คำนำ
รายงานประจาปีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีฉบับนี้ ได้จัดทาขึ้นเพื่อสรุปผลการดาเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย ในรอบปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยได้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับมติของสภามหาวิทยาลัย
โดยจาแนกการดาเนินการของสภามหาวิทยาลัยตามอานาจหน้าที่ ทั้งที่ระบุในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ได้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้
รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และประกาศที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบ รวมทั้งกิจกรรมของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในรอบปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ไว้ด้วย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะช่วยทาให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึง
ผลการดาเนิ น งานของสภามหาวิทยาลั ย ในรอบปีที่ผ่ านมา และเกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลั ยนาไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย การวางแผนการดาเนินงานที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
ในนามสภามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร หน่วยงานทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกท่านที่ได้
ทุ่มเทกาลังกายและสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มกาลังความสามารถ โดยมุ่งพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นที่พึ่งของชุมชนและท้องถิ่นอย่างแท้จริงสืบไป

นายวิชัย ศรีขวัญ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
ผลกำรดำเนินงำนสภำมหำวิทยำลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
 การดาเนินงานตามอานาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัย ตามมาตราที่ ๑๘
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗
 การอนุมัติปริญญาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
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๑
๔
๑๐
๑๕
๔๘
๔๙
๕๑
๗๖
๑๑๘

ภำคผนวก
 ประมวลภาพการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
 ประมวลภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ.
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เริ่มก่อตั้งจาก “โรงเรียนลวะศรี”
ซึ่งเริ่มก่อตั้ง เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๔๖๓ โดยใช้อาคารชั่วคราวในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ในปี พ.ศ. ๒๔๖๔
ได้ย้ายมาอยู่ ณ อาคารถาวรที่ถนนวิชาเยนทร์เป็นโรงเรียนสตรีประจาจังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. ๒๔๗๙ เริ่มรับนักเรียนฝึกหัดครู จึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีลพบุรี
ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ย้ายโรงเรียนมาอยู่ ที่ ถนนนารายณ์มหาราช ซึ่งเป็นสถานที่ปัจจุบัน และเปลี่ยน
ชื่อเป็น โรงเรียนสตรีลพบุรี “เทพสตรีวิทยาลัย” สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียน
เทพสตรีวิทยาลัย
ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้เลื่อนฐานะเป็น วิทยาลัยครูเทพสตรี สังกัดกรมการฝึกหัดครู
ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ วิทยาลัยครูเทพสตรีได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนถึงระดับ
ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต ตาม พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘
ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ขยายฐานทางวิชาการสามารถเปิดสอนสาขาวิชาการต่าง 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
ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้รับพระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เปลี่ยนฐานะเป็น สถาบันราชภัฏเทพสตรี สังกัดสานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ตาม พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่สามารถขยายการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง ได้ถึงระดับบัณฑิตศึกษา
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ซึ่ ง มี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คล
ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีปัจจุบัน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ ดังนี้
“มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้า
อย่ า งมั่ น คง และยั่ ง ยื น ของปวงชน มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การ การบ ารุ ง รั ก ษา การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู”
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ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ตราประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นรูปตราพระราชลัญจกร
ด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี”
ด้านล่างมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ “THEPSATRI RAJABHAT UNIVERSITY”
สีของสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีต่าง ๆ ๕ สี ดังนี้

สีน้าเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กาเนิดและพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”
สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ ๔๐ สถาบันในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีสม้ แทนค่า ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน ๔๐ สถาบัน
สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คติธรรมประจ้ามหาวิทยาลัย
สีประจ้ามหาวิทยาลัย

นตถิ ปญญา สมา อาภา (แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี)

กรมท่า – เขียว

ดอกไม้ประจ้ามหาวิทยาลัย

ดอกหางนกยูง

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ และรับใช้
สังคม
พันธกิจ
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล และขยายโอกาสทางการศึกษา
๒. ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
๓. วิจัย และสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล และสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๔. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน และท้องถิ่น
๕. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น
๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เป้าหมาย และนโยบาย
๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ ใช้พื้นที่ของจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี เป็นสถานที่เพื่อ
ดาเนินการตามพันธกิจทั้งด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มีความคาดหวังว่าการดาเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ การทางานร่วมกันระหว่างชุมชน
คณาจารย์และนักศึกษา จะเกิดการพัฒนาของชุมชนในระดับชุมชน หมู่บ้านเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี
รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
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๒. เร่งรัดให้การผลิต การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพทางสังคม เป็นครู
ที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นครูที่มีทักษะสาคัญในการดูแลเด็กและเยาวชน เป็นครูที่เห็นความสาคัญของการ
ป้องกันปัญหาเด็กเป็นรายบุคคล
๓. ส่งเสริมให้คณาจารย์ จัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง จะหนุน
เสริมให้นักศึกษาได้ลงสนาม การแข่งขันทักษะที่จาเป็น ตามศาสตร์หรือสาขาที่เรียน จะสนับสนุนให้คณาจารย์
และนักศึกษาทาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ที่สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางาน หรืออาชีพของผู้ปกครอง
รวมทั้งประชาชนในชุมชนของตนเอง
๔. บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ จะบริหารจัดการตามหลักการมีส่วน
ร่วม บนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ยึดหลักธรรมาภิบาล เร่งรัดการทางานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์และความสุข
ของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
๕. เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ ของบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน กับ ศิษย์เก่า และเครือข่ายทางวิชาชีพใน
จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี เพื่อผนึกกาลังกันทาหน้าที่องค์การภาครัฐที่ดี สร้างความสุข ความเจริญให้กับ
ประชาชนในพื้นที่
ยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาท้องถิ่น
๒. การผลิตและพัฒนาครู
๓. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
๔. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
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สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ในการดาเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนดให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัย โดยกาหนดไว้ในหมวด ๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
๑. นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง มีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละสามปี
๒. กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย โดยต าแหน่ ง ได้ แ ก่ อธิ ก ารบดี ประธานสภาคณาจารย์ แ ละ
ข้าราชการ และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
คณบดี ผู้ อานวยการสถาบั น ผู้ อานวยการส านัก ผู้ อานวยการศูนย์ หั ว หน้าส่ ว นราชการหรือหั ว หน้ า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จานวนสี่คน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ สามปี
๔. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ซึ่งเลือกคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
และมิใช่ผู้ดารงตาแหน่งบริหาร จานวนสี่คน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี
๕. กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง จาก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จานวนสิบเอ็ดคน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี
ให้ ส ภามหาวิท ยาลั ย เลื อกกรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุ ฒิ คนหนึ่ง เป็ นอุป นายกสภา
มหาวิทยาลัย
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารง
ตาแหน่งบริหาร เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคาแนะนาของอธิการบดี
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อ้านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๑) ก าหนดนโยบาย และอนุ มั ติ แ ผนพั ฒ นาของมหาวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา การวิ จั ย
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิ ตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด
ในมหาวิทยาลัย เป็ นผู้ ออกกฎ ระเบีย บ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่ว นราชการหรือหน่วยงานนั้น
เป็นเรื่องๆ ก็ได้
(๓) ก ากั บ มาตรฐานการศึ ก ษา การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การเปิ ด สอนของมหาวิ ท ยาลั ย
และติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(๔) อนุ มั ติ ใ ห้ 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 และการยุบเลิกสานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลั ย
สถาบัน สานัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่ง
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว
(๖) อนุ มั ติการรั บ สถาบั น การศึก ษาชั้นสู ง หรื อสถาบั นอื่ นเข้ าสมทบในมหาวิทยาลั ย หรื อยกเลิ ก
การสมทบ
(๗) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานที่ ค ณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนด
(๘) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(๙) แต่ งตั้ ง และถอดถอนรองอธิก ารบดี คณบดี ผู้ อ านวยการสถาบั น ผู้ อ านวยการส านั ก และ
ผู้ อานวยการศูนย์ หั วหน้ าส่ ว นราชการหรือหั วหน้ าหน่ วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่ างอื่ นที่ มีฐานะเทียบเท่ าคณะ
ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ และผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์พิเศษ
(๑๐) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(๑๒) ออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
(๑๓) พิจ ารณาดาเนิ น การเกี่ ย วกับการบริห ารงานบุคคลของมหาวิ ทยาลั ยตามกฎหมายว่าด้ว ย
ระเบียบข้าราชการการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
(๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็ นในเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใด หรื อมอบหมายให้ ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอานาจหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๕

(๑๕) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ตามที่อธิการบดีหรือ
สภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน
อานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้
(๑๖) ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
การปฏิบัติภารกิจร่วมกับสถาบันอื่น
(๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
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สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

นายวิชัย ศรีขวัญ
นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น
ดร.เฉลิมชัย ผู้พัฒน์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง

นางดวงสมร วรฤทธิ์

นายพนม ศรศิลป์

นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล

(ด้ารงต้าแหน่ง ๑๙ พ.ค. ๕๘ – ๑๘ พ.ค. ๖๑)

นายธนาคม จงจิระ

นายปราโมทย์ โชติมงคล

(ด้ารงต้าแหน่ง ๑๙ พ.ค. ๕๘ – ๑๙ ก.พ. ๖๑)

ดร.สมชาย ฟ้อนร้าดี

รศ.สุรชัย ขวัญเมือง

รศ.วรวุฒิ เทพทอง
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต้าแหน่ง

ผศ.จินตนา เวชมี
อธิการบดี

นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์

อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล

ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร

ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า ผศ.ธนิดา ภู่แดง
รองอธิการบดี

ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ศรีสุภา นาคธน
ผอ.ส้านักวิทยบริการฯ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ้า

อ.กิตติวัลย์ ทองอร่าม อ.อรวรรณ ด่านวราวิจิตร ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน อ.ธีรภัทร สุวรรณรุจิ
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

น.ส.พวงเพชร ศุภกรรม
หน.สนง.สภามหาวิทยาลัย

น.ส.วาสนา วงษ์สังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายวัชระ รักษาพล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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นายศุภธี โตสกุล
นิติกร

การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
๑. ในรอบปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้
ดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตลอดจนที่
กาหนดใน พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง โดยสภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบกาหนดปฏิทินการประชุมประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และได้มีการดาเนินการดังนี้
๑.๑ วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
ได้ดาเนินการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ๑๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ ที่จัด
ประชุมแต่ละครั้ง ดังรายละเอียดในตาราง
ปฏิทินการประชุมที่จัดไว้ล่วงหน้า
วัน/เวลา
สถานที่
1/2561 19 ม.ค. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ชั้น 9
อาคาร 90 ปี มรท.
2/2561 16 ก.พ. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ชั้น 9
อาคาร 90 ปี มรท.
ครั้งที่

3/2561 16 มี.ค. 61 / 13.30 น.

ห้องประชุม ชั้น 9
อาคาร 90 ปี มรท.

4/2561 20 เม.ย. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ชั้น 9
อาคาร 90 ปี มรท.
พิเศษ
(1)/2561
5/2561
6/2561
7/2561
8/2561
9/2561

18 พ.ค. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ชั้น 9
อาคาร 90 ปี มรท.
15 มิ.ย. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ชั้น 9
อาคาร 90 ปี มรท.
20 ก.ค. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ชั้น 9
อาคาร 90 ปี มรท.
17 ส.ค. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ชั้น 9
อาคาร 90 ปี มรท.
21 ก.ย. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ชั้น 9
อาคาร 90 ปี มรท.

การจัดประชุมจริง
วัน/เวลา
สถานที่
19 ม.ค. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ชั้น 9
อาคาร 90 ปี มรท.
28 ก.พ. 61 / 09.30 น. ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ชั้น 3
อาคาร 100 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ฯ
จ.ปทุมธานี
16 มี.ค. 61 / 09.30 น. ห้องประชุม
ศาสตราจารย์วิจิตร
ศรีสอ้าน ชั้น 5
อาคารสานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
กรุงเทพฯ
20 เม.ย. 61 / 12.30 น. ห้องประชุม ชั้น 9
อาคาร 90 ปี มรท.
10 พ.ค. 61 / 09.00 น. ห้องประชุม
วิจิตรภาคียสถาน
จ.นนทบุรี
18 พ.ค. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ชั้น 9
อาคาร 90 ปี มรท.
15 มิ.ย. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ชั้น 9
อาคาร 90 ปี มรท.
20 ก.ค. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม
วิจิตรภาคียสถาน
จ.นนทบุรี
17 ส.ค. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ชั้น 9
อาคาร 90 ปี มรท.
21 ก.ย. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ชั้น 9
อาคาร 90 ปี มรท.
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หมายเหตุ

ปฏิทินการประชุมที่จัดไว้ล่วงหน้า
วัน/เวลา
สถานที่
10/2561 19 ต.ค. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ชั้น 9
อาคาร 90 ปี มรท.
ครั้งที่

11/2561 16 พ.ย. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ชั้น 9
อาคาร 90 ปี มรท.
12/2561 21 ธ.ค. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ชั้น 9
อาคาร 90 ปี มรท.

จัดประชุมได้จริง
๑๒
จัดประชุมนัดพิเศษ
๑
มีการเปลี่ยนแปลง วันประชุม
๒
มีการเปลี่ยนแปลง เวลาประชุม
๕
มีการเปลี่ยนแปลง สถานที่ ประชุม ๕

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

การจัดประชุมจริง
หมายเหตุ
วัน/เวลา
สถานที่
19 ต.ค. 61 / 10.00 น. ห้องประชุมหน่วยจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง
มรท. อ.บางระจัน
จ.สิงห์บุรี
16 พ.ย. 61 / 09.00 น. ห้องประชุมพิณทอง สภาสัญจร
โรงแรมเชียงใหม่
แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
14 ธ.ค. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ชั้น 9
อาคาร 90 ปี มรท.

คิดเป็นร้อยละ

๑๐๐

(จากที่กาหนดในปฏิทิน)

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

๑๖.๖๖ (จากที่ได้จัดประชุมจริง)
๔๑.๖๖ (จากทีไ่ ด้จัดประชุมจริง)
๔๑.๖๖ (จากทีไ่ ด้จัดประชุมจริง)

๒. จานวนผู้มาประชุมในการประชุมแต่ละครั้ง
ครั้งที่

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
เดือน
จานวน
มา
คิดเป็น
จานวน
มา
คิดเป็น
ทั้งหมด ประชุม
ร้อยละ
ทัง้ หมด ประชุม ร้อยละ
มกราคม
12
9
75.00
9
7
77.78
กุมภาพันธ์
11
9
81.82
10
10
100
มีนาคม
11
8
72.73
10
9
90.00
เมษายน
12
10
83.33
10
9
90.00

1/2561
2/2561
3/2561
4/2561
พิเศษ
(1)/2561 พฤษภาคม
5/2561
6/2561 มิถุนายน
7/2561 กรกฎาคม
8/2561
สิงหาคม
9/2561 กันยายน
10/2561 ตุลาคม
11/2561 พฤศจิกายน
12/2561 ธันวาคม
เฉลี่ย

รวม
จานวน มา
ทั้งหมด ประชุม
21
16
21
19
21
17
22
19

คิดเป็น
ร้อยละ
76.19
90.48
80.95
86.36

12

8

66.67

10

8

80.00

22

16

72.73

12
12
12
12
12
12
12
10

10
11
11
10
11
10
7
7
9.31

83.33
91.67
91.67
83.33
91.67
83.33
58.33
70.00
79.45

10
10
10
10
10
10
10
9

10
10
7
9
10
9
10
9
9.00

100
100
70.00
90.00
100.00
90.00
100
100
91.37

22
22
22
22
22
22
22
19

20
21
18
19
21
19
17
16
18.31

90.91
95.45
81.82
86.36
95.45
86.36
77.27
84.21
84.9๗
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หน้า ๑๑

๓. ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมแต่ละครั้ง
ครั้งที่

วันที่

1/2561
2/2561

19 ม.ค. 61
28 ก.พ. 61

3/2561

16 มี.ค. 61

4/2561
พิเศษ
(1)/2561
5/2561
6/2561
7/2561
8/2561
9/2561
10/2561

20 เม.ย. 61
10 พ.ค. 61

11/2561

16 พ.ย. 61

12/2561

21 ธ.ค. 61

18 พ.ค. 61
15 มิ.ย. 61
20 ก.ค. 61
17 ส.ค. 61
21 ก.ย. 61
19 ต.ค. 61

สถานที่

เวลาเริ่ม
ประชุม
13.30 น.
09.30 น.

เวลาในการประชุม
หมายเหตุ
เวลาเลิก
เวลาที่ใช้
ประชุม
ประชุม
17.00 น. 3 ชม. 30 นาที
12.30 น.
3 ชม.

ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปี มรท.
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3
อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ฯ จ.ปทุมธานี
ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจติ ร
09.30 น. 12.30 น.
ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปี มรท. 12.30 น. 15.10 น.
ห้องประชุม วิจิตรภาคียสถาน จ.นนทบุรี
09.00 น. 12.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปี มรท.
ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปี มรท.
ห้องประชุม วิจิตรภาคียสถาน จ.นนทบุรี
ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปี มรท.
ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปี มรท.
ห้องประชุมหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
มรท. อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
ห้องประชุมพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่
แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปี มรท.

13.30 น.
13.30 น.
13.30 น.
13.30 น.
13.30 น.
10.00 น.

3 ชม.
2 ชม. 40 น.
3 ชม.

17.15 น.
17.30 น.
16.30 น.
17.25 น.
17.30 น.
12.25 น.

3 ชม. 45 น.
4 ชม.
3 ชม.
3 ชม. 55 น.
4 ชม.
2 ชม. 25 น.

09.00 น. 12.15 น.

3 ชม. 15 น.

13.30 น. 15.50 น.

2 ชม. 20 น.

รวมประชุม ๑๒ ครั้ง ใช้เวลาในการประชุมเฉลี่ย

ไม่ได้นามา
คานวณ

๓ ชม. ๒๔ น.

จากตารางสรุปได้ว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยตลอดปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามที่กาหนด
รวมทั้งสิ้น ๑๒ ครั้ง สภามหาวิทยาลัยได้เริ่มประชุมตรงตามเวลาที่กาหนด ๗ ครั้ง มีการเลื่อนเวลาประชุม
๕ ครั้ง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑, ๓/๒๕๖๑, ๔/๒๕๖๑, ๑๐/๒๕๖๑ และ ๑๑/๒๕๖๑
สาหรับเวลาที่ใช้ในการประชุมนั้นโดยเฉลี่ย คือ ๓ ชั่วโมง ๒๔ นาที ซึง่ ถือได้ว่าเป็นการประชุมที่มี
ประสิทธิภาพ แม้ว่าเป็นการประชุมที่ มากกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คื อ ไม่ควรเกินครั้งละ ๒ ชั่วโมง เนื่องด้วย
มีวาระพิจารณามากพอสมควร สาหรับการประชุมที่ใช้เวลาน้อ ยที่สุด เป็นการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง ๒๐ นาที และมากที่สุดเป็น การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ และครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ใช้เวลา
๔ ชั่วโมง

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๑๒

๔. จำนวนเรื่องตำมอำนำจหน้ำที่ปกติ (ตำมมำตรำ ๑๘ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ) ในแต่ละครั้ง
เรื่องที่จะประเมิน
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๑. กำหนดนโยบำย และอนุมัติแผนพัฒนำของ
มหำวิทยำลัย
๑.๑ กำรจัดกำรศึกษำวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูง
๑.๒ กำรวิจยั
๑.๓ กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม
๑.๔ กำรผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครู
๑.๕ กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๑.๖ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ
๒. ออกกฎ ระเบียบ ประกำศ และข้อบังคับของมหำวิทยำลัย
๒.๑ ด้ำนวิชำกำร
๒.๒ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล
๒.๓ ด้ำนอื่น ๆ
๓. กำกับมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรประกันคุณภำพ ฯ
กำรเปิดสอน และกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำน
๔. อนุมัติให้ปริญญำ และประกำศนียบัตร ฯ
๕. พิจำรณำกำรจัดตั้ง กำรรวม กำรยุบเลิก ส่วนรำชกำร
หรือหน่วยงำน ฯ

ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ พิเศษ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
ครั้งที่
1/๖๑ 2/๖๑ 3/๖๑ 4/๖๑ (๑)/๖๑ 5/๖๑ 6/๖๑ 7/๖๑ 8/๖๑ 9/๖๑ 10/๖๑ 11/๖๑ 12/๖๑

รวม

-

-

-

-

-

1

4

2

1

1

6

6

๒๑

1

1

-

-

1

1

1

1

4

-

-

-

๑๐

2
-

1
2
4

1

๑
-

1
1
1

1
1

1
1
-

2
1
-

1
-

2
๑
2

1
1
-

1

๒
๑๑
๗
๑๐

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

12
-

๑
๑

-

๔. จำนวนเรื่องตำมอำนำจหน้ำที่ปกติ (ตำมมำตรำ ๑๘ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ) ในแต่ละครั้ง
เรื่องที่จะประเมิน
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หน้า ๑๔

๖. อนุมัติกำรรับสถำบันกำรศึกษำเข้ำสมทบ / ยกเลิก
๗. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรกำรศึกษำ
๘.พิจำรณำเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ
แต่งตั้ง และถอดถอนนำยกสภำฯ กรรมกำรสภำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิกำรบดี ศำสตรำจำรย์ฯ
๙. แต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหำร/ผู้ดำรงตำแหน่ง
วิชำกำร
๑๐.แต่งตั้งและถอดถอนประธำนกรรมกำร และ
กรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย
๑๑. อนุมตั ิงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ฯ
๑๒. ออกระเบียบ/ข้อบังคับต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรเงิน ฯ
๑๓. พิจำรณำดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร ฯ
๑๕. พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับ
กิจกำรของมหำวิทยำลัย
๑๖. ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหำวิธีกำรเพื่อพัฒนำ
ควำมก้ำวหน้ำของมหำวิทยำลัย กำรปฏิบัติพันธกิจ
ร่วมกับสถำบันอื่น ฯ
๑๗. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น เกี่ยวกับกิจกำรมหำวิทยำลัย

ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
1/๖๑ 2/๖๑ 3/๖๑ 4/๖๑

พิเศษ
(๑)/๖๑

ครั้งที่
5/๖๑

ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
ครั้งที่
6/๖๑ 7/๖๑ 8/๖๑ 9/๖๑ 10/๖๑ 11/๖๑

ครั้งที่
12/๖๑

รวม

-

3
-

๑
-

-

2
-

1
-

2
-

1
-

-

-

1
-

1
2

1๒
2

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2
2
-

1
1
-

1
1
2
-

1
1
1
-

2
-

2
3
1

2
1
-

3
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
1
-

1
-

8
๒
14
13
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

3

1

2

1

-

3

1

-

1

-

14

๑
๑

-

การดาเนินงานตามอานาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัย
ตามมาตราที่ ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
1. รายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
6/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1
15 มิ.ย. 61
ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561)
1. เห็นชอบรายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2561
รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561)
2. มอบมหาวิทยาลัยปรับปรุงแนวคิดหลักในการกาหนดความ
เสี่ยง ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และให้
ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง ในประเด็น จานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผนรับนักศึกษา พร้อมกับนาเสนอข้อมูลรายละเอียด ต่อสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานมหาวิทยาลัย
ในปีต่อไป
2. พิจารณาขยายระยะเวลาการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
7/2561
เทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ
20 ก.ค. 61
1. ให้ดาเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕59
และให้คานึงถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559
ประกอบด้วย
2. เห็นชอบขยายระยะเวลาการดาเนินการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม
2561 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2561
3. รับทราบการวิเคราะห์ประเด็นความเสีย่ ง จานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
7/2561
แผนรับ และการวิเคราะห์นักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและออก
20 ก.ค. 61
กลางคัน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4. รับทราบการวิเคราะห์ประเด็นความเสีย่ ง จานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน
7/2561
รับ และการวิเคราะห์นักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและออก
20 ก.ค. 61
กลางคัน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5. รับทราบรายงานการขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้คงคลัง จานวน
7/2561
31,743,800 บาท (สามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาท
20 ก.ค. 61
ถ้วน) เพื่อจ่ายสมทบค่าก่อสร้างอาคารบรรยายรวมและหอประชุม ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ
6. รับทราบการแต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
8/2561
17 ส.ค. 61

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๑๕

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕59


มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
7. เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
8/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ระยะครึ่งปี
17 ส.ค. 61
(๑ ตุลาคม ๒๕60 – ๓๑ มีนาคม ๒๕61)

8.
9.
10.

11.

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รับทราบผลการดาเนินการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ และแนวทางการดาเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น”
พิจารณาเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒ (1 ตุลาคม
256๑ – 30 กันยายน 256๒)
(1) เห็นชอบในหลักการ เรื่อง เกณฑ์และวิธีการในการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒ (1 ตุลาคม 256๑ – 30 กันยายน 256๒)
ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ
2. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ให้มีการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับสานัก/สถาบัน
สานักงานอธิการบดี และหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตาม
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สาหรับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย และมิได้มีฐานะเทียบเท่าคณะ
มอบมหาวิทยาลัยดาเนินการให้มคี ณะกรรมการประเมิน ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประจาปี พ.ศ. ๒๕62
(1) เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจาปี พ.ศ. ๒๕62 โดยกาหนดจัดประชุมในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3
ของทุกเดือน เริม่ ประชุมเวลา 13.30 น.
(2) มอบสานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทาแผนการประชุมประจาปี
โดยกาหนดการนาเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๑๖

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 มาตรา 50(2)
รายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและ
อธิการบดีพร้อมความเห็น
ต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2548 และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติม

9/2561
21 ก.ย. 61
10/2561
19 ต.ค. 61
11/2561
16 พ.ย. 61

11/2561
16 พ.ย. 61

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547

มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
12. รับทราบคาสั่งศาลปกครองสูงสุด หมายแจ้งกาหนดวันสิ้นสุดการแสวงหา
11/2561
ข้อเท็จจริง คดีหมายเลขดาที่ อบ.371/2560 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561
16 พ.ย. 61
13. รั บ ทราบสรุ ป สาระส าคั ญ การตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ
11/2561
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
16 พ.ย. 61
พ.ศ. 2561
(1) รั บ ทราบสรุ ป สาระส าคั ญ การตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2561
(2) มอบมหาวิทยาลัย ติดตามหนังสือแจ้งการขยายระยะเวลาการ
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในส่วน
ของผู้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่ให้ขยายเวลาในการบังคับใช้ออกไปอีก 60 วัน และแจ้งสภามหาวิทยาลัย
ทราบ
(3) มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ประสานงานสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบการขอถอนตัวจากการสรรหาและ
เสนอชื่อเพื่อนาความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ของนายสุเมธ แย้มนุ่น
 ระเบียบมหาวิทยาลัย
14. รั บ ทราบรายงานผลการด าเนิ น งาน การใช้ จ่ า ยเงิ น กองทุ น เพื่ อ พั ฒ นา
11/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 16 พ.ย. 61 ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
กองทุนเพื่อพัฒนา
ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
15.

16.

17.

รับทราบรายงานผลการดาเนินงาน สานักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1) รับทราบรายงานผลการดาเนินงาน สานักงานจัดการทรัพย์สิน
และรายได้ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(2) มอบมหาวิ ท ยาลั ย รั บ ข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการในครั้งต่อไป
ด้วยเหตุที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะได้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่แล้ว ตามมาตรา 17
วรรคห้ า แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 สภา
มหาวิทยาลัยจึงยังมิต้องเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเรื่ องร้องทุก ข์ของอาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน
2 ราย
(๑) รับทราบ เรื่อง ร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจาก
คาสั่งผู้บังคับบัญชาของผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญารัตน์ อู่ตะเภา พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและของอาจารย์ธัญณิชา
ทองอยู่ ข้ าราชการพลเรือ นในสถาบั นอุ ด มศึ กษา สั งกั ด คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๒) มอบคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้พิจารณาคาร้องทุกข์ ของผู้ร้องทุกข์ทั้ง 2 ราย และ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

11/2561
16 พ.ย. 61

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๑๗

12/2561
14 ธ.ค. 61
12/2561
14 ธ.ค. 61

เทพสตรี พ.ศ. 2548
 ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การดาเนินการจัดหา
จัดสรร รายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๗
 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖
วรรคสาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การดาเนินการทางวินัย
การสอบสวนพิจารณา
การลงโทษ การสั่งพักราชการ
การสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน การอุทธรณ์ และ
การร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕


มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
18. พิจารณารายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
12/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน (วันที่
14 ธ.ค. 61
1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561)
(1) รับทราบรายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2561 รอบ 12
เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561)
(2) มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในครั้งต่อไป
19. รับทราบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
12/2561
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
14 ธ.ค. 61
20. รับทราบการบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
12/2561
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน
14 ธ.ค. 61
และหนีส้ ินตามมาตรา 102 ที่ให้ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งนายกสภาและกรรมการ
สภาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดรัฐ ตามข้อ ๔(๗) 7.10.6 มีหน้าที่ยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนีส้ ิน ตามมาตรา 102 ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
เป็นต้นไป
21. รับทราบหนังสือส่งสาเนาการส่งหลักฐานเพิ่มเติม ต่อศาลปกครองสูงสุด คดี
12/2561
หมายเลขดาที่ อบ.371/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ของผูฟ้ ้องคดี
14 ธ.ค. 61

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๑๘ (๑) กาหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย
การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม การผลิ ต และส่ ง เสริ ม วิท ยฐานะครู การทะนุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
1. รับทราบแผนยุทธศาสตร์หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1/2561
เทพสตรี อาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2561 – 2565 และมอบ
19 ม.ค. 61
มหาวิทยาลัยนาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาทบทวนประกอบการดาเนินการ
2. มอบมหาวิ ท ยาลั ย น าข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภา
2/2561
มหาวิทยาลัย ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการปรับปรุงร่าง ประกาศสภา 28 ก.พ. 61
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ให้ชัดเจน
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติและเสนอผ่านคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจา
สภามหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ เทพสตรี พิจารณากลั่ นกรองก่อนนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัย

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๑๘

 ระเบียบคณะกรรมการ

ส่งเสริมการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการว่าด้วย
การจัดการศึกษา ระดับ
อุดมศึกษาสาหรับคน
พิการ พ.ศ. 2552
 ประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการส่งเสริมการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
สาหรับคนพิการ ลงวันที่
13 มกราคม 2553

มาตรา ๑๘ (๑) กาหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย
การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม การผลิ ต และส่ ง เสริ ม วิท ยฐานะครู การทะนุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
3 เห็นชอบ ร่าง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561 –
5/2561
2565 และมอบมหาวิทยาลัย นาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ
18 พ.ค. 61
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดาเนินการ ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบ
ความครบถ้วน ความสอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และตอบสนอง
ตามนโยบายรัฐบาล ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
4 อนุมัติแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตร
6/2561
บัณฑิต
15 มิ.ย. 61
1. อนุ มั ติ แ ผนการรั บ เข้ า ศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต
ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561 – 2565 จานวน 15 คน ต่อภาคการศึกษา
และภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 – 2566 จานวน 5 คน ต่อปีการศึกษา
ในหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต (บธ.ม.) สาขาวิ ช าการจั ด การ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามที่มหาวิทยาลัย
เสนอ
2. อนุ มั ติแ ผนการรับ เข้ า ศึ ก ษา ระดั บ ประกาศนี ยบั ต รบั ณ ฑิ ต
ประจาปีก ารศึกษา 2561 จานวน 180 คน หลัก สูตรประกาศนียบัต ร
บัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5 อนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
7/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและ
20 ก.ค. 61
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ดาเนินการ
6 เห็นชอบในหลักการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบาย
8/2561
(ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี) และ
18 ส.ค. 61
มอบมหาวิทยาลัย รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไป
7 อนุมัติในหลักการ แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
9/2561
เทพสตรี พ.ศ. 2561 – 2565 และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและ
21 ก.ย. 61
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ดาเนินการครั้งต่อไป
8 อนุมัติในหลักการ แผนปฏิรูปโครงสร้างและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัย
9/2561
ราชภัฏเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 และมอบ
21 ก.ย. 61
มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไป
9 อนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัย
9/2561
ราชภัฏเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
21 ก.ย. 61
10 อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
9/2561
ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2561 –
21 ก.ย. 61
2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๑๙

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับสาหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้น เป็นเรื่องๆ ก็ได้
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การกาหนดระดับ
1/2561
ตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่ง
19 ม.ค. 61
สูงขึ้น (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ทั้งนี้ ในโอกาสต่อไป ควรเพิ่มเหตุผลที่ขอแก้ไข
เพิ่มเติมระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
2 เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย โรงเรียนสาธิต
1/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และให้นาข้อสังเกตและ
19 ม.ค. 61
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ดาเนินการปรับแก้ไขร่างข้อบังคับฯ
3 มอบมหาวิทยาลัย นาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
2/2561
มหาวิทยาลัย ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการปรับปรุงร่าง ประกาศสภา
28 ก.พ. 61
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ให้ชัดเจน
เพื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิและเสนอผ่านคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจา
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณากลั่นกรองก่อนนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัย

4

5

มอบอธิการบดีรับหลักการ และนาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดาเนินการปรับปรุงร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์เพ็ญศรี กาญจโนมัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ศาสตราจารย์ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ศาสตราจารย์จุลละพงษ์ จุลละโพธิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ศาสตราจารย์ประชุม สุวัตถี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ศาสตราจารย์อุทุมพร จามรมาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2/2561
28 ก.พ. 61
2/2561
28 ก.พ. 61

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๒๐

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ระเบียบคณะกรรมการ

ส่งเสริมการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการว่าด้วยการ
จัดการศึกษา ระดับ
อุดมศึกษาสาหรับคนพิการ
พ.ศ. 2552
 ประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการส่งเสริม
การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสาหรับคน
พิการ ลงวันที่ 13
มกราคม 2553
 มาตรา 25 “ให้
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมี
คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ....”
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2557
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550

มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับสาหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้น เป็นเรื่องๆ ก็ได้
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
6 เห็นชอบกาหนดอัตราการจ่ายเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหาร ตาแหน่ง อธิการบดี
4/2561
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี ในอัตราเดือนละ 100,000 บาท
20 เม.ย. 61
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับ
พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป

๗

สภามหาวิ ทยาลั ยก าหนดหลั กเกณฑ์ การเลื อกผู้ แทนข้ าราชการพลเรื อนใน พิเศษ (1)/2561
สถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อเข้ารับการเลือกเป็น 10 พ.ค. 61
กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไว้ดังนี้
๑. ให้มหาวิทยาลัยออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้
๑.๑ ผู้แทนผู้บริหาร ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นกรรมการ
๑.๒ ผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
(๑) ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่เป็นข้าราชการ
สายวิชาการ โดยคัดเลือกกันเอง จานวน ๓ คน
เป็นกรรมการ
(๒) ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่เป็นข้าราชการ
สายสนับสนุน โดยคัดเลือกกันเอง จานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
๑.๓ เลขานุการ ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
เป็นเลขานุการ

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๒๑

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี
ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลสาหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2558
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้
เป็นข้าราชการ หรือ
พนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา และ
ค่าตอบแทนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2553 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการ
ได้มาซึ่งบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
เป็นกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ข้อ 22

มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ระเบียบ/ข้อบังคับ
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับสาหรับส่วนราชการหรือ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานนั้น เป็นเรื่องๆ ก็ได้
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
๗
๒. ให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ มีหน้าที่คัดเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือน
(ต่อ) ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน ๑ คน เสนอต่อ
มหาวิทยาลัย เพื่อเสนอชื่อผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เข้ารับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งแต่งตั้งจาก
ผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
3. ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอรายชื่อข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา จานวน ๑ คน ต่อคณะกรรมการ ตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการกาหนด
4. เมื่อมหาวิทยาลัยดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย
ทราบ
๘ เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการ
พิเศษ (1)/2561  มาตรา 25 ให้
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และให้ดาเนินการปรับแก้ไขข้อความตาม
10 พ.ค. 61 มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมี
คณะกรรมการส่งเสริม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเสนอนายกสภา
กิจการมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
๙

มอบนิ ติ กรของมหาวิ ทยาลั ย ตรวจสอบข้ อกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกั บการมอบ
อานาจเรื่องการลาและการเดินทางไปราชการของอธิการบดีซึ่งมิได้มีสถานะเป็น
ข้าราชการ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

5/2561
18 พ.ค. 61

1๐

เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ไขร่าง
ข้อบังคับฯ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รับทราบการขอถอนระเบียบวาระที่ 3.4 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ....

5/2561
18 พ.ค. 61

เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย สภาคณาจารย์
และข้าราชการ พ.ศ. .... โดยปรับแก้ไข ข้อ 12 เพิ่มรายละเอียดหน้าที่ของสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ที่กาหนดไว้ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
รับหลักการปรับปรุงร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... และมอบ
มหาวิทยาลัย พิจารณาทบทวนและปรับแก้ไขรูปแบบ ถ้อยคาให้เหมาะสมและ
ครอบคลุมข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งต่อไป

6/2561
15 มิ.ย. 61

1๑

1๒

1๓

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๒๒

5/2561
18 พ.ค. 61

7/2561
20 ก.ค. 61

 พระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2547 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 65/1

 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/
๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานของ
สถาบันอุดมศึกษา
 คาสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่
๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานของ
สถาบันอุดมศึกษา
 ประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่อง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ดารง
ตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558
ลงวันที่ 11 มิถุนายน
2558

มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ระเบียบ/ข้อบังคับ
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับสาหรับส่วนราชการหรือ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานนั้น เป็นเรื่องๆ ก็ได้
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
1๓
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
(ต่อ)

1๔

มอบมหาวิ ท ยาลั ย ปรั บ แก้ ไ ขร่ า ง ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

7/2561
20 ก.ค. 61

1๕

เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การกาหนดภาระ
งานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบั บ ที่ ...) พ.ศ. .... และมอบมหาวิ ท ยาลั ย ปรั บ แก้ ไ ขร่ า ง
ข้อบังคับฯ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

8/2561
17 ส.ค. 61

1๖

เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....

8/2561
17 ส.ค. 61

1๗

เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การลาและการ
เดิ นทางไปราชการของผู้บ ริ หารที่ มิ ได้ มี สถานะเป็ นข้ า ราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....

8/2561
17 ส.ค. 61

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๒๓

การกาหนดภาระงานของ
ผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ. 2557
 ประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่อง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ดารง
ตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558
ลงวันที่ 11 มิถุนายน
2558
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การกาหนดภาระงานของ
ผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์
พ.ศ. 2559
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
ว่าด้วย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2557
 พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2547 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 65/1

มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับสาหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้น เป็นเรื่องๆ ก็ได้
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
1๘ เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการกาหนด
9/2561
ภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
21 ก.ย. 61
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยให้ปรับแก้ไขร่างข้อบังคับฯ ตาม
ข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ก่ อ นเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

๑๙

2๐

2๑

พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....
1. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561
2. มอบมหาวิทยาลัย ปรับแก้ไขร่ างข้อบังคั บฯ ตามข้อ สังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเสนอผ่านรองศาสตราจารย์
วรวุฒิ เทพทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ ก่อนเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
มอบมหาวิทยาลัยดาเนินการนาเสนอร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... ต่อ
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
พิจารณาการกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการขอตาแหน่งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1. เห็นชอบการกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการขอตาแหน่งทาง
วิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง กาหนด
ชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และการ
เทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว พ.ศ.2561
2. มอบมหาวิทยาลัยดาเนินการออกประกาศการกาหนดชื่อ
สาขาวิชาสาหรับการขอตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
และนาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๒๔

10/2561
19 ต.ค. 61

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่อง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ดารง
ตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การกาหนดภาระงานของ
ผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์
พ.ศ. 2559
 ประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๖๐


10/2561
19 ต.ค. 61
10/2561
19 ต.ค. 61

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
การกาหนดชื่อสาขาวิชา
สาหรับการเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการและ
การเทียบเคียงสาขาวิชาที่
เคยกาหนดไปแล้ว
พ.ศ. 2561


มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ระเบียบ/ข้อบังคับ
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับสาหรับส่วนราชการหรือ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานนั้น เป็นเรื่องๆ ก็ได้
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
2๓ อนุมัติในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัย ดาเนินการปรับแก้ไขร่าง ระเบียบ
11/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
16 พ.ย. 61
จ่ายเงินเพื่อจัด การศึกษา ระดั บบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตและ
ข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และให้ ผ่ า นการพิ จ ารณา
ตรวจสอบจากคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
 มาตรา 19 การประชุม
2๔ มอบคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
12/2561
สภามหาวิทยาลัยให้เป็นไป
พิจารณาทบทวนปรับแก้ไขร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
14 ธ.ค. 61
ตามข้อบังคับของ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

มาตรา ๑๘ (๓) กากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปิดสอนของมหาวิทยาลัย
และติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 มอบมหาวิ ท ยาลั ย น าข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภา
2/2561
มหาวิทยาลัย ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการปรับปรุงร่าง ประกาศสภา 28 ก.พ. 61
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ให้ชัดเจนเพื่อ
นาไปสู่การปฏิบัติและเสนอผ่านคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจาสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี พิ จ ารณากลั่ น กรองก่ อ นน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย

2

รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีการศึกษา 2559
และมอบมหาวิ ท ยาลั ย น าข้ อ สั งเกตและข้ อ เสนอแนะ ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดาเนินการ

2/2561
28 ก.พ. 61

3

รับทราบแนวทางการกากับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตาม
หนังสือ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ด่วนที่สุด) ที่ ศธ 0506(3)/
ว 48.2 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และมอบมหาวิทยาลัย นาข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

2/2561
28 ก.พ. 61

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๒๕

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ระเบียบคณะกรรมการ

ส่งเสริมการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการว่าด้วย
การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสาหรับคน
พิการ
พ.ศ. 2552
 ประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง
แนวทางการส่งเสริม
การจัดการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาสาหรับ
คนพิการ ลงวันที่
13 มกราคม 2553
 ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552

มาตรา ๑๘ (๓) กากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปิดสอนของมหาวิทยาลัย
ระเบียบ/ข้อบังคับ
และติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
4 รับทราบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัย
2/2561
ราชภั ฏ เทพสตรี ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕60 และมอบมหาวิ ท ยาลั ย น า 28 ก.พ. 61
ข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ไปพิ จ ารณา
ประกอบการดาเนินการ
 ประกาศคณะกรรมการ
5 รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ของ
3/2561
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ประจาปีการศึกษา 2559 และพิจารณา 16 มี.ค. 61 การอุดมศึกษา เรื่อง
แนวทางการปฏิบัติตาม
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานที่เสนอ
6

หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เทพสตรี ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (1 ตุ ล าคม 2560 – 30
กันยายน 2561)
(๑) เห็ น ชอบหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ แล ะ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ตุ ล าคม 2560 – 30 กั น ยายน 2561) ทั้ ง นี้ ให้ น าข้ อ สั ง เกตและ
ข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ไปพิ จ ารณาประกอบการ
ดาเนินการ
(๒) เห็ น ชอบให้ ส อบทานเป็ น กรณี พิ เ ศษ เรื่ อ ง แผนแม่ บ ท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี : โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช

5/2561
18 พ.ค. 61

7

อนุมัติแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตร
บัณฑิต
1. อนุมัติแผนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
ปีการศึกษา 2561 – 2565 จานวน 15 คน ต่อภาคการศึกษา และภาค
ปกติ ปีการศึกษา 2562 – 2566 จานวน 5 คน ต่อปีการศึกษา ในหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
2. อนุ มั ติ แ ผนการรั บ เข้ า ศึ ก ษา ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 180 คน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิ ช าชี พ ครู สาขาวิ ช าประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต วิ ช าชี พ ครู คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

6/2561
15 มิ.ย. 61

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๒๖

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา 50 ให้
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย มี
อานาจและหน้าที่ ในการ
ตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใช้จา่ ย
งบประมาณ
การจัดการศึกษา การวิจัย
...”
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2548 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๑๘ (๓) กากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปิดสอนของมหาวิทยาลัย
และติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
8 มอบมหาวิทยาลัยดาเนินการนาเสนอร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
10/2561
เทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... ต่อ
19 ต.ค. 61
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
9 รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
10/25661
และระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีการศึกษา 2560
19 ต.ค. 61
และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประกอบการดาเนินการครั้งต่อไป
10

รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
ประจาปีการศึกษา 2560 และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ดาเนินการในครั้งต่อไป

12/2561
14 ธ.ค. 61

มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
1/2561
1. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต จานวน 13 คน และประกาศนียบัตร ๑๙ ม.ค. ๖๑
บัณฑิต จานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 14 คน และมอบมหาวิทยาลัยนาข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ดาเนินการ
2. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ จานวน ๑๓๒ คน และ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จานวน ๒๖ คน รวมทั้งสิ้น ๑๕๘ คน
3. มอบมหาวิทยาลัย นาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดาเนินการ
2 พิจ ารณาอนุ มั ติใ ห้ ปริ ญ ญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต ปริ ญญามหาบัณ ฑิ ต และปริญ ญา
2/2561
บัณฑิต
28 ก.พ. 61
1. อนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 1 คน
และปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 14 คน
2. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ จานวน 600 คน และ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จานวน 58 คน รวมทั้งสิ้น 658 คน
3 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
3/2561
1. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต จานวน ๑๔ คน ดังนี้
16 มี.ค. 61
1.1 อนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหา
บัณ ฑิ ต (ค.ม.) สาขาวิชา การบริ ห ารการศึ ก ษา จ านวน ๑๓ คน ยกเว้ น
ผู้สาเร็จการศึกษา ตามบัญชีรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ลาดับที่ 2 และลาดับที่
14 มอบมหาวิทยาลัยดาเนินการทบทวน ตรวจสอบ บทคัดย่อ และหัวข้อการ
รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๒๗

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
 ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552


ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๐
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๗


มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
3 ค้นคว้าอิสระ (ภาษาอังกฤษ) ของผู้สาเร็จการศึกษา และแก้ไขให้ถูกต้อง ตาม
3/2561
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
16 มี.ค. 61
1.2 อนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาบั ณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิ ชาการจั ดการ จานวน ๑ คน ยกเว้น ผู้ส าเร็ จ
การศึกษา ตามบัญชีรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ลาดับที่ 2 มอบมหาวิทยาลั ย
ดาเนินการทบทวน ตรวจสอบ หัวข้อการค้นคว้าอิสระ (ภาษาอังกฤษ) และ
แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ จานวน ๒๘ คน และ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จานวน ๓๘ คน รวมทั้งสิ้น ๖๖ คน
4 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต และปริญญาบัณฑิต
4/2561
1. อนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 20 เม.ย. 61
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จานวน ๑ คน และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต
และข้ อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยไปพิ จารณาประกอบการ
ดาเนินการ
2. อนุมั ติใ ห้ป ริญ ญาบั ณฑิ ต นัก ศึก ษาภาคปกติ จานวน 49 คน และ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จานวน 24 คน รวมทั้งสิ้น 73 คน
5 อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาบัณฑิต
5/2561
(1) อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตร 18 พ.ค. 61
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จานวน 160 คน
(2) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ภาคปกติ จานวน
19 คน และผู้สาเร็จการศึกษา ภาคพิเศษ (กศ.บป.) จานวน 7 คน รวมจานวน
ผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 26 คน
6 อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
6/2561
(1) อนุ มั ติ ใ ห้ป ริ ญ ญามหาบั ณฑิ ต แก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา จ านวน
15 มิ.ย. 61
3 คน และให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 7 คน
รวมจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 10 คน
(2) มอบมหาวิทยาลัย ทบทวนข้อบังคับเกี่ยวกับการอนุมัติให้สาเร็จ
การศึ ก ษาและการอนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต แก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้สาเร็จการศึกษา
(3) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ภาคปกติ จานวน
362 คน และผู้สาเร็จการศึกษา ภาคพิเศษ (กศ.บป.) จานวน 83 คน รวม
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 445 คน
7 อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
7/2561
(1) อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 48
20 ก.ค. 61
คน และประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 1 คน รวม
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 49 คน
(2) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ภาคปกติ จานวน
80 คน และภาคพิ เ ศษ (กศ.บป.) จ านวน 34 คน รวมจ านวนผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาทั้งสิ้น 114 คน

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๒๘

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๐
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๗


มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
8. อนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
8/2561
(1) อนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตแก่ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 5
17 ส.ค. 61
คน และปริญญามหาบัณฑิต แก่ผสู้ าเร็จการศึกษา จานวน 4 คน รวมจานวน
ผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 9 คน
(2) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผสู้ าเร็จการศึกษา ภาคปกติ จานวน
42 คน และภาคพิเศษ (กศ.บป.) จานวน 21 คน รวมจานวนผูส้ าเร็จ
การศึกษาทั้งสิ้น 63 คน
9. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ภาคปกติ จานวน 48 คน และ
9/2561
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) จานวน 10 คน รวมจานวนผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 58
21 ก.ย. 61
คน
10. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
10/2561
(1) อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 25
19 ต.ค. 61
คน
(2) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผสู้ าเร็จการศึกษา ภาคปกติ จานวน
๙๗ คน และภาคพิเศษ (กศ.บป.) จานวน ๑๗๖ คน รวมจานวนผูส้ าเร็จ
การศึกษาทั้งสิ้น ๒๗๓ คน
(3) มอบมหาวิทยาลัย รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดาเนินการครั้งต่อไป
11. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญา
11/2561
บัณฑิต
16 พ.ย. 61
(1) อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต จานวน 1 คน
(2) อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จานวน 1 คน
(3) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผสู้ าเร็จการศึกษา จานวน 82 คน
ตามเสนอ
12. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญา
12/2561
บัณฑิต
(1) อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต จานวน 10 คน
(2) อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน 161 คน
(3) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 76 คน

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๒๙

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๐
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๗


มาตรา ๑๘ (๕) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
วิทยาลัย สถาบัน สานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
-

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๑๘ (๖) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย หรือ
ยกเลิกการสมทบ
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
-

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนด
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
2/2561
ท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
28 ก.พ. 61
(๑) อนุมัติปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
(๒) มอบมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาที่คงค้าง
อย่ า งมี คุ ณ ภาพจนส าเร็ จ การศึ ก ษาตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา
2 อนุ มั ติ ปิ ด หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาอั งกฤษ (หลั ก สู ต ร
2/2561
ภาษาอั ง กฤษ) (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ 28 ก.พ. 61
สังคมศาสตร์
(๑) อนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
(๒) มอบมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาที่คงค้าง
อย่ า งมี คุ ณ ภาพจนส าเร็ จ การศึ ก ษาตา มเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา
3 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะ
2/2561
และการออกแบบ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และ 28 ก.พ. 61
สังคมศาสตร์
(๑) อนุ มั ติ ปิ ด หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าศิ ล ปกรรม
(ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
(๒) มอบมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาที่คงค้าง
อย่ า งมี คุ ณ ภาพจนส าเร็ จ การศึ ก ษาตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๓๐

-

-

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนด
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
4 อนุ มัติ ก ารเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รับ ผิด ชอบหลัก สู ตรและอาจารย์ ป ระจ า
3/2561
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง 16 มี.ค. 61
พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
จากเดิม
1. ผศ.สารวม วารายานนท์
2. ผศ.ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์
3. อาจารย์นิธิชญา ใจเย็น
4. อาจารย์ชนิตตา โชติช่วง
5. อาจารย์สนธยา สุขอิ่ม
เปลี่ยนใหม่
1. ผศ.ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์
2. ผศ.สมทรง กฤตมโนรถ
3. อาจารย์นิธิชญา ใจเย็น
4. อาจารย์ชนิตตา โชติช่วง
5. อาจารย์สนธยา สุขอิ่ม
5 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
5/2561
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
18 พ.ค. 61
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
จากเดิม
1. ผศ.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์
2. อ.สาธิตา สังข์พงษ์
3. อ.วิภาศิริ แจ้งแสงทอง
4. อ.ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
5. อ.จิตราพร งามเนตร
เปลี่ยนใหม่
1. อ.สาธิตา สังข์พงษ์
2. อ.วิภาศิริ แจ้งแสงทอง
3. อ.ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
4. อ.พรเทพ คัชมาตย์
5. อ.จิตราพร งามเนตร
6 อนุ มัติ ก ารเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รับ ผิด ชอบหลั ก สูต รและอาจารย์ ป ระจ า
5/2561
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตร
18 พ.ค. 61
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
จากเดิม
1. อ.กันยา กองสูงเนิน
2. อ.เกรียงไกร ใยคง
3. อ.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
4. อ.เบญจพร นวลประเสริฐ
5. อ.ศศิวิมล สุทธิสาร
เปลี่ยนใหม่
1. ผศ.กันยา กองสูงเนิน
2. อ.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
3. อ.เบญจพร นวลประเสริฐ
4. อ.ศศิวิมล สุทธิสาร
5. อ.วรรณวิษา ปั้นคุ้ม
รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๓๑

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง
แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒


มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนด
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
7. อนุ มั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์
6/2561
ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
15 มิ.ย. 61
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
จากเดิม
1. อาจารย์สิทธิชัย วิชัยดิษฐ
2. อาจารย์พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ปุระชาติ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
5. อาจารย์วันวิสาข์ ลิจ้วน
เปลี่ยนใหม่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ปุระชาติ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
4. อาจารย์วันวิสาข์ ลิจ้วน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนี ปานเจริญ
8. อนุมัติปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
7/2561
ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20 ก.ค. 61
อย่างสมบูรณ์
9. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
7/2561
หลั ก สู ตร หลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาอั งกฤษ (หลั ก สู ต ร
20 ก.ค. 61
ภาษาอั ง กฤษ) (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ดังนี้
จากเดิม
1. อาจารย์กสุ ุมา เรืองพัฒนกุล
2. อาจารย์กาญจน์ชนก เอมแสง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทานอง เจริญรูป
4. Mr. Patrick Duclou
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา พันแสง
เปลี่ยนใหม่
1. อาจารย์กสุ ุมา เรืองพัฒนกูล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา พงศ์ไพรรัตน์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทานอง เจริญรูป
4. Mr. Patrick Duclou
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา พันแสง
10 อนุมัติปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
8/2561
ศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 ส.ค. 61
อย่างสมบูรณ์
11 มอบมหาวิ ท ยาลั ย ตรวจสอบรายละเอี ย ดการขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
11/2561
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง
16 พ.ย. 61
พ.ศ. 2560) คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ตามข้ อ สั ง เกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๓๒

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒


มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนด
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
12 รั บ ทราบ การขอถอนระเบี ย บวาระที่ 4.2 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารขอแก้ ไ ข
11/2561
ข้อความในเอกสารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 16 พ.ย. 61
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา จานวน 3 สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
13 อนุ มั ติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
12/2561
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะ
14 ธ.ค. 61
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ตามข้ อ เสนอแนะของส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๑๘ (๘) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง และถอดถอนนายกสภา
ระเบียบ/ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 พิจารณาทบทวนการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
12/2561
ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
14 ธ.ค. 61
(1) มอบมหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การออกหนั ง สื อ แจ้ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อทราบ กรณี นายสุเมธ แย้มนุ่น ขอถอนตัว
จากการสรรหาและเสนอชื่อเพื่อนาความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี
(2) เห็นชอบให้ดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนนายสุเมธ แย้มนุ่น โดยมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อ
๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559 เสนอ
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ
 พระราชบัญญัติ
2 พิจารณาหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
12/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่ ศธ 0509(5).13/4875 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
14 ธ.ค. 61
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 16
(1) รับทราบหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๕)
ที่ ศธ 0509(5).13/4875 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มคี วามรู้ความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หมายถึงผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกีย่ วข้องกับ
ความริเริ่ม ตามความจาเป็น และความต้องการของมหาวิทยาลัย
(3) มอบมหาวิทยาลัย ทาหนังสือตอบสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ต่อไป

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๓๓

มาตรา ๑๘ (๙) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก และ
ผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
1
พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3/2561
1. เห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
16 มี.ค. 61
(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชนก สวนสีดา
(๒) รองศาสตราจารย์ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย หาญกล้า
(๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
(๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา กองสูงเนิน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
2. มอบอธิการบดี รับข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ
หน้าที่ของรองอธิการบดีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
นาไปพิจารณาประกอบการดาเนินการ
2
เห็นชอบให้แก้ไขวันที่แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
7/2561
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรอง
20 ก.ค. 61
อธิการบดี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกคาสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 5/2561 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 เรื่อง
แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3
เห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 2 คน
12/2561
แทนผู้ลาออก ตามที่อธิการบดีเสนอ ดังนี้
14 ธ.ค. 61
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์
(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

มาตรา ๑๘ (๑๐) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
1
พิจารณาดาเนินการให้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่ขอ
12/2561
ลาออกจากตาแหน่ง
14 ธ.ค. 61
๑. รับทราบการขอลาออกจากตาแหน่ง ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จานวน 3 ราย ประกอบด้วย
(๑) นายสุเมธ แย้มนุ่น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(๒) นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
(๓) รองศาสตราจารย์กุลชลี พวงเพ็ชร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้แทนคณาจารย์
๒. มอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๖(๒) และมาตรา ๑๖(๔)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนคนเดิมที่พ้นจาก
ตาแหน่ง
รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๓๔

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 “มาตรา

๓๒ ให้สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
รองอธิการบดีโดย
คาแนะนาของอธิการบดี
จากผู้มีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๒๙”

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา
3/2561
ภาคพิเศษ ประจาภาคการศึ กษาที่ 2/2560 จานวน 1,328,600 บาท 16 มี.ค. 61
(หนึ่ งล้ า นสามแสนสองหมื่ น แปดพั น หกร้ อ ยบาทถ้ ว น) เพื่ อ ด าเนิ น การจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
2

เห็นชอบกาหนดอัตราการจ่ายเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหาร ตาแหน่ง อธิการบดี
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี ในอัตราเดือนละ 100,000 บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับ
พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป

4/2561
20 เม.ย. 61

3

อนุมัติคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเงินสะสมของมหาวิทยาลัย
(บัณฑิตศึกษา) จานวน 910,000 บาท (เก้ าแสนหนึ่ งหมื่นบาทถ้ วน) เพื่ อใช้
ปรั บปรุ งหลั งคาอาคารเรี ย น คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และมอบ
มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ สภามหาวิทยาลัยไป
พิจารณาประกอบการดาเนินการ
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ ประจาภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2560 จานวน 1,410,700 บาท
(หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการ

พิเศษ
(1)/2561
10 พ.ค. 61

อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อจ่ายสมทบค่าก่อสร้างอาคารบรรยายรวมและ
หอประชุม
1. อนุมัติในหลักการ การใช้เงินรายได้คงคลังเพื่อจ่ายสมทบค่าก่อสร้าง
อาคารบรรยายรวมและหอประชุม ในวงเงินไม่เกิน 31,743,800 บาท และ
มอบคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ตรวจสอบรายละเอี ย ด ข้ อ เท็ จ จริ ง ตามกฎหมาย และรายงานต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยทราบ

6/2561
15 มิ.ย. 61

๔

๕

6/2561
15 มิ.ย. 61

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๓๕

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ
และการเงินของ
มหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๙
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล
สาหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2558
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้
เป็นข้าราชการ หรือ
พนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา และ
ค่าตอบแทนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี พ.ศ. 2553 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555 และ (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2555
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณและ
การเงินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๓
ข้อ 22 วรรคสาม
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ
และการเงินของ
มหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๙


มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
๕
2. มอบมหาวิทยาลัย ตรวจสอบการขออนุมัติงบประมาณการก่อสร้าง
(ต่อ) อาคารอื่ นๆ ของมหาวิทยาลัย กรณี มหาวิทยาลัยต้องสมทบงบประมาณ ให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณก่อนล่วงหน้า เพื่อมิให้เกิด
ปัญหาในภายหลัง
๖ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณคงคลัง จานวน 25,536,470 บาท
9/2561
(ยี่ สิ บห้ าล้านห้ าแสนสามหมื่ นหกพั นสี่ ร้ อยเจ็ ดสิ บบาทถ้ วน) เพื่ อดาเนินการ 21 ก.ย. 61
เกี่ ยวกั บการบริ หารจั ดการภายในมหาวิ ทยาลั ย และมอบมหาวิ ทยาลั ยรั บ
ข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ไปพิ จ ารณา
ประกอบการดาเนินการต่อไป
๗ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ
10/2561
(กศ.บป.) ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2561 จานวน 3,930,600 บาท (สาม 19 ต.ค. 61
ล้านเก้าแสนสามหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการครั้งต่อไป
๘ อนุ มั ติ ค าขอตั้ ง งบประมาณเงิ น รายได้ ส านั ก งานจั ด การทรั พ ย์ สิ น
11/2561
และรายได้ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ประจ าปี ง บประมาณ
16 พ.ย. 61
พ.ศ. ๒๕62

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ
และการเงินของ
มหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๙
 ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
ดาเนินการจัดหา จัดสรร
รายได้และผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๗


มาตรา ๑๘ (๑๒) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และ
ระเบียบ/ข้อบังคับ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีที่
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
1. เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย เงินประจาตาแหน่ง
4/2561
และค่าตอบแทน สาหรับรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. ....
20 เม.ย. 61 ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย

คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ. 2557

2.

อนุมัติในหลักการ และมอบมหาวิทยาลั ย ดาเนินการปรับแก้ไขร่าง ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
จ่ ายเงิ นเพื่ อจั ดการศึ กษา ระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา พ.ศ. .... ตามข้ อสั งเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และให้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบ
จากคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๓๖

11/2561
16 พ.ย. 61

มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การกาหนดระดับ
1/2561
ตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่ง
19 ม.ค. 61
สูงขึ้น (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ทั้งนี้ ในโอกาสต่อไป ควรเพิ่มเหตุผลที่ขอแก้ไข
เพิ่มเติมระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
2 เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย โรงเรียนสาธิต
1/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และให้นาข้อสังเกตและ
19 ม.ค. 61
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ดาเนินการปรับแก้ไขร่างข้อบังคับฯ
3 เห็ นชอบแต่ งตั้ งคณะกรรมการพิ จารณาต าแหน่ งทางวิ ชาการ มหาวิ ทยาลั ย
2/2561
ราชภัฏเทพสตรี ประกอบด้วย
28 ก.พ. 61
1. รองศาสตราจารย์ ชนศั กดิ์ บ่ ายเที่ ย ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์เพ็ญศรี กาญจโนมัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ศาสตราจารย์ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ศาสตราจารย์จุลละพงษ์ จุลละโพธิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ศาสตราจารย์ประชุม สุวัตถี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ศาสตราจารย์อุทุมพร จามรมาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4.

เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ประกอบด้วย
๑. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ประเทือง ภูมิภัทราคม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๓. นายโอภาส เขียววิชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดี กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมั ฤทธิ์ เสนกาศ
ผู้แทนคณบดี กรรมการ
๖. หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล
เลขานุการ

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๓๗

3/2561
16 มี.ค. 61

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์
พ.ศ. 2557 และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
กาหนดระดับตาแหน่งและ
แต่งตั้งข้าราชการ พลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2561

มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
5 เห็นชอบกาหนดอัตราการจ่ายเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหาร ตาแหน่ง อธิการบดี
4/2561
ของผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ จิ นตนา เวชมี ในอั ตราเดื อนละ 100,000 บาท 20 เม.ย. 61
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับ
พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป

6

สภามหาวิ ทยาลั ยก าหนดหลั กเกณฑ์ การเลื อกผู้ แทนข้ าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อเข้ารับการเลือกเป็น
กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไว้ดังนี้
๑. ให้มหาวิทยาลัยออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการ
พลเรื อ นในสถาบั นอุ ด มศึ ก ษา สั งกั ดมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้
๑.๑ ผู้แทนผู้บริหาร ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี
เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
เป็นกรรมการ
๑.๒ ผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี
(๑) ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่เป็ นข้าราชการ
สายวิชาการ โดยคัดเลือกกันเอง จานวน ๓ คน เป็นกรรมการ
(๒) ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่เป็นข้าราชการ
สายสนับสนุน โดยคัดเลือกกันเอง จานวน ๑ คน เป็นกรรมการ
๑.๓ เลขานุการ ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
เป็นเลขานุการ
๒. ให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ มีหน้าที่คัดเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน ๑ คน เสนอต่อ
มหาวิทยาลัย เพื่อเสนอชื่อผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เข้ารับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งแต่งตั้งจาก
ผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

พิเศษ
(1)/2561
10 พ.ค. 61

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๓๘

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล
สาหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2558
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ที่มิได้เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา และ
ค่าตอบแทนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2555 และ
(ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2555
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข
การได้มาซึ่งบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2558 ข้อ 22

มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
6
3. ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอรายชื่อข้าราชการ
(ต่อ) พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จานวน ๑ คน ต่อคณะกรรมการ ตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการกาหนด
4. เมื่อมหาวิทยาลัยดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย
ทราบ
๗ เห็ นชอบร่ าง ข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ว่าด้ วย โรงเรี ยนสาธิ ต
5/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ไขร่าง
18 พ.ค. 61
ข้อบังคับฯ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๘ รับทราบรายงานผลการเสนอชื่อให้รองศาสตราจารย์ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
5/2561
ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบั นอุ ดมศึ กษา ต าแหน่ งรองศาสตราจารย์ สั งกั ด 18 พ.ค. 61
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ.
๙

รับหลักการปรับปรุงร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การ
ก าหนดภาระงานของผู้ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบั บ ที่ ...) พ.ศ. .... และมอบ
มหาวิทยาลัย พิจารณาทบทวนและปรับแก้ไขรูปแบบ ถ้อยคาให้เหมาะสมและ
ครอบคลุมข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ในครั้งต่อไป

7/2561
20 ก.ค. 61

๑๐

มอบมหาวิ ท ยาลั ย ปรั บ แก้ ไ ขร่ า ง ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

7/2561
20 ก.ค. 61

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๓๙

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการ
ได้มาซึ่งบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
เป็นกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. 2558
 ประกาศคณะกรรมการ
ข้ า รา ชกา รพ ลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่ อ ง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิ ช าการของผู้ ด ารง
ต าแ หน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ย
ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ร อ ง
ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ แ ล ะ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558
ลง วั น ที่ 1 1 มิ ถุ น า ย น
2558
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การกาหนดภาระงานของ
ผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์
พ.ศ. 2559
 ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เทพสตรี พ.ศ.
2557


มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
1๑ การขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี
8/2561
งบประมาณ พ.ศ. 2561
17 ส.ค. 61
1. เห็ น ชอบการต่ อ เวลาราชการของข้ า ราชการ พลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่ รองศาสตราจารย์
กาสัก เต๊ะขันหมาก ข้ าราชการพลเรือ นในสถาบันอุดมศึกษา สั งกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2. มอบมหาวิทยาลัย รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไป
1๒ เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การกาหนดภาระ
8/2561
งานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
17 ส.ค. 61
ศาสตราจารย์ (ฉบั บ ที่ ...) พ.ศ. .... และมอบมหาวิ ท ยาลั ย ปรั บ แก้ ไ ขร่ า ง
ข้อบังคับฯ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1๓

เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....

8/2561

1๔

พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....
1. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561
2. มอบมหาวิทยาลัย ปรับแก้ไขร่ างข้อบังคั บฯ ตามข้อ สังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเสนอผ่านรองศาสตราจารย์
วรวุฒิ เทพทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ ก่อนเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

10/2561
19 ต.ค. 61

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๔๐

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ประกาศคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการต่อเวลาราชการ
ของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๕๗
ประกาศคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่อง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ดารง
ตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558
ลงวันที่ 11 มิถุนายน
2558
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การกาหนดภาระงานของ
ผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เทพสตรี พ.ศ.
2557
 ประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๖๐


มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
1/2561
(๑) เห็นชอบแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง กรรมการ
19 ม.ค. 61
สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
(๒) เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๔ คน
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดังนี้
๑) นายบุญปลูก ชายเกตุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๒) รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓) รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔) ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์ ศิริพานิชกร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

2

3

เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานกรรมการ
(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา ภู่แดง
กรรมการ
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา นาคธน
กรรมการ
(๔) อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ
กรรมการ
(๕) อาจารย์อุษณี จิตติมณี
กรรมการ
(๖) อาจารย์พัชรี ชีวะคานวณ
กรรมการ
(๗) นางสาวสุภารัตน์ สินสุวรรณ
กรรมการ
เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ประกอบด้วย
1. นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธาน
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รองประธาน
3. นายโอภาส เขียววิชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4. นายวิชิต พิพัทธกุศลกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
5. รศ.ประเทือง ภูมิภัทราคม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา ภู่แดง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชนก สวนสีดา รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน และบริหาร
กรรมการและเลขานุการ

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๔๑

1/2561
19 ม.ค. 61

2/2561
28 ก.พ. 61

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 มาตรา

๔๙ “ให้มี
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วยประธาน
กรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอก...”
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๘ และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2554
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาผู้อานวยการสถาบัน
สานัก ศูนย์ ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ พ.ศ. ๒๕๕๑

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
4 พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เลขานุการ ในคณะกรรมการชุ ด
3/2561
ต่างๆ
16 มี.ค. 61
1. เห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตามคาแนะนาของอธิการบดี
2. เห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
เป็นเลขานุการ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย
3. เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการ และเลขานุการ ในคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
(๑) รองศาสตราจารย์ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
เป็นกรรมการ
(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชนก สวนสีดา
เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
4. เห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนั ยา กองสูงเนิน เป็นเลขานุการ
ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5. เห็ นชอบแต่ งตั้ ง ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ เฉลิ มชั ย หาญกล้ า เป็ นเลขานุ การ
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
6. เห็ นชอบแต่ งตั้ ง ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ เฉลิ มชั ย หาญกล้ า เป็ นกรรมการ
ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
7. เห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจา
สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย หาญกล้า เป็นอนุกรรมการ
(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ เป็นเลขานุการ
8. เห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ ในคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
9. เห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดาเนินการในศาลปกครอง

5

เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ประกอบด้วย
๑. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิของ
สภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ประเทือง ภูมิภัทราคม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๓. นายโอภาส เขียววิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดี กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมั ฤทธิ์ เสนกาศ
ผู้แทนคณบดี กรรมการ
๖. หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล
เลขานุการ

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๔๒

3/2561
16 มี.ค. 61

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
“มาตรา 16 วรรคสอง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ. 2557
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ. 2555
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาซึ่ง
คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2547
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2554
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การกาหนดระดับตาแหน่ง
และแต่งตั้งข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้
ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561



มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอานาจ
หน้าที่ของสภา
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
6 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
6/2561
ผู้ทรงคุณวุฒิ
15 มิ.ย. 61
1. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
(1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานกรรมการ
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย หาญกล้า
กรรมการ
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา กองสูงเนิน
กรรมการ
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงศรี ตุ่นทอง
กรรมการ
(5) อาจารย์ศตพล มุ่งค้ากลาง
กรรมการ
(6) อาจารย์จุตริ ัช อนุกูล
กรรมการ
(7) อาจารย์ธนชัย ปฐมรัตน์
กรรมการ
(8) อาจารย์พิธพร ไทยภูมิ
กรรมการ
(9) นายวัชระ รักษาพล
กรรมการ
(10) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
2. แต่งตั้งหัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
7 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิยาลัยราชภัฏ
6/2561
เทพสตรี
15 มิ.ย. 61
1. แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงศรี ตุ่นทอง เป็นกรรมการ ใน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนคน
เดิมที่พ้นจากตาแหน่ง และให้อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
ผู้ซึ่งตนแทน
2. มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดาเนินการปรับแก้ไข
รูปแบบการนาเสนอแต่งตั้งกรรมการ กรณีแทนคนเดิมที่พ้นจากตาแหน่ง
ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
8 สภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา ภู่แดง
6/2561
คณบดี คณะวิ ทยาการจั ดการ ซึ่งเป็ นกรรมการสภามหาวิท ยาลัย จาก
15 มิ.ย. 61
ผู้ดารงตาแหน่งบริหาร เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2561
แทนคนเดิมที่พ้นจากตาแหน่ง
9 รับหลักการปรับปรุงร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
7/2561
การกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
20 ก.ค. 61
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... และมอบ
มหาวิทยาลัย พิจารณาทบทวนและปรับแก้ไขรูปแบบ ถ้อยคาให้เหมาะสม
และครอบคลุ ม ข้ อ กฎหมายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตามข้ อ สั ง เกตและ
ข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งต่อไป

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๔๓

ระเบียบ/ข้อบังคับ อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 255๙


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕7


ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ
เทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่ อ นไขการต่ อ เวลาราชการ
ข อ ง ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559


 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การ
กาหนดภาระงานของผู้ดารง
ตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559

มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ระเบียบ/ข้อบังคับ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สภามหาวิทยาลัย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
10 เห็นชอบในหลักการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบาย (ในพื้นที่
8/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี) และมอบ
18 ส.ค. 61
มหาวิทยาลัย รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไป
พิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไป
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
11 เห็นชอบแต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ
9/2561
ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
21 ก.ย. 61 ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย

12

13

เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ประเทือง ภูมิภัทราคม
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์
กรรมการ
4. นายขจร จิตสุขุมมงคล
กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
กรรมการ
6. อาจารย์พิธพร ไทยภูมิ
กรรมการ
7. นางสาวชญานิษฐ์ บุญมี
กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา กองสูงเนิน
เลขานุการ
9. นายศุภธี โตสกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ
เห็ น ชอบแต่ งตั้ งรองอธิ ก ารบดี เป็ น กรรมการ อนุ ก รรมการ เลขานุ ก าร ใน
คณะกรรมการชุดต่างๆ ตามที่อธิการบดีตามที่เสนอ ดังนี้
๑. แต่ งตั้ งกรรมการ และเลขานุ การ คณะกรรมการนโยบายการเงิ นและ
ทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ เป็นกรรมการ
(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา กองสูงเนิน
เป็ น กรรมการและ
เลขานุการ
๒. แต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ฑั ช วงษ์ จุ ล สวั ส ดิ์ เป็ น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๓. แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ เป็นอนุกรรมการฝ่าย
กฎหมายประจาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๔๔

11/2561
16 พ.ย. 61

12/2561
14 ธ.ค. 61

คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕

พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 มาตรา 16
วรรคสอง
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ. 2557
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2555


มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอานาจ
หน้าที่ของสภา
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
13
(ต่อ)

ระเบียบ/ข้อบังคับ อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารได้มาซึ่ง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2554


มาตรา ๑๘ (๑5) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย

ตามที่อธิการบดี หรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
1. รับทราบรายงาน มหาวิทยาลัยไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อที่ ดินติดต่อมหาวิทยาลั ย
6/2561
ราชภัฏเทพสตรี 2 จานวน 21 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา
15 มิ.ย. 61
มาตรา ๑๘ (๑6) ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจร่วมกับสถาบันอื่น
ลาดับ

เรื่องที่ดาเนินการ
-

การประชุมครั้งที่

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๔๕

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ/ข้อบังคับ อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๑๘ (๑7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุ

ให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
1 รั บ ทราบรายงานการรั บ – จ่ า ย งบประมาณเงิ น รายได้
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ประจ าเดื อ นธั น วาคม 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2

การประชุมครั้งที่
1/2561
19 ม.ค. 61

รั บ ทราบรายงานการรั บ – จ่ า ย งบประมาณเงิ น รายได้
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ประจ าเดื อ นมกราคม 2561
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เห็นชอบเพิ่มจานวนผู้ช่วยอธิการบดี จากเดิม ๓ อัตรา เพิ่มเป็น ๔
อัตรา ทั้งนี้ ให้ผู้ช่วยอธิการบดีที่เพิ่มใหม่ จานวน ๑ อัตรา ได้รับ
เงินประจาตาแหน่งจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

2/2561
28 ก.พ. 61

รายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (ตุลาคม
๒๕๕9 – กันยายน ๒๕60)
๑. เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
(ตุลาคม ๒๕๕9 – กันยายน ๒๕60) ตามที่คณะกรรมการเสนอ
๒. มอบอธิการบดี นาผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไปปรับปรุง และ
พัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
๓. มอบคณะกรรมการ รับข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ น าไปพิ จ ารณาประกอบ
การดาเนินการติดตามในปีถัดไป
รั บ ทราบรายงานการรั บ – จ่ า ย งบประมาณเงิ น รายได้
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ประจ าเดื อ นกุม ภาพั นธ์ 2561
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3/2561
16 มี.ค. 61

6

รั บ ทราบรายงานการรั บ – จ่ า ย งบประมาณเงิ น รายได้
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ประจ าเดื อ นมี น าคม 2561
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4/2561
20 เม.ย. 61

7

มอบนิติกรของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การมอบอานาจเรื่องการลาและการเดินทางไปราชการของอธิการบดี
ซึ่งมิได้มีสถานะเป็นข้าราชการ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

5/2561
18 พ.ค. 61

3

4

5

3/2561
16 มี.ค. 61

3/2561

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๔๖

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
และการเงินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๙


“มาตรา 27 ให้ อ ธิ ก ารบดี ค นหนึ่ ง
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบ
การบริห ารงานของมหาวิทยาลัยแต่ละ
แห่งและจะให้มีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วย
อธิ ก ารบดี หรื อ จะมี ทั้ ง รองอธิ ก ารบดี
และผู้ช่ว ยอธิก ารบดีตามจ านวนที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกาหนด เพื่อทา
หน้า ที่แ ละรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้”
 “มาตรา 50(๒) รายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิ ท ยาลั ย และของอธิ ก ารบดี
พร้ อ มความเห็ น ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย
ทุกปี”
 ข้ อ บั ง คั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
เทพสตรี ว่า ด้ว ยคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔


ข้ อ บั ง คั บ มห าวิ ท ย า ลั ย รา ชภั ฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
และการเงินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๙
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
และการเงินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๙
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 มาตรา 65/1


ระเบียบ/ข้อบังคับ อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๑๘ (๑7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุ

ให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
8 รับทราบรายงานการรับ – จ่าย งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัย
5/2561
ราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนเมษายน 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.
18 พ.ค. 61
2561
9 รับทราบรายงานการรับ – จ่าย งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัย
6/2561
ราชภัฏเทพสตรี ประจาเดือนพฤษภาคม 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.
15 มิ.ย. 61
2561
10 เห็นชอบในหลักการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบาย
8/2561
(ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอบางระจัน จังหวัด
18 ส.ค. 61
สิงห์บุรี) และมอบมหาวิทยาลัย รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดาเนินการ
ต่อไป
11 เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การ
8/2561
ลาและการเดิ นทางไปราชการของผู้บ ริห ารที่ มิไ ด้มี สถานะเป็ น
17 ส.ค. 61
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....
12
13
14

รับ ทราบรายงานการรั บ – จ่ า ย มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ประจ าเดื อ นพฤษภาคม – มิ ถุ น ายน 2561 ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561
รับทราบรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประจ าเดื อ นกรกฎาคม - สิ ง หาคม 2561 ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561
รับทราบรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประจาเดือนกันยายน 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

8/2561
17 ส.ค. 61
9/2561
21 ก.ย. 61
11/2561
16 พ.ย. 61

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๔๗

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา
65/1
 ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เ ท พ ส ต รี ว่ า ด้ ว ย ก า ร บ ริ ห า ร
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ก า ร เ งิ น ข อ ง
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙


การอนุมัติปริญญาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต
และปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
รวม
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก
1/2561 ๑๙ ม.ค. ๖๑
158
1
13
172
2/2561 1๖ ก.พ. ๖๑
658
14
1
673
3/2561 1๖ มี.ค. ๖๑
66
14
80
4/2561 2๗ เม.ย. ๖๑
73
1
74
5/2561 ๑๘ พ.ค. ๖๑
26
160
186
6/2561 ๑๕ มิ.ย. ๖๑
445
7
3
455
7/2561 ๒๐ ก.ค. ๖๑
114
1
48
163
8/2561 1๗ ส.ค. ๖๑
63
4
5
72
9/2561 2๑ ก.ย. ๖๑
58
58
10/2561 ๑๙ ต.ค. ๖๑
273
25
298
11/2561 1๖ พ.ย. ๖๑
82
1
1
84
12/2561 2๑ ธ.ค. ๖๑
76
161
10
247
รวม
2,092
331
๑๓๒
๗
2,562
ครั้งที่

วันที่ประชุม

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๔๘

ประมวลภาพการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ขอพรคารวะมุทิตาจิต จากนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๑๔๖

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๑๔๗

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๑๔๘

ศึกษาข้อมูลทางกายภาพ และการดาเนินโครงการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งฯ อาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๑๔๙

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สัญจร) วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ วิทยาเขตสิงห์บุรี อาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๑๕๐

ศึกษาดูงาน วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลแม่โป่ง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๑๕๑

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สัญจร) วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๑๕๒

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ. ๒๕๖๑
ประมวลภาพกิจกรรมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และประเมินค่างาน ระดับชานาญงานและชานาญการ

รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติเป็นวิทยากร
บรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์และประเมินค่างานระดับชานาญงาน และชานาญการ" ให้กับ
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รุ่นที่ 1 (ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑) และ
รุ่นที่ ๒ (ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑) ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม
ซึ่งจัดโดยสานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๑๕๓

บรรยายพิเศษ เรื่อง Education 4.0 : Teaching & Learning in 21st Century

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการ
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษนานาชาติ และให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง Education 4.0 : Teaching
& Learning in 21st Century ให้ กับ คณะผู้บริห าร และคณาจารย์ จากมหาวิทยาลั ยต่างๆ ที่เข้าร่ว มการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการได้ร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปีฯ

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๑๕๔

การสั ม มนาแนวทางการขั บ เคลื่ อ นนโยบายการยกระดั บ การจั ด การศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภั ฏเทพสตรี ให้เกียรติบรรยายพิเศษการบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับการจัด การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการสั มมนา
เชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้กับ
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
ชั้น ๓ อาคาร ๙๐ ปี

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๑๕๕

การเสวนาหลั ก การแนวคิ ด ของกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

นายพี ร ะศั ก ดิ์ ศรี สุ พ ล และรองศาสตราจารย์ ว รวุ ฒิ เทพทอง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยนายโอภาส เขียววิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เป็นวิทยากรร่วมการ
เสวนา เรื่ อ งหลั ก การแนวคิ ด ของกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ
ในโครงการพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้กับคณะกรรมการปรับปรุง
และพัฒนากฎหมายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมาย เมื่อวันที่
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๙๐ ปี

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๑๕๖

พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน
2561 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๑๕๗

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๑๕๘

จัดทำโดย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญำพงศ์ : รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพองค์กำรและกิจกำร
สภำมหำวิทยำลัย
นำงสำวพวงเพชร ศุภกรรม : หัวหน้ำสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
นำยวัชระ รักษำพล : เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
นำงสำววำสนำ วงษ์สังข์ : เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
321 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
(อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี ชั้น 6)
ถ.นำรำยณ์มหำรำช ต.ทะเลชุบศร
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
036 412 618
036 412 618
www.tru.ac.th/council

