาจารยAและข9าราชการ
กรรมการ
8) อาจารยA ดร.ศตพล มุDงค้ํากลาง ข9าราชการหรือพนักงาน สายวิชาการ
กรรมการ
9) อาจารยAอภิชาติ อาวจําปา ข9าราชการหรือพนักงาน สายวิชาการ
กรรมการ
10) นางรุDงทิพยA คงมานะ ข9าราชการหรือพนักงาน สายสนับสนุน
กรรมการ
11) รองศาสตราจารยAสุรชัย ขวัญเมือง ผู9ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
กรรมการ
12) นายโอภาส เขียววิชัย ผู9ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
กรรมการ
13) รองศาสตราจารยA ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ผู9ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย กรรมการ
14) นายขจร จิตสุขุมมงคล ผู9ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
กรรมการ
15) นางสุนันทา สมพงษA ผู9ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
กรรมการ
16) อาจารยAพิธพร ไทยภูมิ ผู9อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษยA
เลขานุการ
17) นายศุภธี โตสกุล
ผู9ชDวยเลขานุการ
18) นางปLxนธัญ พรรษา
ผู9ชDวยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแตDวันที่ 22 มีนาคม 2559 เปPนต9นไป
. .
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
หลักเกณฑA และวิธีการสรร
หาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑
ข9อ ๗

ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ. ๒๕๕7 ข9อ ๕

มาตรา ๑๘ (๑๔) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด อันอยูในอํานาจหนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัย
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
8/2559
๕ พิจารณาแตDงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
19 ส.ค. 59
1. เห็นชอบแตDงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประกอบด9วย
1) รองศาสตราจารยAสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู9ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารยA ดร.นันทนา แจ9งสุวรรณA อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี กรรมการ
3) ผู9ชDวยศาสตราจารยA ดร.ศศิธร วชิรปiญญาพงศA ประธานสภา
คณาจารยAและข9าราชการ กรรมการ
4) ดร.นุรักษA มโนสุจริตธรรม ประธานกรรมการสDงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย กรรมการ
5) ศาสตราจารยAประดิษฐA พงศAทองคํา รองอธิการบดี ฝbายวิชาการ
กรรมการ
6) ผู9ชDวยศาสตราจารยAเพียงใจ เจียรวิชญกุล รองอธิการบดีฝbาย
วางแผนและวิจัย กรรมการ
7) ผู9ชDวยศาสตราจารยAธนิดา ภูDแดง คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
8) ผู9ชDวยศาสตราจารยA ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ คณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรรมการ
9) อาจารยA ดร.จุติรัช อนุกูล ผู9อํานวยการสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม กรรมการ
10) อาจารยA ดร.เฉลิมชัย หาญกล9าคณาจารยAประจํา กรรมการ
11) อาจารยA ดร.เสาวนียA ศรีกาญจนารักษA คณาจารยAประจํา
กรรมการ
12) นายสมชาย แก9วเกิด พนักงาน กรรมการ
13) ผู9ชDวยศาสตราจารยAวันดี เภาคํา เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยเลขานุการ
ทั้งนี้ ให9คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ดําเนินการให9ได9มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข9อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยคุณสมบัติหลักเกณฑAและวิธีการได9มาซึ่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข9อง ภายในเก9าสิบวัน
ราชภัฏเทพสตรี
2. มอบเลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย พิ จารณาเสนอบุ คคลเพื่ อแตD งตั้งเปP น
คณะทํางานการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โดยอธิการบดีเปPนผู9ลงนามในคําสั่งแตDงตั้ง
นับแตDวันที่มีคําสั่งแตDงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑAและ
วิธีการได9มาซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข9อ ๖

มาตรา ๑๘ (๑๔) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด อันอยูในอํานาจหนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัย
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
๖ รั บ ทราบผลการสํ ารวจการจั ด ทํ า รD า ง พระราชกฤษฎี กาวD า ด9 ว ยปริ ญ ญาใน
12/2559
สาขาวิช า อั กษรยD อสําหรั บสาขาวิช า ครุย วิท ยฐานะ เข็ม วิ ทยฐานะ และครุ ย 23 ธ.ค. 59
ประจํ าตําแหนD งของมหาวิทยาลัย ราชภั ฏเทพสตรี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ตามที่
มหาวิท ยาลัย ฯ ได9 ดํ าเนิ นการ มีค วามถู กต9 อง ครบถ9 วน สมบู ร ณA และไมD มี ผ ล
บังคับใช9ย9อนหลัง
12/2559
๗ พิจารณาแตDงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี และแตDงตั้งคณะกรรมการสรรหา
23 ธ.ค. 59
ผู9อํานวยการสถาบัน และผู9อํานวยการสํานัก
๑) เห็ น ชอบแตD ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาคณบดี ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ
ประกอบด9วย
(๑) รองศาสตราจารยAนันทนา แจ9งสุวรรณA
ประธานกรรมการ
(๒) ผู9ชDวยศาสตราจารยAฐาปกรณA แก9วเงิน
กรรมการ
(๓) ผู9ชDวยศาสตราจารยAเพชรรัตนA บริสุทธิ์
กรรมการ
(๔) ผู9ชDวยศาสตราจารยAวนิดา เพิ่มศิริ
กรรมการ
(๕) นางสาวขนิษฐา สุกใส
กรรมการ
(๖) อาจารยAเพ็ญนภา จุมพลพงษA
กรรมการ
(๗) อาจารยAอุษณี จิตติมณี
กรรมการ
๒) เห็นชอบแตDงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตรA ประกอบด9วย
(๑) รองศาสตราจารยAนันทนา แจ9งสุวรรณA
ประธานกรรมการ
(๒) ผู9ชDวยศาสตราจารยAธนิดา ภูDแดง
กรรมการ
(๓) ผู9ชDวยศาสตราจารยAศรีสุภา นาคธน
กรรมการ
(๔) ผู9ชDวยศาสตราจารยAชุลีพร สงวนศรี
กรรมการ
(๕) ผู9ชDวยศาสตราจารยAทิพวัลยA คําคง
กรรมการ
(๖) อาจารยAภูวดล จุลสุคนธA
กรรมการ
(๗) อาจารยAคธาวุธ ศรียา
กรรมการ
3) เห็ นชอบแตD ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาคณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตรA แ ละ
เทคโนโลยี ประกอบด9วย
(๑) รองศาสตราจารยAนันทนา แจ9งสุวรรณA
ประธานกรรมการ
(๒) ผู9ชDวยศาสตราจารยAเพชรสุดา เพชรใส
กรรมการ
(๓) ผู9ชDวยศาสตราจารยAเพชรรัตนA บริสุทธิ์
กรรมการ
(๔) อาจารยAขวัญชัย ชัยอุดม
กรรมการ
(๕) อาจารยAเจนจิรา เดชรักษา
กรรมการ
(๖) อาจารยAธีรภัทร สุวรรณรุจิ
กรรมการ
(๗) อาจารยAธนวัฒนA พงษAศักดิ์
กรรมการ
๔) เห็นชอบแตDงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด9วย
(๑) รองศาสตราจารยAนันทนา แจ9งสุวรรณA
ประธานกรรมการ
(๒) ผู9ชDวยศาสตราจารยAฐาปกรณA แก9วเงิน
กรรมการ
(๓) อาจารยAพงศAศรัณยA จันทรAชุDม
กรรมการ
(๔) อาจารยAกอรวี ศิริโภคาภิรมยA
กรรมการ
(๕) อาจารยAปiญญAชลี เตDาทอง
กรรมการ
. .
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
หลักเกณฑA และวิธีการสรร
หาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑
ข9อ ๗
ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
หลักเกณฑAและวิธีการสรร
หาผู9อํานวยการสถาบัน
สํานัก ศูนยA สDวนราชการ
หรือหนDวยงานที่เรียกชื่อ
อยDางอื่นที่มีฐานะเทียบเทDา
คณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข9อ ๗

มาตรา ๑๘ (๑๔) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด อันอยูในอํานาจหนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัย
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
๗
(๖) อาจารยAธนชัย ปฐมรัตนA
กรรมการ
(ตDอ)
(๗) อาจารยAดวงพร ไม9ประเสริฐ
กรรมการ
๕) เห็นชอบแตDงตั้งคณะกรรมการสรรหาผู9อํานวยการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด9วย
(๑) รองศาสตราจารยAนันทนา แจ9งสุวรรณA
ประธานกรรมการ
(๒) อาจารยAจุติรัช อนุกูล
กรรมการ
(๓) อาจารยAพงศAศรัณยA จันทรAชุDม
กรรมการ
(๔) อาจารยAมยุรี ทรัพยAเที่ยง
กรรมการ
(๕) นางสาวชวนชม สมนึก
กรรมการ
(๖) อาจารยAปLยะพงษA แดงขํา
กรรมการ
(๗) นายอานพ ทองตัน
กรรมการ
๖) เห็ นชอบแตD ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาผู9 อํานวยการสถาบั นวิ จัย และ
พัฒนา ประกอบด9วย
(๑) รองศาสตราจารยAนันทนา แจ9งสุวรรณA
ประธานกรรมการ
(๒) อาจารยAจุติรัช อนุกูล
กรรมการ
(๓) ผู9ชDวยศาสตราจารยAธนิดา ภูDแดง
กรรมการ
(๔) อาจารยAพิธพร ไทยภูมิ
กรรมการ
(๕) อาจารยAวัลยAลิกา สุขสําราญ
กรรมการ
(๖) อาจารยAนนทรัฐ บํารุงเกียรติ
กรรมการ
(๗) นายนพดล มีคุณ
กรรมการ
๘ เห็นชอบแตDงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
12/2559
เทพสตรี ประกอบด9วย
1) นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู9ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารยAชนศักดิ์ บDายเที่ยง ผู9แทนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู9ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3) นายวิชัย ศรีขวัญ
ผู9แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู9ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4) นายเฉลิมชัย ผู9พัฒนA ผู9แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู9ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5) นายสมชาย ฟzอนรําดี ผู9แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู9ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6) นายคนึง สลุงโครพ
ผู9แทนข9าราชการและพนักงาน
กรรมการ
7) อาจารยAกันยา กองสูงเนิน ผู9แทนข9าราชการและพนักงาน
กรรมการ
8) อาจารยAธีรภัทร สุวรรณรุจิ ผู9แทนข9าราชการและพนักงาน
กรรมการ
9) ผู9 ชD ว ยศาสตราจารยA ส กล นั น ทศรี วิ วั ฒ นA ผู9 แ ทนข9 า ราชการ
และพนักงาน กรรมการ
. .
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
หลักเกณฑA วิธีการได9มา
และคุณสมบัติของ
ผู9ดํารงตําแหนDงอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข9อ ๗

มาตรา ๑๘ (๑๕) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ตามที่
อธิการบดี หรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายใหอธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยได
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
-

ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

มาตรา ๑๘ (๑๖) สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจรวมกับสถาบันอื่น
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
-

ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหนาที่อนื่ เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเป?นหนาที่ของผูใด
โดยเฉพาะ
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจDาย และยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงิ น
1/2559
รายได9 ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจําเดือนธันวาคม 2558
22 ม.ค. 59
2 รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจDาย และยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได9
2/2559
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจําเดือนมกราคม 2559
๑๙ ก.พ. ๕๙
3 รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจDาย และยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงิ น
3/2559
รายได9 ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจําเดือนกุมภาพันธA 2559
๑๘ มี.ค. ๕๙
4 รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจDาย และยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงิ น
4/2559
รายได9 ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจําเดือนมีนาคม 2559
๒๒ เม.ย. ๕๙
5 รั บ ทราบรายงานการรั บ - จD ายงบประมาณเงิ นรายได9 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
5/2559
เทพสตรี ประจําเดือนเมษายน 2559 ป2งบประมาณ 2559
๒๗ พ.ค. ๕๙
6 รั บ ทราบรายงานการรั บ – จD ายงบประมาณเงิ นรายได9 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
6/2559
เทพสตรี ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 ป2งบประมาณ 2559
๒๔ มิ.ย. ๕๙
7 รั บ ทราบรายงานการรั บ – จD ายงบประมาณเงิ น รายได9 ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
7/2559
เทพสตรี ประจําเดือนมิถุนายน 2559 ป2งบประมาณ 2559
๒๒ ก.ค. ๕๙
8 รั บ ทราบรายงานการรั บ – จD ายงบประมาณเงิ น รายได9 ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
8/2559
เทพสตรี ประจําเดือนกรกฎาคม 2559
๑๙ ส.ค. ๕๙
9 รับทราบรายงานการรับ – จDายงบประมาณเงินรายได9มหาวิทยาลัย
9/2559
ราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือนสิงหาคม 2559 ป2งบประมาณ 2559
๒๓ ก.ย. ๕๙
10 รับทราบรายงานการรับ – จDายงบประมาณเงินรายได9มหาวิทยาลัย
10/2559
ราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือนกันยายน 2559 ป2งบประมาณ 2559
๒๑ ต.ค. ๕๙
11 รายงานการรั บ – จD ายเงิ น งบประมาณเงิ นรายได9มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี
11/2559
ประจําเดือนตุลาคม 2559 ป2งบประมาณ ๒๕60
๑๘ พ.ย. ๕๙
12 รั บ ทราบรายงานการรั บ - จD ายงบประมาณเงิ นรายได9 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
12/2559
เทพสตรี ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559 ป2งบประมาณ 2560
๒๓ ธ.ค. ๕๙

ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
การบริหารงบประมาณ
และการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙

การดําเนินงานตามอํานาจหนาที่สภามหาวิทยาลัย
ตามมาตราที่ ๑๘ แหง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ปพุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบาย และอนุ มัติแ ผนพัฒนาของมหาวิท ยาลั ยเกี่ ยวกั บการศึก ษา การวิจั ย ระเบียบ/ขอบังคับ
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
การอนุรักษ9สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 เห็ น ชอบแผนการ Reprofile มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี และให&
1/2560
มหาวิทยาลัยฯ นําประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย
20 ม.ค. 60
และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี (พ.ศ. 2561 – 2565)
มาเป7นหลัก ในการจัดทํา Reprofile รวมทั้งข&อสังเกตและข&อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
2 รับทราบกรอบคําของบประมาณรายจ@ายประจํ าปAงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
1/2560
มอบมหาวิ ท ยาลั ย ฯ รั บ ข& อ สั ง เกตและข& อ เสนอแนะของกรรมการสภา 20 ม.ค. 60
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการต@อไป
พิเศษ
3 การ Reprofiling มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(1)/2560
1. รับทราบการ Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2. มอบมหาวิ ทยาลั ยฯ จั ดทํ าแผนการ Reprofile มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ 11 ม.ค. 60
เทพสตรี โดยให& ทุกภาคส@วนมีส@วนร@วม ตามข& อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให&นําเสนอกระบวนการและขั้นตอนต@อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 1/2560
4 เห็ น ชอบในหลั ก การแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
๕/๒๕๖๐
เทพสตรี ประจําปAการศึกษา 2559 และมอบมหาวิทยาลัยฯ เสนอแผนพัฒนา ๑๙ พ.ค. ๖๐
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา แบบบู ร ณาการในภาพรวมและเชื่ อ มโยงทั้ ง ระดั บ
มหาวิ ท ยาลั ย คณะ และสาขาวิ ช า ตามข& อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
5 เห็ นชอบแนวทางการปฏิ รู ป การผลิ ต ครู ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
6/2560
ตามที่ มหาวิ ทยาลัยฯ เสนอ และมอบมหาวิทยาลัยฯ นําเสนอ เรื่ อง การรั บ
23 มิ.ย. 60
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต@อสภามหาวิทยาลัยในวาระศึกษา
พิจารณาเชิงนโยบายในครั้งต@อไป
6 แนวทางการแก&ปRญหาการรับนักศึกษาที่ไม@เป7นไปตามแผนรับนักศึกษา และ
8/2560
แนวทางการรับนักศึกษาในอนาคต
25 ส.ค. 60
(1) เห็นชอบแนวทางการแก&ไขปRญหาการรับนักศึกษา ที่ไม@เป7นไป
ตามแผนรั บ นั กศึ กษา และแนวทางการรั บ นั กศึ ก ษา ในอนาคต และมอบ
อธิ ก ารบดี รั บ ข& อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการเพื่อวางแผนปฏิบัติการต@อไป
(2) มอบมหาวิทยาลัยฯ นําเสนอ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาท&องถิ่น
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต@อสภามหาวิทยาลัยในวาระศึกษาพิจารณา
เชิ ง นโยบายในการประชุ ม ครั้ ง ต@ อไป ตามข& อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให&มีผลตั้งแต@วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เป7นต&นไป
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มาตรา ๑๘ (๑) กํ าหนดนโยบาย และอนุมัติแ ผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกั บการศึกษา การวิจั ย
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การอนุรักษ9สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
7 เห็นชอบแนวทางการดําเนินการแก&ไ ข กรณี การย&ายนั กศึกษาจากหน@วยจั ด
9/2560
การศึกษานอกที่ตั้ ง อําเภอตาคลี จั งหวั ดนครสวรรคY และอําเภอชัย บาดาล 22 ก.ย. 60
จังหวัดลพบุรี เข&ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามที่มหาวิทยาลัย
เสนอ และมอบอธิการบดีวางแผนการใช&พื้นที่ของหน@วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
ทั้ง ๔ แห@ง เพื่อให&เกิดประโยชนYอย@างคุ&มค@า ตามข&อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
8 อนุมัติแผนปฏิบัติ การ (Action Plan) ของส@ วนราชการสัง กัดมหาวิทยาลั ย
9/2560
ราชภัฏเทพสตรี ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2561
22 ก.ย. 60
1. อนุมั ติแ ผนปฏิบั ติการ (Action Plan) ของส@วนราชการสัง กั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2561
๒. มอบมหาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การทบทวนปรั บ แผนปฏิ บั ติ ก าร
(Action Plan) ของส@วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปA
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให&สอดคล&องกับยุทธศาสตรYของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี ฉบับใหม@ และรายงานต@อสภามหาวิทยาลัยทราบ
9 รับทราบข&อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปAงบประมาณ 2556 –
9/2560
2560 และมอบอธิการบดีท บทวนยุทธศาสตรYแ ละการบริหารด&านการวิจัย 22 ก.ย. 60
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ตามข& อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
10 เห็นชอบยุทธศาสตรYมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 – 2565 และ
10/2560
มอบกรรมการสภามหาวิทยาลัยนํายุทธศาสตรYมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 20 ต.ค. 60
พ.ศ. 2562 – 2565 ไปพิจารณา และหากมีข& อเสนอแนะเพิ่ มเติ มที่ เ ป7 น
ประโยชนYต@อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให&นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งต@อไป
11 เห็ น ชอบร@ า ง ประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เรื่ อ ง นโยบาย
11/2560
หลั กเกณฑY วิ ธี การ และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การรั บ คนพิ การเข& าศึ กษาต@ อใน 24 พ.ย. 60
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน ข&อ ๓ และ ข&อ ๑๖
ของร@าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีฉบับดังกล@าว ตามข&อสังเกตและ
ข&อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

พระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ
พ.ศ. 2551
ระเบียบคณะกรรมการ
ส@งเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการว@าด&วยการ
จัดการศึกษาระดับอุดม
ศึกษาสําหรับคนพิการ
พ.ศ. 2552
ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อ แนว
ทางการส@งเสริมการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
สําหรับคนพิการ ลงวันที่
13 มกราคม 2553

มาตรา ๑๘ (๑) กํ าหนดนโยบาย และอนุมัติแ ผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกั บการศึกษา การวิจั ย ระเบียบ/ขอบังคับ
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
การอนุรักษ9สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
12 การเปลี่ ยนแปลงแผนการรั บเข& าศึ กษา ระดั บปริ ญญาตรี ภาคปกติ ประจํ าปA
11/2560
การศึกษา 2561 และพิจารณาแผนการรับเข&าศึกษานักศึกษาพิการ ระดับปริญญา 24 พ.ย. 60
ตรี ภาคปกติ ประจําปAการศึกษา 2561
(1) อนุ มั ติ การเปลี่ ยนแปลงแผนการรั บเข& าศึ กษา ระดั บปริ ญญาตรี
ภาคปกติ ประจําปAการศึกษา 2561
(2) มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับลดจํานวนเปcาหมายนักศึกษาคน
พิการ ในแผนการรั บเข& าศึ กษานั กศึ กษาพิการ ระดับ ปริ ญญาตรี ภาคปกติ
ประจําปAการศึกษา 2561 ตามข&อสังเกตและข&อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
13 รั บ ทราบกรอบรายละเอี ย ดคํ า ของบประมาณ (Pre-Ceiling) ประจํ า ปA
11/2560
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี และมอบ 24 พ.ย. 60
มหาวิทยาลัยรับข&อสังเกตและข&อเสนอแนะ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไป
พิจารณาดําเนินการต@อไป
14 เห็นชอบ Road map แผนยุทธศาสตรY มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏเทพสตรี ประจําปA
11/2560
พ.ศ. 2562 – 2565
24 พ.ย. 60
15 รับทราบ รายงานผลดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน และทรัพยYสิน
11/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปA พ.ศ. 2560
24 พ.ย. 60
ระเบียบมหาวิทยาลัย
16 รับทราบ รายงานการใช&จ@ายเงิ นและผลการดําเนิ นงานของกองทุ นเพื่อพัฒนา
11/2560
ราชภั
ฏเทพสตรี ว@าด&วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2560
24 พ.ย. 60
กองทุนเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2548
ข&อ 11

17

๑๘

เห็ น ชอบแผนบริ ห ารความเสี่ ย งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ประจํ า ปA
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และมอบมหาวิทยาลัยนําข&อสังเกตและข&อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการปรับปรุง
การจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
รับทราบแผนการรับเข&าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปAการศึกษา
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ และแผนการรับ เข& าศึ กษา ระดั บปริญ ญาตรี ภาคพิเ ศษ
(กศ.บป.) ประจําปAการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

12/2560
22 ธ.ค. 60
12/2560
24 พ.ย. 60

มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวนราชการ
ใดในมหาวิทยาลัยเป?นผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้น
เป?นเรื่องๆ ก็ได
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 ปรับแก&ไขข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จํานวน 3 ฉบับ
พิเศษ
1. เห็ นชอบในหลั กการ ให& บุ คลากรทุ กภาคส@ วนมี ส@ วนร@ วมในการสรรหา
(2)/2560
อธิ การบดี อย@ างกว& างขวาง โดยมี สิ ท ธิ ออกเสี ยงเลื อกตั้ ง ผู& แ ทนข& าราชการ และ
6 ก.พ. 60
พนักงาน ตามคํานิยาม ข&อ 4 ของข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
หลั ก เกณฑY วิ ธี ก ารได& ม า และคุ ณ สมบั ติ ข องผู& ดํ า รงตํ า แหน@ ง อธิ ก ารบดี
พ.ศ. 2551
#
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป?นผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือ
หนวยงานนัน้ เป?นเรื่องๆ ก็ได
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
๑
2. มอบมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
(ต@อ) สตรี เพิ่มเติม เรื่อง รายชื่อผู&สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี
และให& บุคคลตามบัญชี รายชื่ อดัง กล@ าว มีสิ ทธิ หยั่ง เสี ยง ตามความข&อ 8(3)
ของข& อบั งคั บมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ว@ าด& วยหลักเกณฑY วิ ธีการได& ม า
และคุณสมบัติของผู&ดํารงตําแหน@งอธิการบดี พ.ศ. 2551 ด&วย
3. ให&ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี
มีอํานาจออกคําสั่งแต@งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ในกรณีที่มีความ
จําเป7น เพื่อประโยชนYในการดําเนินการตามภาระหน&าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2 เห็นชอบแต@งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต@อเวลาราชการให&แ ก@
3/2560
ข&าราชการ ประจําปAงบประมาณ 2560 ประกอบด&วย
24 มี.ค. 60
1. รองศาสตราจารยYสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู&ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รองประธานกรรมการ
3. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู&รับผิดชอบงานวิชาการ
กรรมการ
4. อาจารยY ดร.สกุล คํานวนชัย ผู&แทนคณบดี
กรรมการ
5. ประธานสภาคณาจารยYและข&าราชการ
กรรมการ
6. ผู&อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษยY
เลขานุการ
7. นายคทายุทธ ชื่นชม
ผู&ช@วยเลขานุการ

3

เห็ นชอบร@ าง ข& อบั ง คับ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี ว@าด& วยโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

#

. .

3/2560
24 มี.ค. 60

–

!"

ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

พระราชบัญญัติระเบียบ
ข&าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก&ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 มาตรา 19
ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
หลักเกณฑY วิธีการ และ
เงื่อนไขการต@อเวลาราชการ
ของข&าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2559 ข&อ 5
ประกาศคณะกรรมการ
ข&าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่อง หลักเกณฑY วิธีการ
และเงื่อนไขการต@อเวลา
ราชการของข&าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557
ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ. 2557

มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป?นผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือ
หนวยงานนัน้ เป?นเรื่องๆ ก็ได
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
4 เห็ นชอบกํ า หนดอั ต ราการจ@ ายเงิ นเดื อนเริ่ ม ต& น ของผู& ดํ ารงตํ า แหน@ ง รั กษา
5/2560
ราชการแทนอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ในอั ต ราเดื อนละ 19 พ.ค. 60
๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต@วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เป7นต&นไป และให&ปรับแก&ไข
ความในข& อ 2 ของ ร@ า งประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ตามข& อ เสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

๕

เห็ นชอบร@ าง ประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เรื่ อง การบรรจุ
แต@ ง ตั้ ง การทํ า สั ญ ญาจ& า ง และกํ า หนดอั ต ราเงิ น เดื อ นหรื อ ค@ า จ& า ง หรื อ
ค@าตอบแทนอื่ นๆ ของพนั กงานในสถาบั นอุ ด มศึ กษา สั ง กั ด โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....

8/2560
25 ส.ค. 60

๖

เห็นชอบร@าง ข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย หลักเกณฑYและ
วิธีการเปลี่ยนตําแหน@ง การเปลี่ยนระดั บตําแหน@ ง และการตั ดโอนตําแหน@ ง
บุคลากร พ.ศ. .....

9/2560
22 ก.ย. 60

#

. .
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2558
ข&อ 23
ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
ค@าตอบแทนผู&บริหารที่มิได&
เป7นข&าราชการ หรือ
พนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา และ
ค@าตอบแทนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2553 และ
ที่แก&ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
ข&อ 10
ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ. 2557 และที่แก&ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560 ข&อ 19
พระราชบัญญัติระเบียบ
ข&าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก&ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 มาตรา 17
มาตรา ๒๐ และ“มาตรา
65/1
ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยน
ตําแหน@ง การเปลี่ยนระดับ
ตําแหน@ง และการตัดโอน
ตําแหน@งข&าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2553

มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวน
ระเบียบ/ขอบังคับ
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป?นผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
หนวยงานนัน้ เป?นเรื่องๆ ก็ได
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
๗ เห็นชอบร@าง ข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วยการกําหนดระดับ
9/2560
มาตรฐานการกํ
าหนดระดับ
ตําแหน@งและแต@งตั้งข&าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให&ดํารงตําแหน@ง
22 ก.ย. 60
ตําแหน@งและการแต@งตัง้
สูงขึ้น (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....

๘

เห็นชอบร@าง ข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วยสภาคณาจารยYและ
ข&าราชการ (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ....

10/2560
20 ต.ค. 60

9

เห็นชอบแต@งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต@อเวลาราชการให&แก@
ข&าราชการ ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด&วย
1. รองศาสตราจารยYสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู&ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รองประธาน
3. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู&รับผิดชอบงาน
วิชาการ กรรมการ
4. อาจารยYสกุล คํานวนชัย ผู&แทนคณบดี
กรรมการ
5. ประธานสภาคณาจารยYและข&าราชการ
กรรมการ
6. ผู&อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษยY เลขานุการ
7. นายคทายุทธ ชื่นชม
ผู&ช@วยเลขานุการ

11/2560
24 พ.ย. 60

10

เห็ น ชอบร@ า ง ประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เรื่ อ ง นโยบาย
หลั กเกณฑY วิ ธี การ และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การรั บ คนพิ การเข& าศึ กษาต@ อใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน ข&อ ๓ และ ข&อ ๑๖
ของร@าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีฉบับดังกล@าว ตามข&อสังเกตและ
ข&อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

11/2560
24 พ.ย. 60

#
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ข&าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให&ดํารง
ตําแหน@งสูงขึ้น
พ.ศ. 2553 ข&อ 12
คําสั่งหัวหน&าคณะรักษา
ความสงบแห@งชาติที่
37/2560 เรื่อง การแก&ไข
การบริหารงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ข&อ 4
พระราชบัญญัติระเบียบ
ข&าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก&ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 มาตรา 19
ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
หลักเกณฑY วิธีการ และ
เงื่อนไขการต@อเวลาราชการ
ของข&าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2559 ข&อ 5
ประกาศคณะกรรมการ
ข&าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่อง หลักเกณฑY วิธีการ
และเงื่อนไขการต@อเวลา
ราชการของข&าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ
พ.ศ. 2551
ระเบียบคณะกรรมการ
ส@งเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการว@าด&วยการ
จัดการศึกษาระดับอุดม
ศึกษาสําหรับคนพิการ
พ.ศ. 2552
ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อ แนว
ทางการส@งเสริมการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
สําหรับคนพิการ ลงวันที่
13 มกราคม 2553

มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป?นผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือ
หนวยงานนัน้ เป?นเรื่องๆ ก็ได
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
11 เห็นชอบร@าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ประสบการณY และ
12/2560
ระยะเวลาการปฏิบัติ งานของตําแหน@ง ประเภทผู&บ ริหาร พ.ศ. .... และมอบ
22 ธ.ค. 60
มหาวิทยาลัยนําข&อสังเกตและข&อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไป
พิจารณาประกอบการดําเนินการปรับแก&ไขร@างประกาศ

มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปDดสอนของมหาวิทยาลัย
และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 อนุ มั ติ การขยายภาระงานอาจารยY ที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธY / ค& นคว& าอิ ส ระ ที่ มี
1/2560
ศักยภาพพร&อมที่จะดูแลนักศึกษามากกว@า 5 คน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
20 ม.ค. 60
โท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตรY ดังนี้
1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได&แก@
(1) ผู&ช@วยศาสตราจารยY ดร.เพชรสุดา เพชรใส
(2) อาจารยY ดร.อภิสรรคY ภาชนะวรรณ
(3) อาจารยY ดร.เฉลิมชัย หาญกล&า
(4) อาจารยY ดร.เสริมทรัพยY วรปRญญา
(5) อาจารยY ดร.ภูวดล จุลสุคนธY
2) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได&แก@
(1) รองศาสตราจารยY ดร.ปราโมทยY จันทรYเรือง
(2) ผู&ช@วยศาสตราจารยY ดร.ทิพวัลยY คําคง
(3) ผู&ช@วยศาสตราจารยY ดร.วิไล ทองแผ@
(4) ผู&ช@วยศาสตราจารยY ดร.ทรงศรี ตุ@นทอง
(5) อาจารยY ดร.เนติ เฉลยวาเรศ
2 เห็ นชอบงดรั บ นั กศึ กษาหลั กสูต รศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอัง กฤษ
1/2560
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY ในภาคการศึกษาที่
20 ม.ค. 60
1 ปAการศึกษา 2560
3 การขอย& ายนั กศึ กษา จากหน@ วยจั ด การศึ กษานอกที่ ตั้ ง มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
3/2560
เทพสตรี อํ าเภอชั ย บาดาล จั ง หวั ด ลพบุ รี และหน@ วยจั ด การศึ กษานอกที่ ตั้ ง
24 มี.ค. 60
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรคY เข&ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1. รับทราบการย&ายนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรY จํานวน 13
คน จากหน@วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี อําเภอชั ย
บาดาล จั ง หวั ด ลพบุรี เข& ามาศึ กษาในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ เทพสตรี ในภาค
การศึกษาที่ 2/2559
2. รับทราบการย&ายนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรYธุรกิจ จํานวน 10
คน จากหน@วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี
จั ง หวั ด นครสวรรคY เข& า มาศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ในภาค
การศึกษาที่ 1/2560
#
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติระเบียบ
ข&าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก&ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 มาตรา 20
และมาตรา ๓๐

ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ประกาศกระทรวง
ศึกษา ธิการ เรื่อง เกณฑY
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
ข&อ 10

มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปDดสอนของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
4
อนุมัติการขอย&ายนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) สาขาวิชาคอมพิวเตอรYธุรกิจ
4/2560
หมู@เรียน 582749801 จํานวน 17 คน ของหน@วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง 21 เม.ย. 60
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรคY ตามรายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ เสนอ
เข& า มาศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ตั้ ง แต@ ภ าคการศึ ก ษาที่ 1
ปAการศึกษา 2560 เป7นต&นไป
5
อนุมัติการขอย&ายนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรY
4/2560
หมู@ เ รี ย น 582947007 จํ านวน 17 คน และหมู@ เ รี ย น 582947003 21 เม.ย. 60
จํานวน 25 คน ของหน@วยจัด การศึ กษานอกที่ ตั้ง อําเภอชัย บาดาล จั งหวั ด
ลพบุ รี ตามรายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ เสนอ เข& า มาศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต@ภาคฤดูร&อน ปAการศึกษา 2559 เป7นต&นไป
๖
เห็นชอบเกณฑYการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
5/2560
เทพสตรี ปAงบประมาณ ๒๕60 และมอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
19 พ.ค. 60
ประเมิ นผลงานของมหาวิท ยาลั ย สอบทานเป7 นกรณีพิ เ ศษ ในประเด็ นการ
ปฏิรูปการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

๗

ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่
ได&รับการตรวจประเมิน
1. รั บทราบผลการตรวจประเมิ นการจัด การศึ กษานอกสถานที่ตั้ ง
ของมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ เทพสตรี หลักสู ตรบริห ารธุ ร กิจบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
คอมพิ วเตอรY ธุ ร กิ จ ณ หน@ ว ยจั ด การศึ กษานอกที่ ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรคY และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต ณ หน@วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ&งผล
การตรวจประเมิน
2. มอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบการจัดการศึกษา กรณี การย&าย
นักศึกษาจากหน@วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง เข&ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ตามข&อสังเกตและข&อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งต@อไป
ทั้งนี้ ให&มีผลตั้งแต@วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เป7นต&นไป
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8/2560
25 ส.ค. 60

–

!"

ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

มาตรา 50 ให&
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย
มีอํานาจและหน&าที่ ในการ
ตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใช&จ@าย
งบประมาณ การจัดการ
ศึกษา การวิจัย...”
ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2548 และที่แก&ไข
เพิ่มเติม

มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปDดสอนของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
๘
เห็นชอบแนวทางการดําเนินการแก&ไ ข กรณี การย&ายนั กศึกษาจากหน@วยจั ด
9/2560
การศึกษานอกที่ตั้ ง อําเภอตาคลี จั งหวั ดนครสวรรคY และอําเภอชัย บาดาล 22 ก.ย. 60
จังหวัดลพบุรี เข&ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามที่มหาวิทยาลัย
เสนอ และมอบอธิการบดีวางแผนการใช&พื้นที่ของหน@วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
ทั้ง ๔ แห@ง เพื่อให&เกิดประโยชนYอย@างคุ&มค@า ตามข&อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
๙
เห็ น ชอบร@ า ง ประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เรื่ อ ง นโยบาย
11/2560
หลั กเกณฑY วิ ธี การ และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การรั บ คนพิ การเข& าศึ กษาต@ อใน 24 พ.ย. 60
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน ข&อ ๓ และ ข&อ ๑๖
ของร@าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีฉบับดังกล@าว ตามข&อสังเกตและ
ข&อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1๐

1๑

1๒
1๓

การเปลี่ ยนแปลงแผนการรั บเข& าศึ กษา ระดั บปริ ญญาตรี ภาคปกติ ประจํ า
ปAการศึกษา 2561 และพิจารณาแผนการรับเข&าศึกษานักศึกษาพิการ ระดับปริญญา
ตรี ภาคปกติ ประจําปAการศึกษา 2561
(1) อนุ มั ติ การเปลี่ ยนแปลงแผนการรั บเข& าศึ กษา ระดั บปริ ญญาตรี
ภาคปกติ ประจําปAการศึกษา 2561
(2) มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับลดจํานวนเปcาหมายนักศึกษาคน
พิการ ในแผนการรั บเข& าศึ กษานั กศึ กษาพิการ ระดับ ปริ ญญาตรี ภาคปกติ
ประจําปAการศึกษา 2561 ตามข&อสังเกตและข&อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
เห็ นชอบรายงานการติ ด ตามผลการดํ าเนิ นงานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปA พ.ศ. 2560 รอบ 12 (วันที่ 1 ตุลาคม
2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560) และมอบมหาวิทยาลัยนําข&อสังเกตและ
ข& อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ไปพิ จ ารณาประกอบการ
ดําเนินการปรับปรุงประเด็นความเสี่ยง
อนุ มั ติ การของดรั บนั กศึ กษา หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาศิ ลปกรรม
(ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ประจําปAการศึกษา
๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY
อนุ มั ติ ก ารของดรั บ นั ก ศึ ก ษา หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาญี่ปุpน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจําปAการศึกษา ๒๕๖๑ คณะ
มนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY
#
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11/2560
24 พ.ย. 60

12/2560
22 ธ.ค. 60

12/2560
22 ธ.ค. 60
12/2560
22 ธ.ค. 60
–

!"

ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

พระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ
พ.ศ. 2551
ระเบียบคณะกรรมการ
ส@งเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการว@าด&วยการ
จัดการศึกษาระดับอุดม
ศึกษาสําหรับคนพิการ
พ.ศ. 2552
ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อ แนว
ทางการส@งเสริมการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
สําหรับคนพิการ ลงวันที่
13 มกราคม 2553

มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปDดสอนของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
1๔ รับทราบแผนการรับเข&าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปAการศึกษา ๒๕๖๑
12/2560
– ๒๕๖๕ และแผนการรับเข&าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจําปA
22 ธ.ค. 60
การศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 อนุมัติ ให&ปริ ญญาดุษฎีบั ณฑิต จํานวน 3 คน ปริญ ญามหาบัณฑิต จํานวน 33 คน
1/2560
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 5 คน และปริญญาบัณฑิต จํานวน 311 คน
2 อนุมัติ ให&ปริ ญญาดุษฎีบั ณฑิต จํานวน 2 คน ปริญ ญามหาบัณฑิต จํานวน 24 คน
2/2560
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 คน และปริญญาบัณฑิตจํานวน 731 คน
3 อนุมัติให&ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 7 คน และปริญญาบัณฑิต จํานวน 52 คน
3/2560
4 อนุ มัติ ให& ปริ ญ ญาดุษฎีบั ณฑิต จํ านวน 2 คน ปริ ญญามหาบั ณฑิ ต จํานวน 13 คน
4/2560
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 คน และปริญญาบัณฑิต จํานวน 93 คน
5 อนุ มั ติ ใ ห& ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต 11 คน ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต จํ า นวน 2 คน
5/2560
และปริญญาบัณฑิต จํานวน 19 คน
6 อนุมัติให&ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 1๑ คน และปริญญาบัณฑิต จํานวน 521 คน
6/2560
7
1. อนุมัติให&ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 18 คน ทั้งนี้ ให&มีผลตั้งแต@วันที่ 18
8/2560
กรกฎาคม 2560 เป7นต&นไป และอนุมัติให&ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 4 คน และ
ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 24 คน
2. อนุมัติให&ปริญญาบัณฑิต จํานวน 111 คน ทั้งนี้ ให&มีผลตั้งแต@วันที่ 18
กรกฎาคม 2560 เป7นต&นไป และอนุมัติให&ปริญญาบัณฑิต จํานวน 50 คน
8
อนุมัติให&ปริญญาบัณฑิต จํานวน 106 คน
9/2560
9
อนุมัติให&ปริญญามหาบัณฑิต 23 คน และปริญญาบัณฑิต จํานวน 189 คน
10/2560
10 อนุมัติให&ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 23 คน และปริญญาบัณฑิต จํานวน 87 คน
11/2560
11 พิจารณาอนุมัติให&ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
12/2560
(1) อนุมัติให&ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 15 คน
(2) อนุมัติให&ปริญญาบัณฑิต จํานวน 92 คน
(3) มอบมหาวิ ท ยาลั ย นํ าข& อ สั ง เกตและข& อ เสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดําเนินการ

ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

มาตรา ๑๘ (๕) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย
สถาบัน สํานัก ศูนย9 สวนราชการ หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการแบงสวน
ราชการหรือหนวยงานของสวนราชการดังกลาว
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
-
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ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
การประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข&อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว@าด&วยการ
ประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๑
ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
การประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

มาตรา ๑๘ (๖) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอืน่ เขาสมทบในมหาวิทยาลัย หรือยกเลิกการ
สมทบ
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
-

ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
1
อนุ มั ติ ปq ด หลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าศิ ล ปกรรม (ศิ ล ปะและการ
2/2560
ออกแบบ) คณะมนุ ษยศาสตรYแ ละสังคมศาสตรY และงดรับนั กศึ กษา ตั้ งแต@ ภาค ๒๔ ก.พ. ๖๐
การศึ กษาที่ 1 ปA ก ารศึ กษา 2560 เป7 นต& นไป ทั้ ง นี้ ให& ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ ดู แ ล
นักศึกษาที่ยังมีอยู@ในหลักสูตร จนกระทั่งนักศึกษาคนสุดท&ายสําเร็จการศึกษา
2
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยYผู&รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยYประจําหลักสูตร
2/2560
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ๒๔ ก.พ. ๖๐
คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY ดังนี้
จากเดิม
1. ผศ.สํารวม วารายานนทY
2. ผศ.ทัศนียY กระต@ายอินทรY
3. ผศ.มานิตา ศรีสาคร
4. อ.สนธยา สุขอิ่ม
5. อ.ชนิตตา โชติช@วง
เปลี่ยนใหม@
1. ผศ.สํารวม วารายานนทY
2. ผศ.ทัศนียY กระต@ายอินทรY
3. อ.ปริญญา เงินพลอย
4. อ.สนธยา สุขอิ่ม
5. อ.ชนิตตา โชติช@วง
3
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยYผู&รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยYประจําหลักสูตร
2/2560
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรY (หลักสูตรใหม@
๒๔ ก.พ. ๖๐
พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY
จากเดิม
1. อ.วันวิสา แย&มกระจ@าง
2. อ.อุเทน เรืองรุ@ง
3. อ.ชัยวัฒนY มัจฉาธิคุณ
4. อ.ศศิชาลY รถกล
5. รศ.สรายุทธ เสงี่ยม
เปลี่ยนใหม@
1. อ.วันวิสา แย&มกระจ@าง
2. อ.ธัชพล ทีดี
3. รศ.สรายุทธ เสงี่ยม
4. อ.ชลิดา แสนวิเศษ
5. อ.จุฑามาศ พรรณสมัย

ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข&อ ๔

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
4 อนุ มั ติ การเปลี่ย นแปลงอาจารยY ผู&รั บ ผิ ด ชอบหลักสู ต ร และอาจารยYป ระจํ า
๓/๒๕๖๐
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและพล ๒๔ มี.ค. ๖๐
ศึกษา 5 ปA (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตรY ดังนี้
จากเดิม
1) ผศ.ธัชวรรณ หงสYนาค
2) อ.ดร.สิริพร ดาวัน
3) อ.ภัสยากร เลาสวัสดิกุล
4) อ.เอนก อ@อนไสว
5) อ.สุเมธ เปAยสิริ
เปลี่ยนใหม@
1) ผศ.ธัชวรรณ หงสYนาค
2) อ.ดร.สิริพร ดาวัน
3) อ.ภัสยากร เลาสวัสดิกุล
4) อ.เอนก อ@อนไสว
5) อ.อริญชยY นิลสกุล
5 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยYผู&รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยYประจํา
3/2560
หลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท&องถิ่น
๒๔ มี.ค. ๖๐
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY ดังนี้
จากเดิม
1) อ.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
2) อ.อังคณา อุดมพันธY
3) อ.ชลิดา แสนวิเศษ
4) อ.จุฑามาศ พรรณสมัย
5) ผศ.น้ําเพชร อยู@โต
เปลี่ยนใหม@
1) อ.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
2) อ.อังคณา อุดมพันธY
3) อ.สุริยะ หาญพิชัย
4) อ.กัณญพัตส บุญล่ํา
5) ผศ.น้ําเพชร อยู@โต
6 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
3/2560
สารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะเทคโนโลยี
๒๔ มี.ค. ๖๐
อุตสาหกรรม
7 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุpน
3/2560
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY
๒๔ มี.ค. ๖๐
8 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
3/2560
พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY
๒๔ มี.ค. ๖๐
9 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
3/2560
ศาสตรY (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY
๒๔ มี.ค. ๖๐
10 อนุ มั ติ ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
3/2560
มัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๔ มี.ค. ๖๐
11 อนุ มั ติ ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
4/2560
(หลักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY และ ๒๑ เม.ย. ๖๐
มอบมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการตรวจสอบข&อมูลให&ถูกต&องตามข&อสังเกตและ
ข&อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข&อ ๔

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
12 อนุ มั ติ การเปลี่ ย นแปลงอาจารยY ผู& รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รและอาจารยY ป ระจํ า
5/2560
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. ๑๙ พ.ค. ๖๐
๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY ดังนี้
จากเดิม 1. อ.สุธินี วงศYวัฒนานุกุล
2. อ.ภัทราพร โชคไพบูลยY
3. อ.กวินกรณY ชัยเจริญ
4. อ.สุกัญญา ทองแห&ว
5. Miss.Yang Junjie
13 อนุ มั ติ การเปลี่ ย นแปลงอาจารยY ผู& รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รและอาจารยY ป ระจํ า
5/2560
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง ๑๙ พ.ค. ๖๐
พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY ดังนี้
จากเดิม
1. ผศ.รัชดา พงศYไพรรัตนY
2. อ.สาธิตา สังขYพงษY
3. อ.พิจิตรา เอี่ยมสมัย
4. อ.พิมพYระวี เรืองวัฒกี
5. อ.พิมพYชนา พาณิชยYกุล
เปลี่ยนใหม@
1. ผศ.รัชดา พงศYไพรรัตนY
2. อ.สาธิตา สังขYพงษY
3. อ.วิภาศิริ แจ&งแสงทอง
4. อ.ศศิลักษณY รอดโพธิ์ทอง
5. อ.จิตราพร งามเนตร
14 อนุ มั ติ การเปลี่ ย นแปลงอาจารยY ผู& รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รและอาจารยY ป ระจํ า
5/2560
หลั กสู ต ร หลั กสูต รศิ ล ปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าภาษาอั ง กฤษ (หลั กสู ต ร ๑๙ พ.ค. ๖๐
ภาษาอั ง กฤษ) (หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุ ษยศาสตรY แ ละ
สังคมศาสตรY ดังนี้
จากเดิม
1. อ.สมชาย วัชรปRญญาวงศY
2. อ.กันยา กองสูงเนิน
3. อ.ศศิวิมล สุทธิสาร
4. อ.ศศิลักษณY รอดโพธิ์ทอง
5. ผศ.สุวรรณา พันแสง
เปลี่ยนใหม@
1. ผศ.สุวรรณา พันแสง
2. อ.พรเทพ คัชมาตยY
3. อ.วรรณวิษา ปRyนคุ&ม
4. อ.สุรีรัตนY กลีบโกมุท
5. Mr.Patrick Duclou
15 อนุ มั ติ การเปลี่ ย นแปลงอาจารยY ผู& รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รและอาจารยY ป ระจํ า
5/2560
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปA) (หลักสูตร ๑๙ พ.ค. ๖๐
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY ดังนี้
จากเดิม
1. อ.เกรียงไกร ใยคง
2. ผศ.ทํานอง เจริญรูป
3. อ.เบญจพร นวลประเสริฐ
4. อ.วิภาศิริ แจ&งแสงทอง
5. Mr.Patrick Duclou
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข&อ ๔

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
15
เปลี่ยนใหม@
1. อ.เกรียงไกร ใยคง
(ต@อ)
2. อ.กันยา กองสูงเนิน
3. อ.เบญจพร นวลประเสริฐ
4. อ.สมชาย วัชรปRญญาวงศY
5. อ.ศศิวิมล สุทธิสาร
5/2560
16 อนุ มั ติ การเปลี่ ย นแปลงอาจารยY ผู& รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รและอาจารยY ป ระจํ า
หลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รอุ ต สาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ๑๙ พ.ค. ๖๐
อุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. ๒๕๕๗) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้
จากเดิม
1. อ.ประชารัฐ สัตถาผล
2. อ.กังวาล พยัคฆกุล
3. อ.สุภัทรชัย สุวรรณพันธุY
4. อ.วณิชกุลกร เดือนแจ&ง
5. อ.พิมธวัล แก&วเหมือน
6. ผศ.หิรัญ เกิดศิริ
7. อ.อิษฎY รานอก
8. อ.สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ
เปลี่ยนใหม@ 1. แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
1) อ.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร
2) อ.โชติวุฒิ ประสพสุข
3) อ.ภาณุวัฒนY หุ@นพงษY
2. แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
1) อ.ลลิลธร มะระกานนทY
2) อ.ประสิทธิ์ ไกรลมสม
3) อ.พีรญา เต@าทอง
3. แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟcาอุตสาหกรรม
1) อ.ปพณ สะอาดยวง
2) อ.สถิตยYพร เกตุสกุล
3) อ.กุลสมทรัพยY เย็นฉ่ําชลิต
4. แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑYอุตสาหกรรม
1) ผศ.พลวัฒนY เกิดศิริ
2) อ.อิษฎY รานอก
3) อ.วิลาศ เทพทา
17 อนุ มัติ ปรับปรุงหลั กสูตรครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวั ย (5 ปA )
5/2560
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะครุศาสตรY
๑๙ พ.ค. ๖๐
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข&อ ๔

ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข&อ ๔
ประกาศคุรุสภา เรื่อง
การรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทางการ
ศึกษาเพื่อการประกอบ
วิชาชีพ พ.ศ. 2557 ข&อ 5

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
18 อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปA) (หลักสูตร
5/2560
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะครุศาสตรY
๑๙ พ.ค. ๖๐
19 อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรYศึกษา (5 ปA)
5/2560
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๙ พ.ค. ๖๐
20 อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปA)
5/2560
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY
๑๙ พ.ค. ๖๐
21 อนุ มั ติ ป รั บ ปรุ ง หลั กสู ต รครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ (5 ปA )
5/2560
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY
๑๙ พ.ค. ๖๐
22 อนุ มั ติ ป รั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าดนตรี ศึ ก ษา (5 ปA )
5/2560
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY
๑๙ พ.ค. ๖๐
23 อนุ มั ติ ป รั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา (5 ปA )
5/2560
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY
๑๙ พ.ค. ๖๐
24. อนุ มั ติ ป รั บ ปรุ ง หลั กสู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตรY (5 ปA )
5/2560
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี
๑๙ พ.ค. ๖๐
25 อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรYทั่วไป (5 ปA)
5/2560
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี
๑๙ พ.ค. ๖๐
26 อนุ มั ติ ป รั บ ปรุ ง หลั กสู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตรY แ ละ
5/2560
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตรYและ ๑๙ พ.ค. ๖๐
เทคโนโลยี
27 อนุ มัติ ป รับ ปรุง หลักสูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ช าชี ววิ ท ยา (หลั กสู ต ร
5/2560
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี
๑๙ พ.ค. ๖๐
28 อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง
5/2560
พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี
๑๙ พ.ค. ๖๐
29 อนุ มัติ ปรั บปรุง หลั กสู ตรศิล ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาภาษาจีน (หลักสูต ร
5/2560
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY
๑๙ พ.ค. ๖๐
30 อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตรY
6/2560
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี
๒๓ มิ.ย. ๖๐
31 อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรY
6/2560
สิ่งแวดล&อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตรYและ
๒๓ มิ.ย. ๖๐
เทคโนโลยี
32 อนุ มั ติ การเปลี่ ย นแปลงอาจารยY ผู& รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รและอาจารยY ป ระจํ า
6/2560
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี ๒๓ มิ.ย. ๖๐
การอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี
ดังนี้
จากเดิม
1. อ. ศิริลดา ศรีกอก
2. อ.กรรณิการY อ@อนสําลี
3. อ.สุวรนี ปานเจริญ
4. อ.เพ็ญศิริ คงสิทธิ์
5. อ.พรรณี วงศYไกรศรีทอง
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข&อ ๔
ประกาศคุรุสภา เรื่อง
การรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทางการ
ศึกษาเพื่อการประกอบ
วิชาชีพ พ.ศ. 2557 ข&อ 5

ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข&อ ๔

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
32
เปลี่ยนใหม@
1. ผศ.ศิริลดา ไกรลมสม
(ต@อ)
2. ผศ.กรรณิการY อ@อนสําลี
3. อ.ภาราดร งามดี
4. อ.สุวรนี ปานเจริญ
5. อ.เพ็ญศิริ คงสิทธิ์
33 อนุ มั ติ การเปลี่ ย นแปลงอาจารยY ผู& รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รและอาจารยY ป ระจํ า
6/2560
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรY (หลักสูตรปรับปรุง ๒๓ มิ.ย. ๖๐
พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี ดังนี้
จากเดิม
1. ผศ.บงกช นิ่มตระกูล
2. อ.วิจิตรา โสเพ็ง
3. อ.สามารถ พะยอมหอม
4. อ.อภิรัฐ ศิระวรกุล
5. อ.สุดาภรณY ภู@แพร
เปลี่ยนใหม@
1. ผศ.บงกช นิ่มตระกูล
2. อ.สามารถ พะยอมหอม
3. อ.อภิรัฐ ศิระวรกุล
4. อ.สุดาภรณY ภู@แพร
5. อ.สุธน ตาดี
34 อนุ มั ติ การเปลี่ ย นแปลงอาจารยY ผู& รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รและอาจารยY ป ระจํ า
6/2560
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรYทั่วไป (หลักสูต ร ๒๓ มิ.ย. ๖๐
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี ดังนี้
จากเดิม
1. ผศ.พงศYธร ลิมป~กฤตนุวัตรY
2. อ.พินิจนันทY เนื่องจากอวน
3. อ.กมลวรรณ รินทรามี
4. อ.ทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงคY
5. ผศ.วันทนี ปานเจริญ
เปลี่ยนใหม@
1. ผศ.พงศYธร ลิมป~กฤตนุวัตรY
2. อ.พินิจนันทY เนื่องจากอวน
3. ผศ.จิตตระการ เอกกมลกุล
4. อ.ทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงคY
5. อ.อาทิตยY เนื่องอุดม
35 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยYผู&รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยYประจําหลักสูตร
6/2560
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศ วกรรมสารสนเทศและ ๒๓ มิ.ย. ๖๐
การสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดังนี้
จากเดิม
1. อ.นนทรัฐ บํารุงเกียรติ
2. อ.ปqยะพงษY แดงขํา
3. อ.วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล
4. อ.สกุล คํานวนชัย
5. อ.ศุภขวัญ งามยิ่ง
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข&อ ๔

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
เปลี่ยนใหม@
1. อ.นนทรัฐ บํารุงเกียรติ
35
2. อ.ปqยะพงษY แดงขํา
(ต@อ)
3. อ.วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล
4. อ.สกุล คํานวนชัย
5. รศ.ศุภวัฒนY ลาวัณยYวิสุทธิ์
36 อนุ มั ติ การเปลี่ ย นแปลงอาจารยY ผู& รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รและอาจารยY ป ระจํ า
6/2560
หลักสูต ร หลักสูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการ ๒๓ มิ.ย. ๖๐
ออกแบบ) (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะมนุ ษ ยศาสตรY แ ละ
สังคมศาสตรY
จากเดิม
1. อ.จุติรัช อนุกูล
2. อ.เสน@หY เทียมดี
3. อ.อรุณี เจริญทรัพยY
4. อ.พลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม
5. อ.นิเวศ เผื่อนทิม
เปลี่ยนใหม@
1. อ.จุติรัช อนุกูล
2. อ.เสน@หY เทียมดี
3. อ.อรุณี เจริญทรัพยY
4. ผศ.วิบูล จันทรYแย&ม
5. อ.นิเวศ เผื่อนทิม
37 เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง แก& ไ ขหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
6/2560
คอมพิ วเตอรYธุรกิ จ (หลักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจั ดการ ๒๓ มิ.ย. ๖๐
โดยเปลี่ ยนแปลงอาจารยYผู&รับ ผิดชอบหลักสูต รและอาจารยY ประจําหลักสูต ร
ดังนี้
จากเดิม
1. อ.นฤมลวรรณ สุขไมตรี
2. อ.เพ็ญนภา จุมพลพงษY
3. อ.สาวิตรี จูเจี่ย
4. อ.สุธิษา เชญชาญ
5. อ.อรวรรณ แท@งทอง
เปลี่ยนใหม@
1. อ.นฤมลวรรณ สุขไมตรี
2. อ.เพ็ญนภา จุมพลพงษY
3. อ.สุธิษา เชญชาญ
4. อ.อรวรรณ แท@งทอง
5. อ.สาวิตรี จูเจี่ย
38 เห็นชอบการปรับปรุงแก&ไข หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกสY
6/2560
(หลั กสู ต รปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะวิ ท ยาการจั ดการ โดยเปลี่ ย นแปลง ๒๓ มิ.ย. ๖๐
อาจารยYผู&รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยYประจําหลักสูตร ดังนี้
จากเดิม
1. อ.จารุมาศ รักทองหล@อ
2. อ.กฤษณะ ย&อมสี
3. อ.อุษณี จิตติมณี
4. อ.ฑัชวงษY จุลสวัสดิ์
5. อ.กิตติวัลยY ทองอร@าม
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข&อ ๔

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
เปลี่ยนใหม@
1. อ.กฤษณะ ย&อมสี
38
6/2560
2. อ.จารุมาศ รักทองหล@อ
(ต@อ)
๒๓ มิ.ย. ๖๐
3. อ.จิราวรรณ สมหวัง
4. อ.ฑัชวงษY จุลสวัสดิ์
5. อ.กิตติวัลยY ทองอร@าม
39 อนุ มั ติ การเปลี่ ย นแปลงอาจารยY ผู& รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รและอาจารยY ป ระจํ า
6/2560
หลักสูตร หลักสู ตรบริหารธุรกิ จมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัด การ (หลักสูต ร ๒๓ มิ.ย. ๖๐
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้
จากเดิม
1. อ.นันทนา แจ&งสว@าง
2. รศ.กุลชลี พวงเพ็ชรY
3. อ.จิราวรรณ สมหวัง
4. รศ.พนิตสุภา ธรรมประมวล
5. รศ.สาคร กล&าหาญ
เปลี่ยนใหม@
1. อ.อุษณี จิตติมณี
2. อ.นันทนา แจ&งสว@าง
3. รศ.พนิตสุภา ธรรมประมวล
4. รศ.กุลชลี พวงเพ็ชรY
5. รศ.สาคร กล&าหาญ
40 อนุ มั ติ ป รั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าฟq สิ กสY (หลั ก สู ต ร
8/2560
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี ทั้งนี้ ให&มีผลตั้งแต@ ๒๕ ส.ค. ๖๐
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เป7นต&นไป
41 อนุมั ติการเปลี่ยนแปลงผลการเรีย นรู& กลยุทธY การสอน และการประเมิ นผล
8/2560
ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิด ชอบมาตรฐานผลการเรียนรู&จาก ๒๕ ส.ค. ๖๐
หลักสูตรสู@รายวิชา (Curriculum Mapping) และเปลี่ยนแปลงการประกันคุณภาพ
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555)คณะวิ ท ยาศาสตรY แ ละเทคโนโลยี ทั้ ง นี้ ให& มี ผ ลตั้ ง แต@ วั น ที่ 18
กรกฎาคม 2560 เป7นต&นไป
42 อนุ มั ติ การเปลี่ ย นแปลงอาจารยY ผู& รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รและอาจารยY ป ระจํ า
8/2560
หลั กสู ต ร หลั ก สู ต รศิ ล ปะศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุp น (หลั กสู ต ร ๒๕ ส.ค. ๖๐
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY ดังนี้
จากเดิม 1. อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศนY
2. ผศ.สุนิศา ธรรมาวิวัฒนY
3. อ.ชญานุตมY บุญพระเกศ
4. Ms.Tomoka Nagase
5. อ.อภิชาติ เกิดทวี
เปลี่ยนใหม@
1. อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศนY
2. ผศ.สุนิศา ธรรมาวิวัฒนY
3. อ.ชญานุตมY บุญพระเกศ
4. อ.อภิชาติ เกิดทวี
5. อ.พิจิตรา เอี่ยมสมัย
ทั้งนี้ ให&มีผลตั้งแต@วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เป7นต&นไป
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข&อ ๔

ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข&อ ๔

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
43 อนุมัติปqดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรY
8/2560
หน@วยจัด การศึกษานอกที่ ตั้งมหาวิ ทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชั ยบาดาล ๒๕ ส.ค. ๖๐
จังหวัดลพบุรี ตั้งแต@ภาคการศึกษาที่ 1 ปAการศึกษา 2560 เป7นต&นไป ทั้ง นี้
ให&ม หาวิท ยาลัย ดู แลนักศึกษาที่ยั งมี อยู@ใ นหลักสูต ร จนกระทั่ งนั กศึ กษาคน
สุดท&ายสําเร็จการศึกษา
44 อนุมัติปqดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรYธุรกิจ ณ หน@วย
8/2560
จัด การศึกษานอกที่ ตั้ง มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จั งหวั ด ๒๕ ส.ค. ๖๐
นครสวรรคY ตั้งแต@ภาคการศึกษาที่ 1 ปAการศึกษา 2560 เป7นต&นไป ทั้งนี้ ให&
มหาวิ ท ยาลั ย ดู แ ลนั ก ศึ ก ษาที่ ยั ง มี อยู@ ใ นหลั กสู ต ร จนกระทั่ ง นั ก ศึ กษาคน
สุดท&ายสําเร็จการศึกษา
45 อนุ มั ติ การเปลี่ ย นแปลงอาจารยY ผู& รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รและอาจารยY ป ระจํ า
10/2560
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปA) (หลักสูตร ๒๐ ต.ค. ๖๐
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตรY ดังนี้
จากเดิม 1. ผศ.ทัศนา แก&วพลอย
2. ผศ.กิรณา เกี๋ยสกุล
3. ผศ.ชุลีพร สงวนศรี
4. อ.ขจิตพรรณ ทองคํา
5. อ.พัชรี ชีวะคํานวณ
เปลี่ยนใหม@
1. ผศ.กิรณา เกี๋ยสกุล
2. ผศ.ชุลีพร สงวนศรี
3. อ.ขจิตพรรณ ทองคํา
4. อ.พัชรี ชีวะคํานวณ
5. อ.ณัฐทิญาภรณY การะเกตุ
46 อนุ มั ติ ก ารแก& ไ ขหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
12/2560
(๕ ปA) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY ตาม ๒๒ ธ.ค. ๖๐
ข&อสังเกตของสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา
47 อนุ มั ติ การแก& ไ ขหลั กสู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย (5 ปA )
12/2560
(หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY ตาม ๒๒ ธ.ค. ๖๐
ข&อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
48 อนุ มั ติ การแก& ไ ขหลั กสู ต รครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าดนตรี ศึ กษา (5 ปA )
12/2560
(หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY ตาม ๒๒ ธ.ค. ๖๐
ข&อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
49 อนุ มั ติ การแก& ไขหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าสั ง คมศึ กษา (5 ปA )
12/2560
(หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY ตาม ๒๒ ธ.ค. ๖๐
ข&อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
50 อนุ มั ติการแก& ไขหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปA )
12/2560
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะครุศาสตรY ตามข&อสังเกตของสํานักงาน ๒๒ ธ.ค. ๖๐
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
51 อนุมัติการแก&ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปA) (หลักสูตร
12/2560
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะครุ ศ าสตรY ตามข& อ สั ง เกตของสํ า นั ก งาน ๒๒ ธ.ค. ๖๐
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข&อ ๔

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
52 อนุมัติการแก&ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรYศึกษา (๕ ปA)
12/2560
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามข&อสังเกต ๒๒ ธ.ค. ๖๐
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
53 อนุ มั ติ การแก& ไ ขหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตรY (๕ ปA )
12/2560
(หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิ ท ยาศาสตรY แ ละเทคโนโลยี ตาม ๒๒ ธ.ค. ๖๐
ข&อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
54 อนุมัติการแก&ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรYทั่วไป (๕ ปA)
12/2560
(หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิ ท ยาศาสตรY แ ละเทคโนโลยี ตาม ๒๒ ธ.ค. ๖๐
ข&อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
12/2560
55 อนุ มั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงอาจารยY ผู& รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารยY
ประจํ าหลั ก สู ต ร หลั กสู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จบั ณฑิ ต (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๒ ธ.ค. ๖๐
๒๕๕๙) สาขาวิชาคอมพิวเตอรYธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้
จากเดิม
1. อ.นฤมลวรรณ สุขไมตรี
2. อ.เพ็ญนภา จุมพลพงษY
3. อ.สาวิตรี จูเจี่ย
4. อ.สุธิษา เชญชาญ
5. อ. อรวรรณ แท@งทอง
เปลี่ยนใหม@
1. อ.นฤมลวรรณ สุขไมตรี
2. อ.เพ็ญนภา จุมพลพงษY
3. อ.พันธYศักดิ์ พึ่งงาม
4. อ.สุธิษา เชญชาญ
5. อ. อรวรรณ แท@งทอง
และให& นํ า ข& อ สั ง เกตและข& อ เสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดําเนินการ
56 อนุมัติการขอแก&ไขจํานวนหน@วยกิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
12/2560
ศึ ก ษา (๕ ปA ) (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุ ษยศาสตรY แ ละ ๒๒ ธ.ค. ๖๐
สังคมศาสตรY ดังนี้
จากเดิม รายวิชา ดน 2107211 การซ@อมสร&างอุปกรณYและ
เครื่องดนตรี 1(1-1-2)
แก&ไขเป7น รายวิชา ดน 2107211 การซ@อมสร&างอุปกรณYและ
เครื่องดนตรี 2(1-2-3)

. .

# !(

–

!"

ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข&อ ๔

มาตรา ๑๘ (๘) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง และถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย9 และศาสตราจารย9พิเศษ
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 รายงายผลการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการสรรหาอธิการบดี
1/2560
จากผู&แทนข&าราชการและพนักงาน
๒๐ ม.ค. ๖๐
๑. วินิจฉัย ว@ า “พนั กงาน” ตามข& อบัง คั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี ว@าด&วยหลักเกณฑY วิ ธีการได&มา และคุณสมบัติของผู&ดํารงตําแหน@ ง
อธิการบดี พ.ศ. 2551 หมายถึง “พนักงาน” ตามข&อบัง คับ มหาวิ ทยาลั ย
ราชภั ฏ เทพสตรี ว@ า ด& ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลสํ า หรั บ พนั ก งานใ น
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.ยกเลิกคําสั่งแต@งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เฉพาะลําดับที่ ๖ – ๙ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ที่ 15/2559 ลงวั น ที่ 23 ธั น วาคม 2559 เรื่ อ ง แต@ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี และให&
มหาวิ ท ยาลั ย เร@ ง รั ด ดํ า เนิ น การให& ไ ด& ม าซึ่ ง กรรมการสรรหาอธิ ก ารบดี
จากข&าราชการและพนักงาน ให&แล&วเสร็จโดยเร็ว
๓. ให& อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ทํ า หน& า ที่ แ ทนนายกสภา
มหาวิ ท ยาลั ย เป7 น ผู& มี อํ า นาจลงนามคํ า สั่ ง แต@ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหา
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี โดยอํ า นาจตามความในข& อ 12
ข&อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วยหลักเกณฑY วิ ธีการได& มา และ
คุ ณ สมบั ติ ข องผู& ดํ า รงตํ า แหน@ ง อธิ ก ารบดี พ.ศ. 2551 และแจ& ง สภา
มหาวิทยาลัยทราบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560
๔. ให& ค ณะกรรมการสรรหาอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี ที่ได&รับการแต@งตั้งใหม@เริ่มดําเนินการตามหน&าที่ ตั้งแต@วันที่ได&รับการ
แต@งตั้ง และรายงานผลการดําเนินการต@อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให&
สัตยาบัน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560
2 การเสนอขอโปรดเกล&าฯ แต@งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พิเศษ
1. เห็ นชอบให& ดําเนินการจัด ทํ าคํ าชี้แ จงการสรรหาอธิ การบดี ต@ อ
(6)/2560
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณี การดําเนินการสรรหาผู&สมควร
ดํ า รงตํ า แหน@ ง อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ตามคํ า สั่ ง สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธY ๒๕๖๐ ไม@
เป7 นไปตามข&อกฎหมาย ตามความเห็นและข& อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อแสดงถึ ง เจตนารมณY ค วามบริ สุ ท ธิ์ ใ จของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่ดําเนินการชอบด&วยกฎหมาย
2. มอบฝp ายเลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยดํ าเนินการเกี่ ย วกั บ การ
จัดทํ าคํ าชี้ แจงการสรรหาอธิ การบดี พร& อมส@ง สําเนารายงานการประชุม สภา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ครั้ ง ที่ 2/2560 เมื่ อวั นที่ 24 กุ ม ภาพั น ธY
2560 วาระพิจารณาการดําเนินการ สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
เทพสตรี เพื่อประกอบหลักฐานคําชี้แจง โดยผ@านคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ดํ า เนิ นการในศาลปกครอง พิ จารณาตรวจสอบข& อมู ล ความถู กต& อง และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 18
กรกฎาคม 2560 ก@อนนําส@งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
หลักเกณฑY วิธีการได&มา
และคุณสมบัติของผู&ดํารง
ตําแหน@งอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๘ (๘) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง และถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย9 และศาสตราจารย9พิเศษ
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
3 ทบทวนการขอโปรดเกล&าฯ แต@ง ตั้ง อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี
8/2560
(1) รั บ ทราบ การดํ า เนิ น การส@ ง หนั ง สื อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
๒๕ ส.ค. ๖๐
เทพสตรี ที่ ศธ 2549/๒๓๙๓ลงวั น ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่ อ ง
ขอชี้ แ จงการตรวจสอบความชอบของกฎหมายในการสรรหาอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) เห็ นชอบในหลั กการ การทบทวนการขอโปรดเกล&าฯ แต@ง ตั้ ง
อธิ การบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี และมอบนิ ติ กรของมหาวิ ท ยาลั ย
ดําเนินการตามข&อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
(3) รับทราบ คําสั่ งหัวหน&าคณะรักษาความสงบแห@งชาติ ที่ 37/2560
เรื่ อ ง การแก& ไ ขปR ญ หาการบริ ห ารงานของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ลงวั น ที่ 8
สิงหาคม 2560
(4) รั บ ทราบ หนั ง สื อ สํ า นั ก งานศาลปกครองสู ง สุ ด ลงวั น ที่ 4
สิงหาคม 2560 เรื่องสําเนาคําชี้แจง (วิธีการชั่วคราวก@อนการพิพากษา) คํา
ร&องที่ คบ. 118/2560 คดีหมายเลขดําที่ บ. 97/2560 ระหว@าง ผู&ช@วยศา
สตรจารยYอติชาติ ภูมิวณิ ชชา ผู&ฟcองคดี กับ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภั ฏ
เทพสตรี กับพวกรวม 2 คน ผู&ถูกฟcองคดี
4
เสนอขอโปรดเกล&าฯ แต@งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
10/2560
(1) เห็นชอบเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล&าฯ แต@งตั้งผู&ช@วย
๒๐ ต.ค. ๖๐
ศาสตราจารยYจินตนา เวชมี ให&ดํารงตําแหน@งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ให&สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการขอโปรดเกล&าฯ
แต@งตั้งต@อไป ทั้งนี้ ตั้งแต@วันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล&าฯ แต@งตั้ง เป7นต&นไป
(2) มอบคณะกรรมการเพื่ อพิ จารณาดํ าเนิ นการในศาลปกครอง
พิจารณาตรวจสอบร@างหนังสือ ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล&า
ฯ แ ต@ ง ตั้ ง อธิ การบ ดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราช ภั ฏเ ท พ สต รี ก@ อ นนํ าเ ส นอ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลงนาม
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
หลักเกณฑY วิธีการได&มา
และคุณสมบัติของผู&ดํารง
ตําแหน@งอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๘ (๙) แตงตั้งและถอดถอน รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และ
ผูอํานวยการศูนย9 หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ศาสตราจารย9เกียรติคุณ รองศาสตราจารย9 รองศาสตราจารย9พิเศษ ผูชวยศาสตราจารย9 และผูชวย
ศาสตราจารย9พิเศษ
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
1
เห็ นชอบแต@ งตั้ ง บุค คลให& ดํารงตํ าแหน@ งคณบดี ผู& อํานวยการสถาบัน และ
2/2560
ผู&อํานวยการสํานัก ดังนี้
24 ก.พ. 60
๑. เห็นชอบแต@งตั้ง ผู&ช@วยศาสตราจารยY ดร.ทรงศรี ตุ@นทอง
(การประชุมลับ)
ดํารงตําแหน@ง คณบดีคณะครุศาสตรY
๒. เห็นชอบแต@งตั้ง ผู&ช@วยศาสตราจารยY ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ
ดํารงตําแหน@ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. เห็นชอบแต@งตั้ง อาจารยY ดร.สกุล คํานวนชัย ดํารงตําแหน@ง
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. เห็นชอบแต@งตั้ง ผู&ช@วยศาสตราจารยYธนิดา ภู@แดง
ดํารงตําแหน@ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
5. เห็นชอบแต@งตั้ง อาจารยY ดร.ศตพล มุ@งค้ํากลาง
ดํารงตําแหน@ง คณบดีคณะวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี
6. เห็นชอบแต@งตั้ง อาจารยY ดร.พงศYศรัณยY จันทรYชุ@ม
ดํารงตําแหน@ง ผู&อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
7. เห็นชอบแต@งตั้ง ผู&ช@วยศาสตราจารยYศรีสุภา นาคธน ดํารง
ตําแหน@ง ผู&อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งนี้ ตั้งแต@วันที่ 9 มีนาคม 2560 เป7นต&นไป
๒
แต@งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พิเศษ
1. เห็นชอบแต@งตั้งบุคคลดํารงตําแหน@งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี
(3)/2560
ดังนี้
๘ มี.ค. ๖๐
1) ศาสตราจารยYประดิษฐY พงศYทองคํา
รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝpายวิชาการ
2) ผู&ช@วยศาสตราจารยYวันดี เภาคํา รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีฝpายกิจการสภามหาวิทยาลัย
3) ผู&ช@วยศาสตราจารยYรัชชนก สวนสีดา รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีฝpายบริหาร วางแผน และทรัพยYสิน
4) อาจารยYเฉลิมชัย หาญกล&า รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีฝpายกิจการนักศึกษา
๓
เห็ นชอบแต@ ง ตั้ ง รั กษาราชการแทนรองอธิ การบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
4/2560
เทพสตรี ดังนี้
21 เม.ย. 61
1. ผู&ช@วยศาสตราจารยYรั ชชนก สวนสีดา รักษาราชการแทน
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฝpายวางแผนและบริหาร
2. รองศาสตราจารยYศุภวัฒนY ลาวัณยYวิสุทธิ์ รั ก ษาราชการ
แทนรองอธิ การบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ฝp ายวิ ช าการ วิ จัย และ
นวัตกรรม
3. อาจารยYเฉลิมชัย หาญกล&า รั กษาราชการแทนรองอธิ การบดี
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ฝp ายพั ฒ นานั กศึกษาและผู& ป ระกอบวิ ช าชี พ
ทางการศึกษา
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
หลักเกณฑY และวิธีการ
สรรหาคณบดี
พ.ศ. ๒๕๕๑
ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
หลักเกณฑYและวิธีการสรร
หาผู&อํานวยการสถาบัน
สํานัก ศูนยY ส@วนราชการ
หรือหน@วยงานที่เรียกชื่อ
อย@างอื่นที่มีฐานะเทียบเท@า
คณะ
พ.ศ. ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๓๒

พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 29
และมาตรา 32

มาตรา ๑๘ (๙) แตงตั้งและถอดถอน รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และ
ผูอํานวยการศูนย9 หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ศาสตราจารย9เกียรติคุณ รองศาสตราจารย9 รองศาสตราจารย9พิเศษ ผูชวยศาสตราจารย9 และผูชวย
ศาสตราจารย9พิเศษ
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
๓
4. ผู&ช@วยศาสตราจารยYศศิธร วชิรปRญญาพงศY รั ก ษาราชการ
(ต@อ) แทนรองอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ฝp ายประกั น คุ ณภาพ
องคYการและกิจการสภามหาวิทยาลัย
5. อาจารยYกันยา กองสูงเนิน รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฝpายวิเทศสัมพันธYและกิจการพิเศษ
๔
รับทราบผลการพิจารณาการขอกําหนดตําแหน@งและแต@งตั้งให&ดํารงตําแหน@ง
ทางวิชาการระดับ ผู&ช@วยศาสตราจารยY จํานวน ๒ ราย และรอง
6/2560
ศาสตราจารยY จํานวน ๑ ราย
23 มิ.ย. 60
(การประชุมลับ)
๕
อนุมัติกําหนดตําแหน@งและแต@งตั้งให&ดํารงตําแหน@งทางวิชาการ ระดับ
ผู&ช@วยศาสตราจารยY จํานวน ๒ ราย
๖
อนุมัติการขอตําแหน@งและแต@งตั้งให&ดํารงตําแหน@งทางวิชาการ
9/2560
ระดับผู&ช@วยศาสตราจารยY จํานวน ๖ ราย
22 ก.ย. 60
(การประชุมลับ)
๗
เห็นชอบแต@งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
10/2560
1. ผู&ช@วยศาสตราจารยYรัชชนก สวนสีดา
20 ต.ค. 60
2. รองศาสตราจารยYศุภวัฒนY ลาวัณยYวิสุทธิ์
3. ผู&ช@วยศาสตราจารยYศศิธร วชิรปRญญาพงศY
4. ผู&ช@วยศาสตราจารยYเฉลิมชัย หาญกล&า
5. อาจารยYกันยา กองสูงเนิน
ทั้งนี้ ตั้งแต@วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป7นต&นไป
มาตรา ๑๘ (๑๐) แตงตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 แต@งตั้งประธานกรรมการและรองกรรมการส@งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
8/2560
(1) เห็ น ชอบแต@ ง ตั้ ง นายสมนึ ก เต็ ง ชาตะพั น ธุY เป7 น ประธาน ๒๕ ส.ค. ๖๐
กรรมการส@งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต@วันที่ 25 สิงหาคม 2560
เป7นต&นไป
(๒) เห็ นชอบแต@ งตั้ ง ผู& ช@ วยศาสตราจารยY พิ พั ฒ นY วงศY เกษม และ
นายเฉลิมชัย ลิ้มสกุล เป7นรองประธานกรรมการส@งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๓) เห็ น ชอบแต@ ง ตั้ ง อาจารยY เ ฉลิ ม ชั ย หาญกล& า ตํ า แหน@ ง
รองอธิการบดี เป7นเลขานุการ ตามที่อธิการบดีเสนอ
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
หลักเกณฑYและวิธีการ
พิจารณาแต@งตั้งบุคคล
ให&ดํารงตําแหน@ง
ผู&ช@วยศาสตราจารยY
รองศาสตราจารยY
และศาสตราจารยY
พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 29
และมาตรา 32

ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑY และ
วิธีการได&มาซึ่ง
คณะกรรมการส@งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข&อ ๘

มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 อนุมัติงบประมาณรายจ@ายจากงบประมาณเงินรายได& โครงการความร@วมมือในการ
2/2560
จัดการเรียนการสอน กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท จังหวัด
๒๔ ก.พ. ๖๐
สระบุรี ภาคการศึกษาที่ 2/2559 จํานวน 164,880 บาท (หนึ่ งแสนหก
หมื่นสี่พันแปดร&อยแปดสิบบาทถ&วน) เพื่อใช&สําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ
2 อนุมัติงบประมาณรายจ@าย จากเงินรายได& จากการเปqดรับนักศึกษาภาคพิเศษ
พิเศษ
ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2559 จํานวน 1,797,200 บาท (หนึ่งล&านเจ็ดแสน
(3)/2560
เก&าหมื่นเจ็ดพันสองร&อยบาทถ&วน) เพื่อดําเนินการจัดการศึกษา
3 เห็ นชอบกํ า หนดอั ต ราการจ@ ายเงิ นเดื อนเริ่ ม ต& น ของผู& ดํ ารงตํ า แหน@ ง รั กษา
5/2560
ราชการแทนอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ในอั ต ราเดื อนละ ๑๙ พ.ค. ๖๐
๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต@วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เป7นต&นไป และให&ปรับแก&ไข
ความในข& อ 2 ของ ร@ า งประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ตามข& อ เสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
10/2560
4 อนุมัติงบประมาณรายจ@ายจากงบประมาณเงินรายได& จากการเปqดรับนักศึกษา
๒๐ ต.ค. ๖๐
ภาคพิ เ ศษ ประจํ าภาคการศึ กษาที่ 1/2560 จํานวน 4,569,700 บาท
(สี่ล&านห&าแสนหกหมื่นเก&าพันเจ็ดร&อยบาท) เพื่ อดําเนิ นการจั ดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการ
5 อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณเงินรายได&จากการจัดการทรัพยYสินและรายได&ของ
11/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 และมอบ ๒๔ พ.ย. ๖๐
มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตามข&อสังเกตและข&อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
6 อนุ มั ติ งบประมาณจากเงิ นสะสม (บั ณฑิตศึ กษา) จํ านวน 1,399,725 บาท
12/2560
(หนึ่งล&านสามแสนเก&าหมื่นเก&าพันเจ็ดร&อยยี่สิบห&าบาทถ&วน) เพื่อใช&ดําเนินการ
๒๒ ธ.ค. ๖๐
ติดตั้งระบบการสื่อสารและระบบเครือข@ายคอมพิวเตอรY ประจําอาคารเรียน
คณะวิทยาการจัดการ
มาตรา ๑๘ (๑๒) ออกระเบียบและขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายไดและ
ผลประโยชน9จากทรัพย9สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวของ
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่

. .

# '&

–

!"

ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วยการ
บริหารงบประมาณและ
การเงินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๓
ข&อ ๑๗

ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
1/2560
1 รายงานผลการพิ จารณาเรื่องร& องทุกขY ของพนั กงานในสถาบั นอุ ด มศึ กษา จํ านวน
๒๐ ม.ค. ๖๑
๑๒ คน
1. อนุมัติขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร&องทุกขYของอาจารยYเสนียY เจริญ
สุข พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน@งอาจารยY สังกัดคณะมนุษยศาสตรYและ
สั งคมศาสตรY (ตั วแทนผู& ร& องทุ กขY ) ออกไปอี ก 90 วั น นั บแต@ วันที่ ครบกํ าหนด
ระยะเวลา จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2560
2. ยกคําร&องทุกขYของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 11 คน
ตามรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณYและร&องทุกขYประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบด&วย
1) นายพุ@มพันธY ผิวพรรณงาม พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน@ง
อาจารยY สังกัด คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2) นายรุ@ งโรจนY กลั ดกลี บ พนั กงานในสถาบั นอุ ด มศึ กษา ตํ าแหน@ ง
อาจารยY สั ง กั ด คณะมนุ ษยศาสตรY แ ละสั ง คมศาสตรY มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี
3) นางสาวกิ ติ ญาภั ช ผาดี พนั กงานในสถาบั นอุ ดมศึ กษา ตํ าแหน@ ง
อาจารยY ประจําหน@วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
4) นางสาวศศิ ชาลY รถกล พนั กงานในสถาบั นอุ ด มศึ กษา ตํ าแหน@ ง
อาจารยY ประจําหน@วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอ
บางระจัน จังหวัดสิงหYบุรี
5) นางสาวพัชรีพรรณ สมวงศY พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน@ง
อาจารยY สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
6) นางสาวรสรินทรY สินสวัสดิ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน@ง
อาจารยY ประจําหน@วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอ
ตาคลี จังหวัดนครสวรรคY
7) นายสยามรั ฐ เหี ยสุ รี ยY พนั กงานในสถาบั นอุ ดมศึกษา ตํ าแหน@ ง
อาจารยY ประจําหน@วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอ
ตาคลี จังหวัดนครสวรรคY
8) นางสาวกฤษติกา ไกรเรียน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน@ง
ธุรการประจําศูนยYวิทยาศาสตรY มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
9) นางสาวปRทมา ศรี ไพร พนั กงานในสถาบั นอุ ดมศึ กษา ตํ าแหน@ ง
เจ&าหน&าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สํานักบริหารทรัพยากรมนุษยY มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี
10) นายวรุณชาติ ขําละเอียด พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน@ง
นั ก วิ ช าการโสตทั ศ นศึ ก ษา สั ง กั ด คณะมนุ ษ ยศาสตรY แ ละสั ง คมศาสตรY
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
11) นายประพั นธY จิ นดา พนั กงานในสถาบั นอุ ดมศึ กษา ตํ าแหน@ ง
เจ& า หน& า ที่ ง านอาคารและสถานที่ สั ง กั ด กองกลาง สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แจ&งมติสภามหาวิทยาลัยให&
ผู&ร&องทุกขY จํานวน 11 คน ทราบเป7นหนังสือโดยเร็ว
. .
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
การดําเนินการทางวินยั
การสอบสวนพิจารณา
การลงโทษ การสั่งพัก
ราชการ การสั่งให&ออก
จากราชการไว&ก@อน
การอุทธรณY และการร&อง
ทุกขY พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่
แก&ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557 ข&อ 98

มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
2 เห็ นชอบแต@ งตั้ งคณะกรรมการพิ จารณากลั่ นกรองการต@ อเวลาราชการให& แ ก@
3/2560
ข&าราชการ ประจําปAงบประมาณ 2560 ประกอบด&วย
๒๔ มี.ค. ๖๐
1. รองศาสตราจารยYสุ รชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู&ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รองประธานกรรมการ
3. รองอธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ผู& รั บผิ ดชอบงาน
วิชาการ กรรมการ
4. อาจารยY ดร.สกุล คํานวนชัย ผู&แทนคณบดี
กรรมการ
5. ประธานสภาคณาจารยYและข&าราชการ
กรรมการ
6. ผู&อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษยY
เลขานุการ
7. นายคทายุทธ ชื่นชม
ผู&ช@วยเลขานุการ

3

เห็ นชอบร@ าง ข& อบั ง คับ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี ว@าด& วยโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

3/2560
๒๔ มี.ค. ๖๐

4

เห็ นชอบกํ า หนดอั ต ราการจ@ ายเงิ นเดื อนเริ่ ม ต& น ของผู& ดํ ารงตํ า แหน@ ง รั กษา
ราชการแทนอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ในอั ต ราเดื อนละ
๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต@วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เป7นต&นไป และให&ปรับแก&ไข
ความในข& อ 2 ของ ร@ า งประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ตามข& อ เสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

5/2560
๑๙ พ.ค. ๖๐
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติระเบียบ
ข&าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แก&ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 19
ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
หลักเกณฑY วิธีการ และ
เงื่อนไขการต@อเวลาราชการ
ของข&าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2559 ข&อ 5
ประกาศคณะกรรมการ
ข&าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่อง หลักเกณฑY วิธีการ
และเงื่อนไขการต@อเวลา
ราชการของข&าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557
ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ. 2557
ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2558
ข&อ 23
ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
ค@าตอบแทนผู&บริหารที่มิได&
เป7นข&าราชการ หรือ
พนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา และ
ค@าตอบแทนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี พ.ศ. 2553 และที่
แก&ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555 และ (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2555 ข&อ 10

มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวา
ระเบียบ/ขอบังคับ
ดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
ประกาศคณะกรรมการ
5 เห็นชอบการต@อเวลาราชการให&แก@ รองศาสตราจารยYกุลชลี พวงเพ็ชรY
พิเศษ
ข&
า
ราชการพลเรื
อนใน
ข& า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด คณะวิ ท ยาการจั ด การ
(6)/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๑๑ ก.ค. ๖๐ สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่อง หลักเกณฑY วิธีการ
และเงื่อนไขการต@อเวลา
ราชการของข&าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๕๗ ข&อ ๗ (๓)

6

เห็ นชอบร@ าง ประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เรื่ อง การบรรจุ
แต@ ง ตั้ ง การทํ า สั ญ ญาจ& า ง และกํ า หนดอั ต ราเงิ น เดื อ นหรื อ ค@ า จ& า ง หรื อ
ค@าตอบแทนอื่ นๆ ของพนั กงานในสถาบั นอุ ด มศึ กษา สั ง กั ด โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการอุทธรณYและร&องทุกขYประจํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จํานวน 2 ราย
(1) เห็นชอบไม@ทบทวนเรื่องร&องทุกขYของนายอุเทน เรืองรุ@ง ผู&ร&อง
ทุกขYเนื่องจาก มีข&อเท็จจริงปรากฏว@า ผู&ร&องทุกขY ได&ยื่นฟcองคดีปกครอง เป7น
คดี ห มายเลขดํ าที่ บ.222/2560 ลงวั น ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ตามที่
คณะกรรมการอุทธรณYและร&องทุกขYประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสนอ
(2) เห็นชอบให&มหาวิทยาลัยดําเนินการแจ&งการไม@จัดตารางสอนให&
ผู& ช@ ว ยศาสตราจารยY จอมชั ย เลิ ศ อมรรั ต นY ผู& ร& อ งทุ กขY ทราบ ตามบั น ทึ ก
ข&อความของ คณะมนุษยศาสตรYและสั งคมศาสตรY ที่ มนส.693/2559 ลง
วันที่ 12 ตุ ลาคม 2559 เรื่อง การไม@จัดตารางสอนให&ผู&ช@วยศาสตราจารยY
จอมชั ย เลิ ศ อมรรั ต นY ภาคการศึ ก ษาที่ 1/2559 โดยเร็ ว ต@ อ ไป ตามที่
คณะกรรมการอุทธรณYและร&องทุกขYประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสนอ
เห็นชอบร@าง ข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย หลักเกณฑYและ
วิธีการเปลี่ยนตําแหน@ง การเปลี่ยนระดั บตําแหน@ ง และการตั ดโอนตําแหน@ ง
บุคลากร พ.ศ. .....

6/2560
๒๓ มิ.ย. ๖๐

9

10

7

8

8/2560
๒๕ ส.ค. ๖๐

ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
การดําเนินการทางวินยั
การสอบสวนพิจารณา
การลงโทษ การสั่งพัก
ราชการ การสั่งให&ออกจาก
ราชการไว&ก@อน การ
อุทธรณY และการร&องทุกขY
พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก&ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557

9/2560
๒๒ ก.ย. ๖๐

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข&าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก&ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 มาตรา 17

เห็นชอบร@าง ข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วยการกําหนดระดับ
ตําแหน@งและแต@งตั้งข&าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให&ดํารงตําแหน@ง
สูงขึ้น (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....

9/2560
๒๒ ก.ย. ๖๐

อนุมั ติกรอบอั ตรากํ าลั งสายวิช าการ ประจํ าปA งบประมาณ พ.ศ. 2561 –
2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตาม
ข&อสังเกตและข&อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 10/2560

๑๐/๒๕๖๐
๒๐ ต.ค. ๖๐

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
มาตรฐานการกําหนดระดับ
ตําแหน@งและการแต@งตัง้
ข&าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให&ดํารง
ตําแหน@งสูงขึ้น
พ.ศ. 2553 ข&อ 12
พระราชบัญญัติระเบียบ
ข&าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 มาตรา 20
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มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
๑๑ เห็นชอบแต@งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต@อเวลาราชการให&แก@
11/2560
ข&าราชการ ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด&วย
๒๔ พ.ย. ๖๐
1. รองศาสตราจารยYสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผู&ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รองประธานกรรมการ
3. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู&รับผิดชอบงาน
วิชาการ กรรมการ
4. อาจารยYสกุล คํานวนชัย ผู&แทนคณบดี
กรรมการ
5. ประธานสภาคณาจารยYและข&าราชการ
กรรมการ
6. ผู&อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษยY เลขานุการ
7. นายคทายุทธ ชื่นชม
ผู&ช@วยเลขานุการ

๑๒

เห็นชอบร@าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ประสบการณY และ
ระยะเวลาการปฏิบัติ งานของตําแหน@ง ประเภทผู&บ ริหาร พ.ศ. .... และมอบ
มหาวิทยาลัยนําข&อสังเกตและข&อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไป
พิจารณาประกอบการดําเนินการปรับแก&ไขร@างประกาศ
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มาตรา ๑๘ (๑๔) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด อันอยูในอํานาจหนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัย
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 ปรับแก&ไขข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จํานวน 3 ฉบับ
พิเศษ
1. เห็ นชอบในหลั กการ ให& บุ คลากรทุ กภาคส@ วนมี ส@ วนร@ วมในการสรรหา
(2)/2560
อธิ การบดี อย@ างกว& างขวาง โดยมี สิ ท ธิ ออกเสี ย งเลื อกตั้ ง ผู& แ ทนข& าราชการ และ
๖ ก.พ. ๖๐
พนักงาน ตามคํานิยาม ข&อ 4 ของข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
หลั ก เกณฑY วิ ธี ก ารได& ม า และคุ ณ สมบั ติ ข องผู& ดํ า รงตํ า แหน@ ง อธิ ก ารบดี
พ.ศ. 2551
2. มอบมหาวิ ทยาลัยฯ ดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ
เทพสตรี เพิ่มเติม เรื่อง รายชื่อผู&สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี
และให& บุ ค คลตามบั ญ ชี ร ายชื่ อ ดั ง กล@ าว มี สิ ท ธิ ห ยั่ ง เสี ย ง ตามความข& อ 8(3)
ของข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วยหลักเกณฑY วิธีการได&มา และ
คุณสมบัติของผู&ดํารงตําแหน@งอธิการบดี พ.ศ. 2551 ด&วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติระเบียบ
ข&าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก&ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 มาตรา 19
ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
หลักเกณฑY วิธีการ และ
เงื่อนไขการต@อเวลาราชการ
ของข&าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2559 ข&อ 5
ประกาศคณะกรรมการ
ข&าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่อง หลักเกณฑY วิธีการ
และเงื่อนไขการต@อเวลา
ราชการของข&าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติระเบียบ
ข&าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก&ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 มาตรา 20
และมาตรา ๓๑

ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
หลักเกณฑYและวิธีการสรร
หาคณบดี พ.ศ. 2551
ข&อ ๑๒

มาตรา ๑๘ (๑๔) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด อันอยูในอํานาจหนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัย
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
พิเศษ
1
3. ให& ป ระธานคณะกรรมการสรรหาอธิ การบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
(2)/2560
(ต@อ) เทพสตรี มีอํานาจออกคําสั่งแต@งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน ในกรณีที่
มี ค วามจํ า เป7 น เพื่ อประโยชนY ใ นการดํ า เนิ น การตามภาระหน& าที่ และความ
๖ ก.พ. ๖๐
รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2 เห็นชอบแต@งตั้งกรรมการ เลขานุการ ในคณะกรรมการชุดต@างๆ แทนคนเดิมที่
3/2560
พ&นจากตํ าแหน@ งและให&อยู@ใ นตํ าแหน@ ง เท@ ากั บวาระที่ เหลื ออยู@ข องผู&ซึ่งตนแทน ๒๔ มี.ค. ๖๐
ดังนี้
1. กรรมการนโยบายการเงินและทรัพยYสินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1) ผศ.วันดี เภาคํา รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝpายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป7นกรรมการ
2) ผศ.ธนิดา ภู@แดง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เป7นกรรมการ
3) ผศ.รัชชนก สวนสีดา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝpาย
บริหารวางแผนและทรัพยYสิน เป7นกรรมการและเลขานุการ
2. กรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1) ผศ.รัชชนก สวนสีดา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝpายบริหาร
วางแผน และทรัพยYสิน
เป7นกรรมการ
2) ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป7นกรรมการ
3) อาจารยY ดร.ศตพล มุ@งค้ํากลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตรYและ
เทคโนโลยี เป7นกรรมการ
4) ผศ.ศรีสุภา นาคธน
ผู& อํ า นวยการสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป7นกรรมการ
5) อาจารยYโสพิศ คํานวนชัย ข&าราชการสายวิชาการ เป7นกรรมการ
3. เลขานุ การ คณะกรรมการอุ ท ธรณY แ ละร& องทุ กขY ป ระจํ ามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี
1) อาจารยY ดร.เฉลิมชัย หาญกล&า
รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีฝpายกิจการนักศึกษา เป7นเลขานุการ
4. เลขานุการ คณะกรรมการส@งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได&แก@
๑ ) อาจารยY ดร.เฉลิมชัย หาญกล&า รักษาราชการแทน รองอธิการบดี
ฝpายกิจการนักศึกษา เป7นเลขานุการ
5. เลขานุการ คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของ
มหาวิทยาลัย
1) ผศ.วันดี เภาคํา รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝpายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป7นเลขานุการ
6. อนุกรรมการฝpายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1) อาจารยY ดร.เฉลิมชัย หาญกล&า รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีฝpายกิจการนักศึกษา เป7นอนุกรรมการ
2) อาจารยY ดร.ศตพล มุ@งค้ํากลาง คณบดี
คณะวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี เป7นอนุกรรมการ
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
คณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพยYสิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔
ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557
ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
คณะกรรมการอุทธรณYและ
ร&องทุกขYประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2555
ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑY และ
วิธีการได&มาซึ่ง
คณะกรรมการส@งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2547
ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย และ
ที่แก&ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2554

มาตรา ๑๘ (๑๔) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด อันอยูในอํานาจหนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัย
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
๒
3) ผศ.วันดี เภาคํา รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
(ต@อ) ฝpายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป7นเลขานุการ
7. กรรมการที่ปรึกษาฝpายกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
1) ผศ.รัชชนก สวนสีดา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝpายบริหาร
วางแผนและทรัพยYสิน เป7นกรรมการและเลขานุการ
3 เห็นชอบแต@งตั้ง กรรมการ เลขานุการ ในคณะกรรมการชุดต@างๆ แทนผู&ที่พ&นจาก
4/2560
ตําแหน@ง ดังนี้
๒๑ เม.ย. ๖๐
1) เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัย
(1) ผู&ช@วยศาสตราจารยYศศิธร วชิรปRญญาพงศY รักษาราชการ
แทนรองอธิการบดีฝpายประกันคุณภาพองคYการและกิจการสภามหาวิทยาลัย
เป7นเลขานุการ
2) กรรมการและเลขานุ การ คณะกรรมการนโยบายการเงิ นและทรั พยY สิ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(1) รองศาสตราจารยYศุภวัฒนY ลาวัณยYวิสุทธิ์ รักษาราชการ
แทนรองอธิการบดีฝpายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เป7นกรรมการ
(2) ผู&ช@วยศาสตราจารยYรัชชนก สวนสีดา รักษาราชการ
แทนรองอธิการบดีฝpายวางแผนและบริหาร เป7นกรรมการและ
เลขานุการ และให&อยู@ในตําแหน@งเท@ากับวาระที่เหลืออยู@ของผู&ซึ่งตนแทน
3) เลขานุการ คณะกรรมการอุทธรณYและร&องทุกขYประจํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
(1) อาจารยYกันยา กองสูงเนิน รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีวิเทศสัมพันธYและกิจการพิเศษ เป7นเลขานุการ
และให&อยู@ในตําแหน@งเท@ากับวาระที่เหลืออยู@ของผู&ซึ่งตนแทน
4) เลขานุการ คณะกรรมการส@งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(1) อาจารยYเฉลิมชัย หาญกล&า รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีฝpายพัฒนานักศึกษาและผู&ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา เป7นเลขานุการ
5) กรรมการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
(1) ผู& ช@วยศาสตราจารยY จินตนา เวชมี รั กษาราชการแทนอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป7นรองประธาน
(2) ผู& ช@ ว ยศาสตราจารยY รั ช ชนก สวนสี ด า รั ก ษาราชการแทนรอง
อธิการบดีฝpายวางแผนและบริหาร เป7นกรรมการ
6) เลขานุ การ อนุ กรรมการฝp ายกฎหมายประจํ าสภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี
(1) ผู&ช@วยศาสตราจารยYศศิธร วชิรปRญญาพงศY รักษาราชการแทนรอง
อธิการบดีฝpายประกันคุณภาพองคYการและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป7นเลขานุการ
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
คณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพยYสิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔
ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.
2557
ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
คณะกรรมการอุทธรณYและ
ร&องทุกขYประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2555
ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑY และ
วิธีการได&มาซึ่ง
คณะกรรมการส@งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2547
ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย และ
ที่แก&ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2554

มาตรา ๑๘ (๑๔) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ระเบียบ/ขอบังคับ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด อันอยูในอํานาจหนาที่ของ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
สภามหาวิทยาลัย
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
3
7) กรรมการ และเลขานุ การ คณะกรรมการที่ ป รึ กษาฝp ายกฎหมายของ
4/2560
(ต@อ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๒๑ เม.ย. ๖๐
(1) อาจารยYเฉลิมชัย หาญกล&า รักษาราชการแทน
รองอธิการบดี ฝpายพัฒนานักศึกษาและผู&ประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษา เป7นกรรมการ
(2) ผู&ช@ วยศาสตราจารยYศศิธร วชิรปRญญาพงศY รักษาราชการแทนรอง
อธิการบดีฝpายประกันคุณภาพองคYการและกิจการสภามหาวิทยาลัยเป7นเลขานุการ
4 แต@งตั้งอนุกรรมการ เพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการฝpายกฎหมาย
8/2560
ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๒๕ ส.ค. ๖๐
1. เห็นชอบเพิ่มองคYประกอบของคณะอนุกรรมการ
ฝpายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู&ทรงคุณวุฒิ
จากบุคคลภายนอก จากเดิมจํานวนหนึ่งคน เป7นจํานวนสองคน
2. เห็ นชอบแต@ งตั้ งอนุ กรรมการ เพิ่ มเติ ม ในคณะอนุ กรรมการฝp า ย
กฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
1) รองศาสตราจารยYวรวุฒิ เทพทอง
ผู&ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก
2) อาจารยYเฉลิมชัย หาญกล&า รองอธิการบดี
ฝpายพัฒนานักศึกษาและผู&ประกอบวิชาชีพครู
ทั้งนี้ ให&มีผลตั้งแต@วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เป7นต&นไป
ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
5 เห็ นชอบแต@ งตั้ ง รองศาสตราจารยY ชนศั กดิ์ บ@ายเที่ ยง กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย
9/2560
ราชภั
ฏเทพสตรี ว@าด&วย
ผู&ทรงคุณวุฒิ เป7นประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
๒๒ ก.ย. ๖๐
คณะกรรมการติดตาม
มหาวิทยาลัย

6

เห็นชอบแต@งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู&ทรงคุณวุฒิ ประกอบด&วย
1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประธานกรรมการ
2) ผู&ช@วยศาสตราจารยYเฉลิมชัย หาญกล&า
กรรมการ
3) อาจารยYกันยา กองสูงเนิน
กรรมการ
4) ผู&ช@วยศาสตราจารยYทรงศรี ตุ@นทอง
กรรมการ
5) ผู&ช@วยศาสตราจารยYสัมฤทธิ์ เสนกาศ
กรรมการ
6) ผู&ช@วยศาสตราจารยYศรีสุภา นาคธน
กรรมการ
7) อาจารยYธนชัย ปฐมรัตนY
กรรมการ
8) อาจารยYพัชรี ชีวะคํานวณ
กรรมการ
9) นางรณริน ผลนิโครธ
กรรมการ
10) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการ

. .

# ("

10/2560
๒๐ ต.ค. ๖๐
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ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก&ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก&ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๔
ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑYและ
วิธีการได&มาซึ่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
ผู&ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 255๙
ข&อ ๖

มาตรา ๑๘ (๑๔) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด อันอยูในอํานาจหนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัย
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
7 เห็นชอบแต@งตั้งผู&บริหารปฏิบัติหน&าที่กรรมการ เลขานุการ ในคณะกรรมการชุด
10/2560
ต@างๆ ดังนี้
๒๐ ต.ค. ๖๐
1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
(1) ผู&ช@วยศาสตราจารยYศศิธร วชิรปRญญาพงศY เป7นเลขานุการ
2. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยYสินมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
(1) รองศาสตราจารยYศุภวัฒนY ลาวัณยYวิสุทธิ์ เป7นกรรมการ
(2) ผู&ช@วยศาสตราจารยYรัชชนก สวนสีดา เป7นกรรมการและเลขานุการ
และให&อยู@ในตําแหน@งเท@ากับวาระที่เหลืออยู@ของผู&ซึ่งตนแทน
3. คณะกรรมการอุทธรณYและร&องทุกขYประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(1) อาจารยYกันยา กองสูงเนิน
เป7นเลขานุการ
และให&อยู@ในตําแหน@งเท@ากับวาระที่เหลืออยู@ของผู&ซึ่งตนแทน
4. คณะกรรมการส@งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(1) ผู&ช@วยศาสตราจารยYเฉลิมชัย หาญกล&า เป7นเลขานุการ
5. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(1) ผู&ช@วยศาสตราจารยYจินตนา เวชมี เป7นรองประธาน
(2) ผู&ช@วยศาสตราจารยYรัชชนก สวนสีดา เป7นกรรมการ
6. คณะอนุกรรมการฝpายกฎหมายประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(1) ผู&ช@วยศาสตราจารยYเฉลิมชัย หาญกล&า
เป7นอนุกรรมการ
(2) ผู&ช@วยศาสตราจารยYศศิธร วชิรปRญญาพงศY เป7นเลขานุการ
7. คณะกรรมการที่ปรึกษาฝpายกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(1) ผู&ช@วยศาสตราจารยYศศิธร วชิรปRญญาพงศY เป7นกรรมการ
และเลขานุการ
8. คณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการในศาลปกครอง
(1) ผู& ช@ ว ยศาสตราจารยY ศ ศิ ธ ร วชิ ร ปR ญ ญาพงศY เป7 น กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต@บัดนี้เป7นต&นไป
8 เห็นชอบการขอเสนอแต@งตั้งคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได&และ
11/2560
ผลประโยชนYจากทรัพยYสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามที่อธิการบดี
๒๔ พ.ย. ๖๐
เสนอ ดังนี้
(1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป7นประธานกรรมการ
(2) ประธานกรรมการส@งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เป7นกรรมการ
(3) ผู&ช@วยศาสตราจารยYนันทนา แจ&งสว@าง ผู&แทนผู&บริหาร เป7นกรรมการ
(4) นางศุภศร ยินดีสุข ผู&แทนข&าราชการ เป7นกรรมการ
(5) ผู&ช@วยศาสตราจารยYรัชชนก สวนสีดา เป7นกรรมการและเลขานุการ
(6) หัวหน&ากลุ@มงานวินัยและนิติการ
เป7นผู&ช@วยเลขานุการ
(7) นางสาวเสาวนี แซ@จิว
เป7นผู&ช@วยเลขานุการ
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
การดําเนินการจัดหา
จัดสรร รายได&และ
ผลประโยชนYจากทรัพยYสิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหนาที่อนื่ เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเป?นหนาที่ของผูใด
โดยเฉพาะ
ลําดับ
เรื่องที่ดําเนินการ
การประชุมครั้งที่
1/2560
1 รั บ ทราบรายงานการรั บ - จ@ ายงบประมาณเงิ นรายได& มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี ประจําเดือนธันวาคม 2559 ปAงบประมาณ 2560
2/2560
2 รั บ ทราบรายงานการรั บ - จ@ ายงบประมาณเงิ นรายได& มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี ประจําเดือนมกราคม 2560 ปAงบประมาณ 2560
3 รั บ ทราบรายงานการรั บ - จ@ ายงบประมาณเงิ น รายได& มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
3/2560
เทพสตรี ประจําเดือนกุมภาพันธY 2560 ปAงบประมาณ 2560
๔ รั บ ทราบรายงานการรั บ - จ@ า ยงบประมาณเงิ น รายได& มหาวิ ท ยาลั ย
4/2560
ราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือนมีนาคม 2560 ปAงบประมาณ 2560
๕ รับทราบรายงานการรับ – จ@ายงบประมาณเงินรายได& มหาวิทยาลัยราชภัฏ
5/2560
เทพสตรี ประจําเดือนเมษายน 2560 ปAงบประมาณ 2560
6/2560
๖ รับ ทราบรายงานการรั บ – จ@ ายงบประมาณเงิ นรายได& มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี ประจําเดือนพฤษภาคม 2560 ปAงบประมาณ 2560
๗ รั บ ทราบรายงานการรั บ – จ@ า ย งบประมาณเงิ น รายได& มหาวิ ท ยาลั ย
8/2560
ราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือนมิถุนายน 2560 ปAงบประมาณ 2560 ทั้งนี้ ให&มี
ผลตั้งแต@วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เป7นต&นไป
๘
รายงานการรับ – จ@าย งบประมาณเงินรายได& มหาวิทยาลัยราชภัฏ
9/2560
เทพสตรี ประจําเดือนสิงหาคม 2560 ปAงบประมาณ 2560
๙ รับทราบรายงานการรับ – จ@าย งบประมาณเงินรายได& มหาวิทยาลัย
10/2560
ราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือนกันยายน 2560 ปAงบประมาณ พ.ศ. 2560
๑๐ รับทราบรายงานการรับ – จ@าย งบประมาณเงิ นรายได& มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
11/2560
เทพสตรี ประจําเดือนตุลาคม 2560 ปAงบประมาณ พ.ศ. 2561
๑๑ รับทราบรายงานการรับ – จ@าย งบประมาณเงิ นรายได& มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
12/2560
เทพสตรี ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 ปAงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ระเบียบ/ขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
การบริหารงบประมาณ
และการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙

การอนุมัติปริญญาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต
และปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ปพุทธศักราช ๒๕๕๙
จํานวนผู,สําเร็จการศึกษา
รวม
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก
1/2559 22 ม.ค. 59
175
1
43
219
2/2559 19 ก.พ. 59
1,228
35
46
1,309
3/2559 18 มี.ค. 59
47
4
50
101
4/2559 22 เม.ย. 59
102
42
144
5/2559 27 พ.ค. 59
23
22
45
6/2559 24 มิ.ย. 59
400
48
448
7/2559 22 ก.ค. 59
279
32
311
8/2559 19 ส.ค. 59
66
26
1
93
9/2559 23 ก.ย. 59
47
15
62
10/2559 21 ต.ค. 59
291
42
333
11/2559 11 พ.ย. 59
133
161
22
316
12/2559 23 ธ.ค. 59
174
174
รวม
2,965
๒๐๑
๓๘๘
1
3,555
ครั้งที่

วันที่ประชุม
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การอนุมัติปริญญาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต
และปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ปพุทธศักราช ๒๕๖๐
จํานวนผู,สําเร็จการศึกษา
รวม
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก
1/2560 20 ม.ค. 60
311
5
33
3
352
2/2560 24 ก.พ. 60
731
1
24
2
758
3/2560 24 มี.ค. 60
52
7
59
4/2560 21 เม.ย. 60
93
1
13
2
109
5/2560 19 พ.ค. 60
19
2
11
32
6/2560 23 มิ.ย. 60
521
11
532
111
18
129
8/2560 25 ส.ค. 60
50
24
4
78
9/2560 22ก.ย. 60
106
106
10/2560 20 ต.ค. 60
189
23
212
11/2560 24 พ.ย. 60
87
23
110
12/2560 22 ธ.ค. 60
92
15
107
รวม
2,362
๙
๒๐๒
๑๑
๒,๕๘๔
ครั้งที่

วันที่ประชุม
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การอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นวาทรงคุณวุฒิ มีผลงานที่เปนคุณูปการ
ตอสวนรวม มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีความเชี่ยวชาญในวิ ชาชีพจนเปนที่ ประจัก ษ.ตอสัง คมชัดเจนอยาง
ตอเนื่อง เปนที่ยอมรับอยางกว/างขวาง และเปนตัวอยางที่ดีตอสังคม
สภามหาวิท ยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุ มครั้ งที่ ๑๑/๒๕๖๐ (ประชุม ลับ ) เมื่อ วันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีมติเปนเอกฉันท.อนุมัติให/ นายศิริพจน. พุกเจริญ เปนผู/สมควรได/รับปริญญากิตติมศักดิ์
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม) ประจํา
ปDการศึกษา ๒๕๕๙

นายศิรพิ จน พุกเจริญ
ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม)

#

. .

$

–

!"

% % &#'% (% ( )

ก

)''ก+,

..

. .

# $!

–

!"

&#'( )( ) *

ก

..

*''ก,-

!"

. .

# $%

–

!"

ภาคผนวก

ก

&
. .

– . .

!"

#

. .

$

–

!"

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ป พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

ขอพรคารวะมุทิตาจิต จากนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
วันที่ ๒๒ เม.ย. ๕๙
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การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ป) พ.ศ. ๒๕๕๙
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การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ป) พ.ศ. ๒๕๖๐
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การแขงขันกอลฟสงเสริมการศึกษา และเปดศูนยฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได%จัดการ
แขงขันกอล(ฟสนับสนุนการจัดการศึกษา สงเสริมสุขภาพ และเพื่อประชาสัมพันธ(ศูนย(ฝ3กอบรมและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐและเอกชน มหาวิท ยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.โคกสํ าโรง จ.ลพบุ รี ชิ งถ%วยรางวัล เกียรติยศ
(ชนะเลิศ) จาก ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ%าน อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ, ถ%วยรางวัลเกียรติยศ
(รองชนะเลิ ศ ) จาก นายวิ ชั ย ศรี ขวั ญ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ยผู% ท รงคุ ณวุ ฒิ (อดี ต ปลั ด กระทรวง
มหาดไทย), นายภานุ แย%มศรี ผู%วาราชการจังหวัดลพบุรี , รศ.ดร.นันทนา แจ%งสุวรรณ( อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี รางวัลใกล%หลุมพาร( 3 ทุกหลุม และรางวัลโฮลอิน-วัน โดยมีนายวิชัย ศรีขวัญ ให%เกียรติเปCน
ประธานในการไดรว(กอล(ฟเพื่อทําพิธีเปDด ณ สนามนารายณ(ฮิลล(กอล(ฟ รีสอร(ท แอนด( คันทรีคลับ
จากนั้นในภาคเย็ นเปCนพิธีเปDดศูนย( ฝ3กอบรมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และเอกชน มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี ซึ่งได%มี การแสดงของนัก ศึกษา การออกซุ%มอาหารและเครื่องดื่ม จากคณาจารย( บุคลากร
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย พิธีมอบถ%วยรางวัลเกียรติยศ รวมถึงการจับสลากของรางวัลให%แกนักกอล(ฟที่เข%า
รวมการแขงขันด%วย ณ ศูนย(ฝ3กอบรมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ0าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันศุกร( ที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 ดร.สุเมธ แย%มนุน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี นําคณะผูบ% ริหาร คณาจารย( บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวมพิธีถวาย
คําปฏิญาณ และถวายพระพรชัยมงคล แดสมเด็จพระเจ%าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในวโรกาสขึ้นทรงราชย(สืบสันตติวงศ(เปCนพระเจ%าอยูหัว ณ บริเวณหน%าเสาธง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง ได%รวมจัดพิธีถวายคําปฏิญาณและถวายพระ
พรชัยมงคลขึ้นพร%อมกัน
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พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติเพชรเทพสตรี ประจําป3 ๒๕๕๙

เมื่ อ วันที่ 24 กุม ภาพั นธ( 2560 ดร.สุ เมธ แย% ม นุน อุป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏเทพสตรี
เปCนประธานในพิธีมอบเข็มและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเพชรเทพสตรี ให%แก บุคลากรสายวิชาการ บุคลากร
สายสนั บ สนุ น วิ ช าการ นั ก ศึ ก ษา และศิ ษ ย( เ กา ที่ ไ ด% รั บ การคั ด เลื อ กจากคณะ และหนวยงานตางๆ
ของมหาวิท ยาลัยฯ ให% เปC นเพชรเทพสตรี ประจําปO 2559 จํ านวน 25 คน ตอหน%าคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ที่รวมเปCนสักขีพยาน ณ ห%องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
(อาคาร 16) ประเภทสายวิชาการ ได%แก ผศ.ดร.เพชรสุดา เพชรใส, รศ.ดร.กาสัก เตQะขันหมาก,
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ปุระชาติ, ผศ.พรรณนิภา เดชพล, อ.ดร.สกุล คํานวนชัย
ประเภทสายสนั บสนุนวิ ชาการ ได% แก นางนุชนาฎ พันธุ(ไชยศรี , น.ส.ชุ ลี พร ทํ ามา, น.ส.สุจ ารี
พวงสนธิ์, นางรจนา พุฒหอม, นางรณริน ผลนิโครธ, นายเจษฎา ภูระหงษ(
ประเภทนักศึกษา ได%แก นายกิตติพงษ( หันตราฐิน, นายภูษิต สุดคูณ, นายเอกลักษณ( ผองใส,
นายนฤสรณ( สุขใส, น.ส.กนกวรรณ มีสิงห(, น.ส.ชลิตา ไทยมานิตย(, นายธีรยุทธ พิมทวด
ประเภทศิ ษย(เ กา ได% แก พระครู ภาวนาโสภณ, ผศ. จ.ส.อ. ดร.ภราดร สั ง กรแก% ว, ดร.ปU ญ ญา
แก%วเหล็ก, ดร.อุดม ชัยชนะพานิช, นายนครรัฐ โชติพรม, นางเบญจวรรณ วงษ(สุนทร, นายอนิรุธ สุทัศน(
ณ อยุธยา
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งานทําบุญกลางบ0าน สืบสานประเพณีสงกรานต
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 06.09 น.
นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู%ทรงคุณวุฒิ พร%อมด%วย ผศ.จินตนา เวชมี รักษา
ราชการแทนอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี
นํารักษาราชการแทนรองอธิการบดี คณบดี
ผู%อํานวยการสถาบัน/สํานัก คณาจารย( และบุคลากร
รวมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย รวม 15 แหง ตอมาเวลา 07.09 น. พระสงฆ(ทรงสมณศักดิ์
จํานวน 9 รู ป สวดเจริญพระพุท ธมนต( คณะผู%บริหาร และแขกผู% มีเกียรติ ได%รวมถวายภัตตาหารเช%า และ
เครื่องไทยธรรม แดพระสงฆ( ณ หอประชุม 1
จากนั้นเวลา 09.09 น. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นํารักษาราชการ
แทนอธิการบดี รักษาราชการแทนรองอธิการบดี คณบดี
ผู%อํานวยการสถาบัน/สํานัก คณาจารย( บุคลากร
และแขกผู%มีเกียรติ รวมสักการะและสรงน้ําพระพุทธสิริพร
พระพุ ท ธปลองมณี ม งคลสถิ ตย( เ ทพสตรี และพระพรหม ณ บริ เ วณลานธรรม และเวลา 10.45 น.
ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ผศ.จินตนา เวชมี รักษาราชการ
แทนอธิการบดี ให%เกียรติกลาวอวยพรแกชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และแขกผู%มีเกียรติ เนื่องในโอกาส
ประเพณีวันสงกรานต( พร%อมกันนี้ได%เปDดโอกาสให%คณาจารย( บุคลากร นักศึกษา และแขกผู%มีเกียรติ ได%รวม
สรงน้ํ า พระพุ ท ธรู ป และรดน้ํ าขอพรจากผู% ใ หญ และปD ด ท% า ยด% ว ยการรวมรั บ ประทานอาหารรวมกั น
ณ หอประชุม 1 และบริเวณหน%าอาคารคหกรมศาสตร(
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ผูบริหาร – กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ - คณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีร"วมตอนรับองคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการตําบลคุณธรรม ต.เพนียด อ.โคกสําโรง
จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ผศ.จินตนา เวชมี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พร%อมด%วย นายปราโมทย( โชติมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู%ทรงคุณวุฒิ, ผู%ชวยอธิการบดี,
คณบดี และรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ, คณาจารย(คณะวิทยาการจัดการ, คณบดีคณะวิทยาศาสตร(
และเทคโนโลยี และรองคณบดี ฝX ายวิ ชาการคณะมนุ ษ ยศาสตร( แ ละสั ง คมศาสตร( รวมให% ก ารต% อ นรั บ
ศ.เกียรติคุณ นายแพทย( เกษม วัฒนชัยองคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมโครงการตําบลคุณธรรมของตําบลเพนียด
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี ณ องค(การบริหารสวนตําบลเพนียด อ.โคกสําโรง และพบปะชาวบ%านที่มารอ
ให%การต%อนรับ ณ วัดราชบรรทม อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี
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วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ ๙๗ ป3
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ผศ.จินตนา เวชมี
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นายวิชัย ศรีขวัญ และดร.เฉลิมชัย ผู%พัฒน( กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู%ทรงคุณวุฒิ นําคณะผู%บริหาร คณาจารย(
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา รวมกิจกรรมวันคล%าย
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบปOที่ 97
โดยในเวลา 06.19 น. เปCนพิธีสักการะสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์
ประจํามหาวิทยาลัยเพื่อความเปCนสิริมงคล ณ บริเวณลานธรรม
เวลา 10.00 น. เปCนพิธีทําบุญและถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ(ทรงสมณศักดิ์ จํานวน 9 รูป ณ
หอประชุม 1
จากนั้นเปCนพิธีมอบทุนการศึกษาจํานวนทั้งหมด 89 ทุน โดยเปCนทุนการศึกษาจากศิษย(เกา รุนกลีบ
ยูง 09 และ 11 จํานวน 40 ทุน, ทุนคุณยนต( เมืองจันทร( จํานวน 1 ทุน, ทุนคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย จํานวน 36 ทุน, ทุนศูนย(ฮีโนไทยรุงเรืองลพบุรี จํานวน 6 ทุน, ทุนอาจารย(สาระ การเวก
จํานวน 2 ทุน, ทุนธนาคารไทยพาณิชย( จํากัด (มหาชน) จํานวน 2 ทุน และ ทุน ผศ.สุนทร-ผศ.ดร.ประทุม
ศรีรักษา จํานวน 2 ทุน
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พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพืน้ ที่ตรวจเยี่ยม จ.ลพบุรี และ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พรอมบรรยายพิเศษแก"ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

เมื่อ วันที่ 22 กั นยายน 2560 ที่ห%อ งประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปO มหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี
พลเอก ดาว(พงษ( รัตนสุวรรณ องคมนตรี เข%าตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี โดยมีนายภานุ แย%มศรี ผู%วาราชการจังหวัดลพบุรี ดร.สุเมธ แย%มนุน อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏเทพสตรี นายวิ ชัย ศรีขวัญ กรรมการสภามหาวิท ยาลัยผู%ท รงคุณวุฒิ ผศ.จินตนา เวชมี รัก ษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะผู%บริหาร คณาจารย( พร%อมหัวหน%าสวนราชการ
ให% ก ารต% อ นรับ ด% วยพระมหากรุ ณาธิ คุณในสมเด็ จ พระเจ% าอยู หั วมหาวชิ ราลงกรณ บดิ นทรเทพยวรางกู ร
ที่พ ระราชทานแกมหาวิ ทยาลั ยราชภัฎมายาวนานนั บ 3 ทศวรรษ ทรงมุงหมายให% มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
ทั้ง 38 แหงทั่วประเทศสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย(ให%มีความรู% มีทัศนคติที่ดีและมีอาชีพที่มั่นคง โดยมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเปCนปราชญ(แหงการพัฒนาท%องถิ่นอยางเข%าถึงแกนแท%แหงปUญหาของพสกนิกรในแตละ
ท%องที่ ซึ่ง จะเปCนการเสริมสร%างความมั่นคงให%กั บประเทศไทย การเดิ นทางลงพื้ นที่จั งหวัดลพบุ รีในครั้ง นี้
พลเอก ดาว(พ งษ( รั ตนสุวรรณ องคมนตรี ได% ติดตามตรวจเยี่ ยมจั ง หวั ดลพบุรี และมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี อีกทั้งยังให%เกียรติบรรยายพิเศษแกตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 400 คน
เพื่ อ น% อ มนํ าพระบรมราโชบายด% านการศึ ก ษาลงสู บุ คลากรในพื้ นที่ และรั บ ทราบการดํ าเนิ นงานในการ
วิเคราะห( ปUญหาและการวางแนวทางแก%ไขปU ญหาให%ท%อ งถิ่ นในภารกิ จเสริม หนุ นการพั ฒนาชุ มชนท%อ งถิ่ น
ตลอดจนการดําเนิ นการตามยุท ธศาสตร(ใหมมหาวิทยาลั ยราชภัฏเพื่ อการพัฒนาท% องถิ่นตามพระบรมรา
โชบาย ระยะ 20 ปO ในระหวางปO พ.ศ. 2560 - 2579 ได%แก ยุทธศาสตร(การพัฒนาท%องถิ่น ยุทธศาสตร(
การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร(การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร(การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ อันจะเปCนการสนองตอพระบรมราโชบายในสมเด็จพระเจ%าอยูหัว เพื่อประโยชน(ของประชาชนและ
ประเทศชาติสืบไป
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งานแสดงมุทิต าจิต กตัญ 4ุ ต า แด" ศาสตราจารย ดร.วิ จิต ร ศรีส อาน อดีต นายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เนื่องในโอกาสวันคลายวันเกิด ครบ 83 ป9 และขอพรเนื่องใน
โอกาสวันขึ้นป9ใหม" พ.ศ.2561

#

. .

!

–

!"

"
"
"

.
:
ก !
#
$%ก & : ' '" "ก " % &'
(
) ก* ( : # '" !+ "ก " % &'
(
"
* , : # '" !+ "ก " % &'
(

&'

(

"ก " % &'
(
( ." / 0 "ก " ก !)
%2#
! 3""" 4&'
( )#( $
#% #&5
' ( $ ! 67888
89/ :6; /6<
89/ :6; /6<

