คำนำ
รายงานประจาปีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีฉบับนี้ ได้จัดทาขึ้นเพื่อสรุปผลการดาเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย ในรอบปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึง่ ได้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับมติของสภามหาวิทยาลัย
โดยจ าแนกการดาเนินการของสภามหาวิทยาลัยตามอานาจหน้าที่ ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ได้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้
รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และประกาศที่ส ภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบ รวมทั้งกิจกรรมของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในรอบปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ไว้ด้วย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะช่วยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึง
ผลการดาเนิ น งานของสภามหาวิทยาลั ย ในรอบปีที่ผ่ านมา และเกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลั ยนาไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย การวางแผนการดาเนินงานที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
ในนามสภามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร หน่วยงานทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกท่านที่ได้
เสียสละ อุทิศตน ทุ่มเทกาลังกายและสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ มุ่งพัฒนาองค์กร
ให้ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นที่พึ่งของชุมชนและท้องถิ่นอย่างแท้จริงสืบไป

นายวิชัย ศรีขวัญ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
ผลกำรดำเนินงำนสภำมหำวิทยำลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
 การดาเนินงานตามอานาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๘
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
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ข การออกระเบียบ โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ค การออกข้อบังคับ โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ง การออกประกาศ โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จ การออกคาสั่ง โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ฉ ประมวลภาพการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ช ประมวลภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประวัติความเป็นมา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ ง จาก “โรงเรี ย นลวะศรี ”
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
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี เป็นสถาบั นอุดมศึกษาของรัฐ ในสั งกัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 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 ระ โยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู”

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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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
ปรัชญา

นตถิ ปญญา สมา อาภา (แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี)

ปณิธาน

สร้างคนดี มีปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สีประจ้ามหาวิทยาลัย

กรมท่า – เขียว

ดอกไม้ประจ้ามหาวิทยาลัย

ดอกหางนกยูง

วิสัยทัศน์
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาท้องถิ่นในเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง
พันธกิจ
๑. พัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการวิจัย ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
๒. ผลิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
๓. ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และการจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาส
การเรียนรู้
๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจ
๕. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๒

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ม (มืออาชีพ)
ร (รักษ์ท้องถิ่น)
ท (ทันสมัย)
เป้าหมาย และนโยบาย
๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ ใช้พื้นที่ของจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี เป็นสถานที่เพื่อ
ดาเนินการตามพันธกิจทั้งด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มีความคาดหวังว่าการดาเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ การทางานร่วมกันระหว่างชุมชน
คณาจารย์และนักศึกษา จะเกิดการพัฒนาของชุมชนในระดับชุมชน หมู่บ้านเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี
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 และเครือข่ายทางวิชาชีพในจังหวัด
ลพบุรี สิ งห์ บุรี และสระบุรี เพื่อผนึ กกาลังกันทาหน้าที่องค์การภาครัฐที่ดี สร้างความสุข ความเจริญให้ กับ
ประชาชนในพื้นที่
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐาน ด้วยการสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม
จริยธรรม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ ด้วยการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงาน โดยยึดกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เป็นแนวทางในการ
กาหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในระยะ ๕ ปี ไว้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
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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
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิ การบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารง
ตาแหน่งบริหาร เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคาแนะนาของอธิการบดี

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๔

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 มีฐานะเทียบเท่าคณะ
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 ารงานบุคคลของมหาวิทยาลั ยตามกฎหมายว่าด้ว ย
ระเบียบข้าราชการการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
(๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจ ารณาและเสนอ
ความเห็ นในเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใด หรื อมอบหมายให้ ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอานาจหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย
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(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.เฉลิมชัย ผู้พัฒน์

รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง

นางดวงสมร วรฤทธิ์

นายปราโมทย์ โชติมงคล นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล

รศ.สุรชัย ขวัญเมือง

นายธนาคม จงจิระ

ดร.สมชาย ฟ้อนร้าดี

รศ.วรวุฒิ เทพทอง
ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
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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

ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
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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

นายศุภธี โตสกุล
นิติกร
ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
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การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
๑. ในรอบปีพุทธศักราช 2562 สภามหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ ที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตลอดจนที่กาหนดในพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง โดยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑1/๒๕61 วันที่ 16
พฤศจิกายน ๒๕61 เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ดาเนินการ
ประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดไว้ ดังนี้
๑.๑ วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
ได้ดาเนินการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย จานวน ๑๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียด วัน เวลา สถานที่
ที่จัดประชุมแต่ละครั้ง ดังรายละเอียดในตาราง
ปฏิทินการประชุมที่จัดไว้ล่วงหน้า
วัน/เวลา
สถานที่
1/2562 18 มกราคม ๒๕62 /
ห้องประชุม ชั้น 9
13.30 น.
อาคาร 90 ปี
มรภ.เทพสตรี
2/2562 15 กุมภาพันธ์ ๒๕62 / ห้องประชุม ชั้น 9
13.30 น.
อาคาร 90 ปี
มรภ.เทพสตรี
3/2562 15 มีนาคม ๒๕62 /
ห้องประชุม ชั้น 9
13.30 น.
อาคาร 90 ปี
มรภ.เทพสตรี
ครั้งที่

4/2562

-

-

5/2562 19 เมษายน ๒๕62 /
13.30 น.

6/2562 24 พฤษภาคม ๒๕62 /
13.30 น.

ห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
อาคารเฉลิม
พระเกียรติ
๘๐ พรรษาฯ
มรภ.เทพสตรี
ห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑
อาคารเฉลิม
พระเกียรติ
๘๐ พรรษาฯ
มรภ.เทพสตรี

การจัดประชุมจริง
วัน/เวลา
สถานที่
18 มกราคม ๒๕62 /
ห้องประชุม ชั้น 9
13.30 น.
อาคาร 90 ปี
มรภ.เทพสตรี
15 กุมภาพันธ์ ๒๕62 / ห้องประชุม ชั้น 9
13.30 น.
อาคาร 90 ปี
มรภ.เทพสตรี
15 มีนาคม ๒๕62 /
ห้องประชุม
13.30 น.
เฉลิมพระเกียรติ ๑
อาคารเฉลิม
พระเกียรติ
๘๐ พรรษาฯ
มรภ.เทพสตรี
25 มีนาคม ๒๕62 /
ห้องประชุมวิจิตร
09.00 น.
ภาคียสถาน
จ.นนทบุรี
19 เมษายน ๒๕62 /
ห้องประชุม
13.30 น.
เฉลิมพระเกียรติ ๑
อาคารเฉลิม
พระเกียรติ
๘๐ พรรษาฯ
มรภ.เทพสตรี
24 พฤษภาคม ๒๕62 / ห้องประชุม
13.30 น.
เฉลิมพระเกียรติ ๑
อาคารเฉลิม
พระเกียรติ
๘๐ พรรษาฯ
มรภ.เทพสตรี
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กรณีพิเศษ

ปฏิทินการประชุมที่จัดไว้ล่วงหน้า
วัน/เวลา
สถานที่
7/2562 21 มิถุนายน ๒๕62 /
ห้องประชุม
13.30 น.
เฉลิมพระเกียรติ ๑
อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐
พรรษาฯ
มรภ.เทพสตรี
8/2562 19 กรกฎาคม ๒๕62 /
ห้องประชุม ชั้น 9
13.30 น.
อาคาร 90 ปี
มรภ.เทพสตรี
9/2562 16 สิงหาคม ๒๕62 /
ห้องประชุม ชั้น 6
13.30 น.
อาคารสานักงาน
อธิการบดี
มรภ.เทพสตรี
10/2562 20 กันยายน ๒๕62 /
ห้องประชุม ชั้น 6
13.30 น.
อาคารสานักงาน
อธิการบดี
มรภ.เทพสตรี
11/2562 18 ตุลาคม ๒๕62 /
ห้องประชุม ชั้น 6
13.30 น.
อาคารสานักงาน
อธิการบดี
มรภ.เทพสตรี
ครั้งที่

12/2562 15 พฤศจิกายน ๒๕62 / ห้องประชุม ชั้น 6
13.30 น.
อาคารสานักงาน
อธิการบดี
มรภ.เทพสตรี
13/2562 20 ธันวาคม ๒๕62 /
ห้องประชุม ชั้น 6
13.30 น.
อาคารสานักงาน
อธิการบดี
มรภ.เทพสตรี
กาหนดการประชุมในรอบปี
จานวน 12 ครั้ง
จัดประชุมได้จริง
จานวน ๑๓ ครั้ง
มีการเปลี่ยนแปลง วันประชุม
1 ครั้ง
มีการเปลี่ยนแปลง เวลาประชุม
มีการเปลี่ยนแปลง สถานที่ ประชุม
2 ครั้ง

การจัดประชุมจริง
วัน/เวลา
สถานที่
21 มิถุนายน ๒๕62 /
ห้องประชุม
13.30 น.
เฉลิมพระเกียรติ ๑
อาคารเฉลิม
พระเกียรติ
๘๐ พรรษาฯ
มรภ.เทพสตรี
19 กรกฎาคม ๒๕62 / ห้องประชุม ชั้น 9
13.30 น.
อาคาร 90 ปี
มรภ.เทพสตรี
16 สิงหาคม ๒๕62 /
ห้องประชุม ชั้น 6
13.30 น.
อาคารสานักงาน
อธิการบดี
มรภ.เทพสตรี
21 กันยายน ๒๕62 /
ห้องประชุม ชั้น 6
13.30 น.
อาคารสานักงาน
อธิการบดี
มรภ.เทพสตรี
18 ตุลาคม ๒๕62 /
ห้องประชุมสภา
13.30 น.
มหาวิทยาลัย ชั้น 4
อาคารอนุสรณ์
100 ปี การฝึกหัด
ครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร กรุงเทพฯ
15 พฤศจิกายน ๒๕62 / ห้องประชุม ชั้น 6
13.30 น.
อาคารสานักงาน
อธิการบดี
มรภ.เทพสตรี
20 ธันวาคม ๒๕62 /
ห้องประชุม ชั้น 6
13.30 น.
อาคารสานักงาน
อธิการบดี
มรภ.เทพสตรี

หมายเหตุ

โดยประชุมตามที่กาหนด ๑๒ ครั้ง และประชุมกรณีพิเศษ ๑ ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 8.33 (จากทีไ่ ด้จัดประชุมจริง)
คิดเป็นร้อยละ
(จากทีไ่ ด้จัดประชุมจริง)
คิดเป็นร้อยละ ๑6.66 (จากทีไ่ ด้จัดประชุมจริง)

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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๑.๒ จานวนผู้มาประชุมในการประชุมแต่ละครั้ง
ครั้งที่

บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
รวม
เดือน
จานวน
มา
คิดเป็น จานวน
มา
คิดเป็น จานวน มา
คิดเป็น
ทั้งหมด ประชุม ร้อยละ ทัง้ หมด ประชุม ร้อยละ ทัง้ หมด ประชุม ร้อยละ
มกราคม
10
8 80.00
10
10 100.00
20
18 90.00
กุมภาพันธ์
10
8 80.00
10
9 90.00
20
17 85.00
มีนาคม
10
5 50.00
10
10 100.00
20
15 75.00
มีนาคม
11
10 90.91
10
5 50.00
21
15 71.43

1/2562
2/2562
3/2562
4/2562
(กรณีพเิ ศษ)
5/2562 เมษายน
6/2562 พฤษภาคม
7/2562
มิถุนายน
8/2562 กรกฎาคม
9/2562
สิงหาคม
10/2562 กันยายน
11/2562 ตุลาคม
12/2562 พฤศจิกายน
13/2562 ธันวาคม
รวมเฉลี่ย

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10
10
10
9
10
9
9
9
9
8.92

90.91
90.91
90.91
81.8๒
90.91
81.82
81.82
81.82
81.82
82.59

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
9
10
9.46

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
90.00
100.00
94.62

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๑๒

21
20
21
20
21
20
21
19
21
20
21
19
21
19
21
18
21
19
21 18.38

95.24
95.24
95.24
90.48
95.24
90.48
90.48
85.71
90.48
88.46

๑.๓ ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมแต่ละครั้ง
ครั้งที่

วันที่

1/2562 18 มกราคม ๒๕62
2/2562 15 กุมภาพันธ์ ๒๕62
3/2562 15 มีนาคม ๒๕62
4/2562 25 มีนาคม ๒๕62
5/2562 19 เมษายน ๒๕62
6/2562 24 พฤษภาคม ๒๕62
7/2562 21 มิถุนายน ๒๕62
8/2562 19 กรกฎาคม ๒๕62
9/2562 16 สิงหาคม ๒๕62
10/2562 21 กันยายน ๒๕62
11/2562 18 ตุลาคม ๒๕62
12/2562 15 พฤศจิกายน ๒๕62
13/2562 20 ธันวาคม ๒๕62

สถานที่
ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษาฯ
ห้องประชุมวิจิตรภาคียสถาน จ.นนทบุรี

เวลาในการประชุม
เวลาเริ่ม เวลาเลิก เวลาที่ใช้
ประชุม
ประชุม
ประชุม
13.30 น. 16.30 น. 3 ชั่วโมง
13.30 น. 17.25 น.
13.30 น. 17.05 น.
09.00 น. 10.30 น.

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปี

13.30 น. 16.30 น.

ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงาน
อธิการบดี
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงาน
อธิการบดี
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4
อาคารอนุสรณ์ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงาน
อธิการบดี
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสานักงาน
อธิการบดี

13.30 น. 17.25 น.

13.30 น. 16.15 น.
13.30 น. 17.20 น.
13.30 น. 15.40 น.

13.30 น. 16.15 น.
13.30 น. 16.10 น.
13.30 น. 16.45 น.
13.30 น. 16.35 น.

รวมประชุม ๑3 ครั้ง ใช้เวลาในการประชุมเฉลี่ย

หมายเหตุ

3 ชั่วโมง
55 นาที
3 ชั่วโมง
35 นาที
1 ชั่วโมง
30 นาที
3 ชั่วโมง

(กรณีพิเศษ)

2 ชั่วโมง
45 นาที
3 ชั่วโมง
50 นาที
2 ชั่วโมง
10 นาที
3 ชั่วโมง
55 นาที
2 ชั่วโมง
45 นาที
2 ชั่วโมง
40 นาที
3 ชั่วโมง
15 นาที
3 ชั่วโมง
5 นาที

๓ ชม. ๑ นาที

จากตารางสรุปได้ว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๑๓ ครั้ง
สภามหาวิทยาลัยได้เริ่มประชุมตรงตามเวลาที่กาหนดทุกครั้ง
สาหรับเวลาที่ใช้ในการประชุม โดยเฉลี่ย คือ ๓ ชั่วโมง ๑ นาที ซึ่งถือได้ว่าเป็นการประชุมที่มี
ประสิทธิภาพ แม้ว่าเป็นการประชุมที่ มากกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คื อ ไม่ควรเกินครั้งละ ๒ ชั่วโมง เนื่องด้วย
มีวาระพิจารณามากพอสมควร สาหรับการประชุมที่ใช้เวลาน้อ ยที่สุด เป็นการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
(กรณีพิเศษ) ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที และมากที่สุดเป็นการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ และครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
ใช้เวลา ๓ ชั่วโมง ๕๕ นาที
รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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๔. จำนวนเรื่องที่ประชุมตำมอำนำจหน้ำที่ปกติ (ตำมมำตรำ ๑๘ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ) ในแต่ละครั้ง
เรื่องที่ดำเนินกำร
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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
1/๖๒ 2/๖๒ 3/๖๒

ครั้งที่
10/๖๒

ครั้งที่
11/๖๒

ครั้งที่
12/๖๒

ครั้งที่
1๓/๖๒

รวม

1

1

4

7

2

39

1
1
1

1
1
3

1
-

1
1
1
-

1
1
-

1
2
1
1

5
8
3
6
9

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

13
1

ครั้งที่
4/๖๒

ครั้งที่
5/๖๒

2

3

4

4

1

1
1
2
-

1
-

1
-

2

6

3

(พิเศษ)
-

2
1

-

-

-

-

1

-

1
1
1

1
-

1
-

1
-

1
-

1
1

ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
6/๖๒ 7/๖๒ 8/๖๒ 9/๖๒

๔. จำนวนเรื่องตำมอำนำจหน้ำที่ปกติ (ตำมมำตรำ ๑๘ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ) ในแต่ละครั้ง
เรื่องที่ดำเนินกำร
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หน้า ๑๕

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. พิจำรณำดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
บุคคล
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร ฯ
๑๕. พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับ
กิจกำรของมหำวิทยำลัย
๑๖. ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหำวิธีกำรเพื่อพัฒนำ
ควำมก้ำวหน้ำของมหำวิทยำลัย กำรปฏิบัติพันธกิจ
ร่วมกับสถำบันอื่น ฯ
๑๗. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น เกี่ยวกับกิจกำรมหำวิทยำลัย

ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
1/๖๒ 2/๖๒ 3/๖๒

ครั้งที่
10/๖๒

ครั้งที่
11/๖๒

ครั้งที่
12/๖๒

ครั้งที่
1๓/๖๒

รวม

1

1
-

1
-

1
-

6
-

25
1

ครั้งที่
4/๖๒

ครั้งที่
5/๖๒

ครั้งที่
6/๖๒

ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
7/๖๒ 8/๖๒ 9/๖๒

-

-

3
-

-

-

-

4
-

5
-

4
-

(พิเศษ)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

2

-

1
-

1
2

-

-

1

1
2

-

1
-

3

1
2

3
1

2

6
2
13

1
-

2
1

1
-

-

1

3
-

-

1
-

2
1

-

-

1
-

1
1

12
4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

1

1

2

2

1

1

2

1

13

การดาเนินงานตามอานาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัย
ตามมาตราที่ ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 รับ ทราบรายงานผลการด าเนิ น การของมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ เทพสตรี
1/2562
ที่สืบ เนื่อ งจากมติ สภามหาวิทยาลัย จากการประชุม สภามหาวิทยาลั ย 18 มกราคม 2562
ราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562
2 รับทราบการกาหนดกรอบงานและกรอบวงเงินโครงการตามยุทธศาสตร์
1/2562
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
18 มกราคม 2562
3 วินิจฉัย ว่า นายสมนึก เต็งชาตะพัน ธุ์ ยังคงมีส ถานภาพ เป็นกรรมการ
2/2562
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่อไป
15 กุมภาพันธ์ 2562

4

เห็ น ชอบสอบทานเป็ น กรณี พิ เ ศษ ศู น ย์ ส่ งเสริ ม การจั ด การศึ ก ษาตาม
พระบรมราโชบาย ณ พื้นที่ของมหาวิทยาลัย ในอาเภอบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2/2562
15 กุมภาพันธ์ 2562

5

รับทราบรายงานผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่
สื บ เนื่ อ งจากมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย จากการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562
รับทราบการบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรั พย์สินและ
หนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ยกเลิก การกาหนดให้
ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งนายกสภาและกรรมการสภาในสถาบันอุดมศึกษาใน
สังกัดรัฐ ตามข้อ ๔(๗) 7.10.6 มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตาม
มาตรา 102 พ.ศ. 2561
รับทราบหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่
ศธ 0509(5).13/385 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง การเสนอขอ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รับทราบรายงานการพิ จารณาเพิ่มอัตรากาลังสายวิชาการประจาคณะ
ครุศาสตร์ จานวน 9 อัตรา
เห็นชอบรายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)
เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และมอบมหาวิ ท ยาลั ย รั บ ข้ อ สั ง เกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการ สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ดาเนินการต่อไป

2/2562
15 กุมภาพันธ์ 2562

6

๗

๘
๙
๑๐

2/2562
15 กุมภาพันธ์ 2562

2/2562
15 กุมภาพันธ์ 2562
2/2562
15 กุมภาพันธ์ 2562
3/2562
15 มีนาคม 2562
3/2562
15 มีนาคม 2562

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๑๖

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2561
 เกณฑ์และวิธก
ี าร
ในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕6๒ (1 ตุลาคม
256๑ – 30 กันยายน
256๒)

มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
11 รั บ ทราบรายงานผลการด าเนิ น การของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ที่
3/2562
สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 15 มีนาคม 2562
เทพสตรี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
12 รับ ทราบรายงานผลดาเนิน งานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน และ
5/2562
ทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2561 และมอบ 19 เมษายน 2562
มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไป
13 รั บ ทราบรายงานผลการด าเนิ น การของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ที่
5/2562
สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 19 เมษายน 2562
เทพสตรี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562
 พระราชบัญญัติ
14 เห็ น ชอบเลื อ ก นายปราโมทย์ โชติ ม งคล กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
6/2562
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทาหน้าที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
24 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
15

16

17

18
๑๙

๒๐

พ.ศ. ๒๕๔๗
 ประกาศสภา
เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
6/2562
และเงื่ อ นไขการรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาพิก าร เข้ า ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี 24 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรื่อง ข้อกาหนด
ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2561 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับ
นักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัย ลงวันที่
2 พฤษภาคม 2562
 ประกาศสภา
เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
6/2562
และเงื่อ นไข การรั บสมัครนักศึ กษาพิก าร เข้ าศึก ษาในระดับ ปริ ญญาตรี 24 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรื่อง ข้อกาหนด
ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2562 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับ
นักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 2
พฤษภาคม 2562

รั บ ทราบรายงานการติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห าร
ความเสี่ ย ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2562 รอบ
6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562) และมอบ
มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไป
รั บ ทราบรายงานผลการด าเนิ น การของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ที่
สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
รับทราบพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 และมอบมหาวิทยาลัย
พิ จ ารณาด าเนิ น การในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย และส่ ว นที่
ด าเนิ น การเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอุ ด มศึ ก ษา
พ.ศ. 2562 หากพบปัญหา อุปสรรค ให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ
รับทราบรายงานประจาปี 2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

7/2562
21 มิถุนายน 2562

7/2562
21 มิถุนายน 2562
7/2562
21 มิถุนายน 2562
7/2562
21 มิถุนายน 2562

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๑๗

มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
๒๑ รั บ ทราบรายงานผลการด าเนิ น การของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ที่
8/2562
สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 19 กรกฎาคม 2562
เทพสตรี ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562
๒๒ รับทราบหนังสือ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 0509(2).3/
8/2562
ว (2) เรื่ อ ง แนวทางการคุ้ ม ครองและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ กรรมการ 19 กรกฎาคม 2562
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและกรณีถูกกล่าวหา
หรือ ถูกด าเนิ นคดี อาญา คดีเ เพ่ง และคดีปกครอง ลงวั นที่ 24 มกราคม
2562 และมอบมหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาแนวทางคุ้ ม ครองและให้ ค วาม
ช่วยเหลือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทาหน้าที่ในฐานะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไปด้วย
๒๓ รับทราบการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
8/2562
19 กรกฎาคม 2562
 พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
๒๔ เห็ น ชอบรายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
9/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (1 ตุลาคม ๒๕61 16 สิงหาคม 2562 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 50
– 31 มีนาคม 2562) มอบมหาวิทยาลัยนาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
 ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไป
ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการ ติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล
งา น ข อ งม ห า วิ ทย า ลั ย
รา ชภั ฏ เทพ สตรี พ .ศ.
๒๕๖๒

๒๕

๒๖
๒๗

รั บ ทราบรายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น การของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
10/2562
เทพสตรี ที่ สื บ เนื่ อ งจากมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย จากการประชุ ม สภา 21 กันยายน 2562
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ครั้ ง ที่ 9/2562 เมื่ อ วั น ที่ 16 สิ ง หาคม
2562
รับทราบรายงานสรุปผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี
11/2562
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 18 ตุลาคม 2562
เทพสตรี ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562
เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ข องข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด คณะ
11/2562
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18 ตุลาคม 2562
1. รับทราบ เรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุ ด มศึ ก ษา
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. มอบคณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ ป ระจ ามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้พิจารณาคาร้องทุกข์ และนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา
3. มอบคณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยกฎหมาย ประจ าสภามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี พิจารณาปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณาการลงโทษ การสั่งพัก
ราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
พ.ศ. 2551 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๑๘

ข้อ บั งคับ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ย
การด าเนิ น การทางวิ นั ย
การสอบสวนพิ จ ารณา
การลงโทษ ก ารสั่ ง พั ก
ราชการ การสั่งให้ออกจาก
ร า ช ก า ร ไ ว้ ก่ อ น ก า ร
อุทธรณ์ และการร้องทุกข์
พ.ศ. 2551


มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
๒๘ รับทราบคาสั่งศาลปกครองสูงสุด สรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสานวน
11/2562
คดีหมายเลขดาที่ อบ.๓๗๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๒๕๒๕๖๒
18 ตุลาคม 2562
1. รั บ ทราบค าสั่ งศาลปกครองสู งสุ ด สรุ ป ข้ อ เท็ จ จริ งของตุ ล าการ
เจ้ าของส านวน คดี ห มายเลขด าที่ อบ.๓๗๑/๒๕๖๐ ลงวั น ที่ ๗ ตุ ลาคม
๒๕๒๕๒๕๖๒ และผลการด าเนิ น การของคณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณา
ดาเนินการในศาลปกครอง ในการยื่นคาแถลงต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่
๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๕๒๕๖๒
2. มอบมหาวิทยาลัยติดตามข้อมูลว่าคู่กรณีได้มีการยื่นแถลงต่อศาล
ขอให้มีการนั่งพิจารณาคดีหรือไม่ หากมี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มอบอานาจให้นายโอภาส เขียววิชัย และนายศุภธี โตสกุล ไปร่วมนั่งฟัง
พิจารณาคดี
๒๙ รั บ ทร าบ แ นวทา งกา ร จั ดท า ป ระ ม วลจ ริ ย ธร ร ม ของนาย กส ภ า
11/2562
สถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากร 18 ตุลาคม 2562
ของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน
1. รั บ ทราบแนวทางการจั ด ท าประมวลจริ ย ธรรมของนายกสภา
สถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน
2. มอบมหาวิทยาลัยมีหนังสือราชการหารือคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กุมภาพันธ์อ.) เกี่ยวกับการจัดทาประมวล
จริ ย ธรรมส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ตามมาตรา ๖ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๖๒
3. มอบมหาวิทยาลัยจัดทาระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครอง
และให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ และกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย กรณี ถู ก กล่า วหา หรื อ ถู ก
ดาเนินคดีอาญา คดีเเพ่ง และคดีปกครอง รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓๐ รับทราบรายงานสรุปผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี
12/2562
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 15 พฤศจิกายน 2562
เทพสตรี ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562
๓๑ เห็ น ชอบรายงานผลการด าเนิ น งานของส านั ก งานจั ด การทรั พ ย์ สิ น
12/2562
และรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 พฤศจิกายน 2562

๓๒

เห็ น ชอบปฏิ ทิ นการประชุ ม สภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ประจ าปี
พ.ศ. ๒๕63 ในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

พระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๖๒
 พระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม
พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๖๒


ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ย
การดาเนินการจัดหา จัดสรร
รายได้และผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๗
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
12/2562
15 พฤศจิกายน 2562 ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี พ.ศ. 2562

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๑๙

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
๓๓ เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จากข้าราชการหรือพนักงาน
12/2562
สายสนับสนุน และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 15 พฤศจิกายน 2562
ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้
1. แต่ งตั้ ง นายศุ ภ ธี โตสกุ ล เป็ น กรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์
จากข้าราชการหรือพนักงาน สายสนับสนุน
2. แต่งตั้ง นางสาวปรารถนา อนุวงศ์ ตาแหน่งนิติกร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในตาแหน่งเท่ากาหนดเวลาที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน
๓๔ รับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภั ฏ
12/2562
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
15 พฤศจิกายน 2562
๓๕ รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
12/2562
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
15 พฤศจิกายน 2562
๓๖ รับทราบประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
12/2562
เรื่ อง แนวทางการดาเนิ นงานระบบคลังหน่ วยกิต ระดับ อุด มศึ กษา พ.ศ. 15 พฤศจิกายน 2562
2562
๓๗ รับทราบรายงานสรุปผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี
13/2562
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 16 ธันวาคม 2562
เทพสตรี ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
รั บ ทราบโครงการเพื่ อ พลิ ก โฉมระบบการอุ ด มศึ ก ษาของประเทศไทย
13/2562
(Reinventing university system) ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี 16 ธันวาคม 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๒๐

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕


มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบาย และอนุ มั ติแ ผนพั ฒนาของมหาวิท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา การวิจั ย ระเบียบ/ข้อบังคับ
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 อนุ มั ติ การเปลี่ ยนแปลงแผนการรั บนั กศึ กษา ระดั บปริ ญญาตรี ภาคปกติ
5/2562
ประจาปีการศึกษา 2562 – 2565 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
19 เมษายน 2562
2 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
7/2562
ทบทวน)
21 มิถุนายน 2562
๑. เห็ น ชอบอนุ มั ติ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
๒. ให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย และพระราโชบายพร้ อ มกั บ ปั ญ หาและอุ ป สรรค ต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ ทุก 2 เดือน
3 แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
8/2562
๑. อนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 19 กรกฎาคม 2562
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี และมอบมหาวิ ท ยาลั ย รั บ ข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ไปพิ จ ารณาประกอบ
การดาเนินการต่อไป
๒. ให้ปรับปรุงนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (พ.ศ. 2561 – 2565) เพื่ อ ให้ ทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ
สภาวการณ์ปัจจุบัน ดาเนินการโดยเห็ นชอบให้มีคณะกรรมการปรับปรุง
นโยบายและแผนเพื่ อ การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย องค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการ ประกอบด้วย
(๑) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน
(2) ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย เป็นรองประธาน
(3) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
(4) ประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เป็นกรรมการ
(5) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นกรรมการ
(6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร จานวน
หนึ่งคน เป็นกรรมการ
(7) กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากตั ว แทนคณาจารย์ ป ระจ า
จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(8) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ
(9) รองอธิ ก ารบดี ที่ อ ธิ การบดี ม อบหมาย เป็ น กรรมการและ
เลขานุการ
(10) ผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตาม (๖) และ (๗) ให้เลือกกันเอง

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๒๑

มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบาย และอนุ มั ติแ ผนพั ฒนาของมหาวิท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา การวิจั ย ระเบียบ/ข้อบังคับ
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
๔ พิ จ ารณา (ร่ า ง) นโยบายและแนวทางการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
9/2562
เทพสตรี (พ.ศ. 2563 – 2565)
16 สิงหาคม 2562
1. เห็ นชอบให้อ อกประกาศสภามหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี
เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ.
2563 – 2565) โดยให้ ป รั บ แก้ ไ ขตามความเห็ น ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
2. มอบอธิการบดีนานโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เทพสตรี (พ.ศ. 2563 – 2565) ไปพิ จ ารณาด าเนิ น การปรั บ
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
๕ เห็ น ชอบแผนการรั บ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ แ ละภาคพิ เ ศษ ปี ก ารศึ ก ษา
9/2562
๒๕๒๕๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 16 สิงหาคม 2562
รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๖๒ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
๖ อนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11/2562
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี โดยให้ ป รั บ แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของ 18 ตุลาคม 2562
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
7 อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
11/2562
ประจาปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์ 18 ตุลาคม 2562
และสังคมศาสตร์
8 อนุมัติแผนการรับนักศึกษา หลัก สูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
12/2562
บริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ประจาปีการศึกษา 2562 – 15 พฤศจิกายน 2562
2566
9 อนุมัติการขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
13/2562
ดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปีการศึกษา 2563 16 ธันวาคม 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากเดิมจานวน 30 คน เป็นจานวน
60 คน โดยแยกเป็น 2 หมู่เรียน ดังนี้
1. แขนงวิชาดนตรีไทย 1 หมู่เรียน
จานวน 30 คน
2. แขนงวิชาดนตรีตะวันตก 1 หมู่เรียน จานวน 30 คน
๑๐ อนุมัติการขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
13/2562
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ในภาคการศึกษาที่ 1 16 ธันวาคม 2562
และ ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 - 2565 จากเดิ ม
ภาคการศึกษาละ 40 คน เป็น ภาคการศึกษาละ 80 คน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
๑๑ เห็ น ชอบทบทวนนโยบายและแนวทางการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
13/2562
เทพสตรี (พ.ศ. 2563 – 2565) และให้ดาเนินการปรับแก้ไขประกาศฯ 16 ธันวาคม 2562
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๒๒

มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการ
ใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับสาหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น
เป็นเรื่องๆ ก็ได้
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 ร่ า ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ย การประชุ ม สภา
1/2562
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
18 มกราคม 2562
(1) เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี พ.ศ. 2562 และมอบ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ปรับแก้ไขร่างข้อบังคับฯ ตามข้อสังเกตและ
ข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ก่ อ นเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
(2) ประเด็ นการนิย ามความหมาย “ผู้ มีส่ว นได้ เสีย ” มอบฝ่า ย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รวบรวมข้อมูลตัวอย่างและรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยทราบ
2 เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การศึกษาระดับ
1/2562
บั ณฑิ ตศึ กษา พ.ศ. 2562 โดยมอบรองศาสตราจารย์ ว รวุ ฒิ เทพทอง 18 มกราคม 2562
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบก่อนเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
3 เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับและ
1/2562
จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๖๒ โดย 18 มกราคม 2562
มอบรองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
4 เห็ นชอบให้ ออกประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี เรื่ อง การเบิ กจ่ าย เงิ น
3/2562
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดารงตาแหน่งทาง 15 มีนาคม 2562
วิชาการ พ.ศ. 2562

5

เห็นชอบในหลักการ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... และให้มหาวิทยาลัยดาเนินการ
เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ศึ กษาการจั ดตั้ งหน่ วยงานตรวจสอบภายใน เพื่ อให้ เป็ นไปตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด
2. ปรับแก้ไขร่างประกาศฯ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
3. ทบทวนโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ โดยให้สอดคล้องกับการก าหนด
ภาระหน้าที่ ของงาน (Job description) ของแต่ละส่วนงาน
4. จั ดท าตารางเปรี ยบเที ยบการแบ่ งส่ วนราชการภายใน ระหว่ างส่ วน
ราชการเดิม กับส่วนราชการใหม่

5/2562
19 เมษายน 2562

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๒๓

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ.
2547 “มาตรา 19 การ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย”


ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ย
การจ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทน
ประจ าต าแหน่ ง วิ ช าการ
ส า ห รั บ พ นั ก ง า น ใ น
สถาบั นอุ ดมศึ ก ษา สั ง กั ด
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2555
 พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ.
2547 มาตรา 11


มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับสาหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น เป็น
เรื่องๆ ก็ได้
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
6 ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ขอกาหนดนโยบายของ
5/2562
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรับคนพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
19 เมษายน 2562
1. เห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อ ง
ข้อกาหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเขา
ศึ ก ษาตอในมหาวิ ท ยาลั ย โดยมอบมหาวิ ท ยาลั ย ปรั บ แก้ ไ ขประกาศตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนาเสนอนายก
สภามหาวิทยาลัย ลงนามในประกาศต่อไป
2. เห็นชอบให้เพิ่มประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อ ง
นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 2561 –
2565) ด้านนักศึกษา ดังนี้ “มีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ในสัดส่วนหรือจานวนที่เหมาะสม โดยให้คานึงถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัย
ในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ” และนาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลง
นามในประกาศต่อไป
7 รับทราบการขอถอนระเบียบวาระที่ 4.4 พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัย
6/2562
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย 24 พฤษภาคม 2562
พ.ศ. ....
8 เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการ
7/2562
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 21 มิถุนายน 2562
โดยให้ปรับแก้ไขตามความเห็นของกรรมการสภามหาวิ ทยาลัย และนาเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในข้อบังคับต่อไป
9 เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
7/2562
วิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ 21 มิถุนายน 2562
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยให้ปรับแก้
ไขตามความเห็ น ของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และน าเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามในข้อบังคับต่อไป
10 เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียม
8/2562
การเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 และมอบมหาวิทยาลัย 19 กรกฎาคม ๒562
รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไป
11 เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การเก็บเงินค่า
9/2562
บารุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕ โดยปรับแก้ไข 16 สิงหาคม 2562
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๑๒ เห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์
9/2562
การเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัย 16 สิงหาคม 2562
ราชภัฏเทพสตรี โดยปรับลดจานวนองค์ประกอบของกรรมการตามข้อ ๑ (๓)
จากเดิมจานวน ๓ คน ลดลงเหลือ ๒ คน ทั้งนี้ การออกประกาศ ให้อ้างถึง
หนั งสื อ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา ที่ อว ๐๒๒๗.๑/ว ๒๘๗
ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖2 ด้วย

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๒๔

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส าหรั บ คนพิ ก ารว่ า ด้ ว ย
การจั ด การศึ ก ษาระดั บ
อุ ด ม ศึ ก ษาส าหรั บ คน
พิการ พ.ศ. 2552
 ประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง แนว
ทางการส่ ง เสริ ม การจั ด
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ อุ ด ม
ศึ ก ษาส าหรั บ คนพิ ก าร
ลงวั น ที่ 1 3 มก ราคม
2553


พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ าราชการพลเรื อ นใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.
2547


ประกาศสภามหา
วิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี
เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือก
ผู้แทนข้า ราชการพลเรือน
ในสถาบั นอุ ดมศึ กษา ของ
มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
เ ท พ ส ต รี ล ง วั น ที่ 1 0
พฤษภาคม 2562 ข้ อ 4
วรรคสอง


มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด ระเบียบ/ข้อบังคับ
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับสาหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น เป็น
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เรื่องๆ ก็ได้
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
13 มอบเลขานุการดาเนินการปรับ แก้ไขร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
9/2562
เทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยนา 16 สิงหาคม 2562
ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณา
ประกอบการดาเนินการ
 พระราชบั ญ ญั ติ ม หา
14 เห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
10/2562
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อนาไปแก้ไขร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 21 กันยายน 2562 วิ ท ย า ลั ย รา ช ภั ฏ พ .ศ .
2547 มาตรา 52 วรรค
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง คณาจารย์
สาม
พิเศษให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ
และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ....
15

เห็นชอบในหลักการร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
ดาเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ
การสั่งให้ออกจากราชการ ไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ... โดยมอบคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจาสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พิจารณาทบทวน และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

11/2562
18 ตุลาคม 2562

16

เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการดาเนินการ
12/2562
ทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออก 15 พฤศจิกายน 2562
จากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๒๕

พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ า รา ชกา รพ ลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
 ห นั ง สื อ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาที่ ศธ ๐๕๙๒(๑)
๑.๑๕/ว๕๘๙ ลงวันที่ ๒๐
เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การ
ด า เ นิ น ก า ร ท า ง วิ นั ย
แก่ ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา
 ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
ด าเนิ น การทางวิ นั ย การ
สอบสวนพิ จ ารณา การ
ลงโทษ การสั่งพักราชการ
การสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ ก่ อ น การอุ ท ธรณ์ และ
การร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติระเบียบ
บริ ห ารราชการกระทรวง
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ.
2562
 พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ า รา ชกา รพ ลเรื อ นใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙


มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับสาหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น เป็น
เรื่องๆ ก็ได้
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
17 ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกาหนดบัญชีเงินเดือน
13/2562
ขั้นต่า ขั้ นสูง ของพนักงานในสถาบั นอุ ดมศึ กษา สั งกั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ 16 ธันวาคม 2562
เทพสตรี พ.ศ. ....
1. เห็ นชอบให้อ อกประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี เรื่อ ง การ
กาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่า ขั้นสูง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยตัดความในข้อ ๕ วรรคหนึ่ง
ออก ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2. มอบมหาวิทยาลัยศึกษาพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินภาครัฐ ฉบับใหม่
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

มาตรา ๑๘ (๓) กากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย
2/2562
ประจาปีการศึกษา 2561
15 กุมภาพันธ์ 2562
2 เห็ น ชอบ ระบบ กลไก องค์ ป ระกอบและตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพ
2/2562
การศึกษาภายใน ระดับ หลักสูตร คณะ และสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 15 กุมภาพันธ์ 2562
2561 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
3 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึก ษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
5/2562
ประจาปีการศึกษา 2562 – 2565 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
19 เมษายน 2562
๔ การขอรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2562
7/2562
เพิ่มเติม
21 มิถุนายน 2562
1. อนุมัติให้ขยายแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากแผนการรับเดิม จานวน 40 คน เป็น
จานวน 50 คน
2. อนุ มั ติใ ห้ ข ยายการรั บนั ก ศึก ษา ประจ าปี การศึก ษา 2562 ใน
6 สาขาวิชา ตามจานวน ที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้
(1) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์ จานวน
51 คน
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย จานวน 43 คน
(3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม จานวน 57 คน
(4) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์
จานวน 42 คน
(5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ จานวน 51 คน
(6) หลักสูตรบั ญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี จานวน
80 คน
รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๒๖

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ า รา ชกา รพ ลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2551
 ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557


ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๑๘ (๓) กากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
๓
3. เห็ นชอบให้ สั ตยาบั นการรั บนั กศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี ภาคปกติ
(ต่อ) ประจาปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับเข้าศึกษาแล้ว ได้
รายงานตัวและชาระเงินของนักศึกษาแล้ว ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน
4
อนุมัติก ารเปลี่ยนแปลงแผนการรับนั กศึกษา ระดับปริ ญญาตรี ภาค
8/2562
พิเศษ (กศ.บป.) ประจาปีการศึกษา 2562 – 2565 ของคณะมนุษยศาสตร์ 19 กรกฎาคม 2562
และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และคณะวิ ท ยาการจั ด การ ตามจ านวนที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เสนอ ทั้ ง นี้
มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษา เพิ่มได้อีกไม่เกินร้อยละ ๑๐ จากแผนการ
รับนักศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
5 การขอรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2562
7/2562
เพิ่มเติม
21 มิถุนายน 2562
1. อนุมัติให้ขยายแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากแผนการรับเดิม จานวน 40 คน เป็น
จานวน 50 คน
2. อนุมัติให้ขยายการรับนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 ใน 6
สาขาวิชา ตามจานวนที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้
(1) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์ จานวน
51 คน
(2) หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต (วท.บ.) สาขาวิ ชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย จานวน 43 คน
(3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม จานวน 57 คน
(4) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์
จานวน 42 คน
(5) หลั กสู ตรบริ หารธุ รกิ จบั ณฑิ ต (บธ.บ) สาขาวิ ชาการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ จานวน 51 คน
(6) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี จานวน 80
คน
3. เห็ นชอบให้ สั ตยาบั นการรั บนั กศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี ภาคปกติ
ประจาปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับเข้าศึกษาแล้ว ได้
รายงานตัวและชาระเงินของนักศึกษาแล้ว ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน
6 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
8/2562
(กศ.บป.) ประจาปีการศึกษา 2562 – 2565 ของคณะมนุษยศาสตร์และ 19 กรกฎาคม 2562
สังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
คณะวิทยาการจัดการ ตามจานวนที่มหาวิทยาลัยเสนอ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
สามารถรับนักศึกษา เพิ่มได้อีกไม่เกินร้อยละ ๑๐ จากแผนการรับนักศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๒๗

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๑๘ (๓) กากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
7 รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
9/2562
และระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี 16 สิงหาคม 2562
การศึกษา 2561 และให้มหาวิทยาลัยนาข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปประกอบการพิจารณาดาเนินการต่อไป
8 พิ จ ารณาระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของมหาวิ ท ยาลั ย
9/2562
ราชภัฏเทพสตรี
16 สิงหาคม 2562
1. เห็นชอบเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับสถาบัน
2. เห็นชอบมาตรฐานการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. เห็นชอบค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน ปีการศึกษา 2562
ทั้งนี้ ให้นาข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลั ยไปพิจารณา
ประกอบการดาเนินการต่อไป
9 เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ –
9/2562
๒๕๖๖ หลั ก สู ต รรั ฐประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชารั ฐ ประศาสน 16 สิงหาคม 2562
ศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๖๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 รายงานผลการประเมิ นคุณ ภาพการศึกษาภายใน ระดั บสถาบัน ประจาปี
10/2562
การศึกษา 2561
21 กันยายน 2562
1. รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน ประจาปีการศึกษา 2561
2. มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เพื่ อ น าไปพิ จ ารณาก าหนดแนวทางในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา และรายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ต่อสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผ่านระบบ CHE QA Online ต่อไป
11 อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
11/2562
ประจาปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และ 18 ตุลาคม 2562
สังคมศาสตร์
12 เห็ น ชอบแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ( Improvement Plan) ระดั บ
12/2562
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 โดยมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของ 15 พฤศจิกายน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2562
ต่อไป
13 อนุ มั ติ แ ผนการรั บ นั ก ศึ ก ษา หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
12/2562
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ประจาปีการศึกษา 2562 15 พฤศจิกายน
– 2566
2562
14 อนุมัติการขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
13/2562
ดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปีการศึกษา 2563 คณะ 16 ธันวาคม 2562
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากเดิมจานวน 30 คน เป็นจานวน 60 คน
โดยแยกเป็น 2 หมู่เรียน ดังนี้

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๒๘

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พระราชบั ญ ญั ติ ก า ร
อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2562
มาตรา 62 และมาตรา 63


พระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562
มาตรา 62


พระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562


พระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562


มาตรา ๑๘ (๓) กากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
14
1. แขนงวิชาดนตรีไทย 1 หมู่เรียน
จานวน 30 คน
(ต่อ)
2. แขนงวิชาดนตรีตะวันตก 1 หมู่เรียน จานวน 30 คน
15 อนุมัติการขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิ ต
13/2562
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 16 ธันวาคม 2562
ภาคการศึกษาที่ 2 ในปีการศึกษา 2562 – 2565 จากเดิม ภาคการศึกษาละ
40 คน เป็น ภาคการศึกษาละ 80 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญา
1/2562
บัณฑิต
18 มกราคม 2562
1. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 5 คน
2. อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 5 คน
3. มอบมหาวิทยาลัย รับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไป
พิจารณาประกอบการดาเนินการแก้ไขปัญหาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานใน
วารสารของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความล่าช้า
4. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา จานวนทั้งสิ้น 23 คน

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2

3

4

อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
ดังนี้
1. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 1 คน
2. อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 2 คน
3. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 399 คน
อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
ดังนี้
1. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 1 คน
2. อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 1 คน
3. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 488 คน
อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
ดังนี้
1. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จานวน
9 คน
2. มอบมหาวิ ทยาลัย ทบทวนวั น ที่ส าเร็ จการศึ กษา โดยศึ กษาระเบี ย บ
ข้อบังคับ และวิธีการเกี่ยวกับการอนุมัติการสาเร็จการศึกษา หลักสาคัญต้อง
เป็นประโยชน์กับนักศึกษา ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

2/2562
15 กุมภาพันธ์
2562
3/2562
15 มีนาคม 2562

4/2562
(กรณีพิเศษ)
25 มีนาคม 2562

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๒๙

ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ย
การจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
 ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ย
การประเมิน ผลการศึก ษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑
 ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ย
การประเมิน ผลการศึก ษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ฉบั บ ที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๗


มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
5 อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
5/2562
ดังนี้
19 เมษายน 2562
1. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 4 คน
2. อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 1 คน
3. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผสู้ าเร็จการศึกษา จานวน 14 คน
4. มอบมหาวิทยาลัย ดาเนินการให้นายทะเบียนลงนามกากับเอกสาร
บัญชีสรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษา และบัญชีรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาทุกหน้า
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
6 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
6/2562
1. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา คณะครุศาสตร์ 24 พฤษภาคม 2562
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน จ านวน
5 คน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จานวน 4 คน
2. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 44 คน
7 อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
7/2562
ดังนี้
21 มิถุนายน 2562
1. อนุมั ติให้ ปริญ ญามหาบั ณฑิต แก่ผู้ สาเร็จการศึ กษา คณะครุ ศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จานวน 1 คน
2. อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา คณะครุศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู จานวน 1 คน
3. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 439 คน
8 อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
8/2562
1. อนุ มัติใ ห้ป ระกาศนียบั ตรบัณฑิ ต หลัก สูต รประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ต 19 กรกฎาคม 2562
วิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จานวน 1 คน
2. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน
255
คน
9 อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
9/2562
1. อนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต แก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา หลั ก สู ต ร 16 สิงหาคม 2562
ครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ศึ ก ษา คณะวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จานวน 3 คน
2. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็ จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 46 คน
รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๓๐

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
10 อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
10/2562
1. อนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต แก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา หลั ก สู ต ร 21 กันยายน 2562
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จานวน
3 คน และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 1 คน
2. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 22 คน
11 อนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต แก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
11/2562
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะ
18 ตุลาคม 2562
เทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 170 คน
12 อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
12/2562
1. อนุ มั ติ ใ ห้ ป ระกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต แก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา คณะ 15 พฤศจิกายน 2562
ครุ ศ าสตร์ หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต วิ ช าชี พ ครู สาขาวิ ช า
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จานวน 145 คน
2. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 66 คน
13 อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
13/2562
1. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตร
16 ธันวาคม 2562
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จานวน
1 คน
2. อนุ มั ติ ใ ห้ ป ระกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต แก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ จานวน 20 คน
3. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะ
วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน 185 คน

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๓๑

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๑๘ (๕) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
วิทยาลัย สถาบัน สานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้ง
การแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 เห็นชอบในหลักการ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การแบ่งส่วน
5/2562
ราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... และให้มหาวิทยาลัยดาเนินการเพื่อ 19 เมษายน 2562
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
2. ปรั บแก้ ไขร่ างประกาศฯ ตามข้ อสั งเกตและข้ อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
3. ทบทวนโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ โดยให้สอดคล้องกับการกาหนด
ภาระหน้าที่ ของงาน (Job description) ของแต่ละส่วนงาน
4. จัดทาตารางเปรียบเทียบการแบ่งส่วนราชการภายใน ระหว่างส่วนราชการเดิม กับ
ส่วนราชการใหม่

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหา
วิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 มาตรา 11


มาตรา ๑๘ (๖) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย หรือยกเลิก
การสมทบ
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
-

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนด
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 อนุ มั ติ ก ารขอแก้ ไ ขข้ อ มู ล รายวิ ช า หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
1/2562
ภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และ 18 มกราคม 2562
สังคมศาสตร์ ดังนี้

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร (ใหม่)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
คศ
ภ า ษ า แ ล ะ 3(2-2-5)
1100307 วัฒนธรรม
คศ
การให้ ก าร 3(2-2-5)
1203212 ปรึ ก ษา แ ก่
ผู้ เ รี ย น ที่ มี
ภาวะเสี่ยง

2

ภาคผนวก ก (คาอธิบายรายวิชา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
คศ
ภ า ษ า แ ล ะ 3(2-2-5)
1100307 วัฒนธรรม
คศ
การให้ ก าร 3(2-2-5)
1203212 ปรึ ก ษา แ ก่
ผู้ เ รี ย น ที่ มี
ภาวะเสี่ยง

อนุ มั ติ ก ารขอแก้ ไ ขข้ อ มู ล รายวิ ช า หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ดังนี้

1/2562
18 มกราคม 2562

โครงสร้างหลักสูตร (ใหม่)
ภาคผนวก ก (คาอธิบายรายวิชา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ภท
ห ลั ก ก า ร 3 (3-0-6) ภท
ห ลั ก ก า ร 3 (3-0-6)
2101201 อ่ า น แ ล ะ
2101201 อ่านและการ
การเขี ยนค า
เขียนคาไทย
ไทย

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๓๒

-

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนด
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
3 อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
1/2562
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตร 18 มกราคม 2562
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
จากเดิม
1. ผศ.สารวม วารายานนท์
2. ผศ.ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์
3. อ.นิธิชญา ใจเย็น
4. อ.ชนิตตา โชติช่วง
5. อ.สนธยา สุขอิ่ม
6. ผศ.สมทรง กฤตมโนรถ (อาจารย์ประจาหลักสูตร)
เปลี่ยนใหม่ 1. ผศ.ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์
2. อ.นิธิชญา ใจเย็น
3. อ.ชนิตตา โชติช่วง
4. อ.สนธยา สุขอิ่ม
5. อ.สุภาสิณี คุ้มไพรี
6. อ.ปริญญา เงินพลอย (อาจารย์ประจาหลักสูตร)
4 อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
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หลั ก สู ต ร หลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาญี่ปุ่ น (หลั ก สู ต ร 18 มกราคม 2562
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
จากเดิม
1. อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศน์
2. ผศ.สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์
3. อ.ชญานุตม์ บุญพระเกศ
4. อ.อภิชาติ เกิดทวี
5. อ.พิจิตรา เอี่ยมสมัย
เปลี่ยนใหม่ 1. อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศน์
2. ผศ.สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์
3. อ.ชญานุตม์ บุญพระเกศ
4. อ.วิเนส จันทะวงษ์ศรี
5. Ms. Kanna Imai
5 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
2/2562
อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 กุมภาพันธ์ 2562
และมอบมหาวิ ทยาลัย รั บข้ อสั งเกตและข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดาเนินการครั้งต่อไป
6

อนุ มั ติ การปรั บปรุ งหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาเกษตรศาสตร์
2/2562
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมอบ 15 กุมภาพันธ์ 2562
มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการครั้งต่อไป

๗

อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขข้อความ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา
2/2562
จากเดิม ภาษาต่ า งประเทศ ให้ เ ลื อ กเรี ย นวิ ช าภาษาอั ง กฤษ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และวิชาอื่นๆ อีก 3 หน่วยกิต
รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๓๓

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

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


มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ ระเบียบ/ข้อบังคับ
อุดมศึกษากาหนด
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๗ แก้ไขเป็น ภาษาต่ างประเทศ ให้ เลื อกเรี ยนวิ ชาภาษาอั งกฤษไม่ น้ อยกว่ า 6
๒๕๕๒
(ต่อ) หน่วยกิต และภาษาอั งกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่ นๆ 3 หน่วยกิต ยกเว้ น
วิชาเอกใดที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาเอก วิชาโทและ/หรือวิชาเลือกเสรี
แล้วมากกว่า 12 หน่วยกิต สามารถเลือกเรียนภาษาต่างประเทศอื่นๆ โดยไม่
ต้องเรียนภาษาอังกฤษก็ได้ของหลักสูตร จานวน 13 หลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรั บปรุง
พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(4) หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาชี ววิ ทยา (หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(5) หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจั ดการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ
(6) หลั กสู ตรบริ หารธุ รกิ จบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการตลาด (หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ
(7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ
(8) หลั กสู ตรบั ญชี บัณฑิ ต สาขาวิชาการบั ญชี (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ
(9) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ
(10) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ
(11) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ
(12) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(13) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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8 อนุมัติการแก้ไขข้อความหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา จานวน
3 หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
15 กุมภาพันธ์ 2562
หลักสูตร
1. หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ข้อความที่แก้ไข
วท 4104406
การวิจัยในชั้น
เรียนคณิตศาสตร์
3(3-0-6)

ข้อความที่แก้ไข
วท 4104406 การวิจยั
ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์
3(2-2-5)

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๓๔

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนด
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
๘
วิชา วท
วิชา วท 4101416
(ต่อ) 2. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
4101416
โครงงานฟิสิกส์
สาขาวิชาฟิสิกส์
โครงงานฟิสิกส์
2 2(0-4-2)
(หลักสูตรปรับปรุง
2 2(0-4-2)
วิชา วท 4101420
พ.ศ. 2560)
วิชา วท
การเตรียมความพร้อม
4101416
สาหรับการฝึก
การเตรียมความ ประสบการณ์วิชาชีพ
พร้อมสาหรับการ ฟิสิกส์ 2(1–2–3)
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฟิสิกส์
2(1–2–3)

หลักสูตร
. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
(หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
(ต่อ)

ข้อความที่แก้ไข
วท 4102101 เคมี 1
3(3-0-6)
SC 4102101
Chemistry 1
ปริมาณสารสัมพันธ์
โครงสร้างอะตอม
ตารางธาตุ พันธะเคมี
สมบัติของธาตุเรพริเซน
เททีฟและทรานซิซัน
สมดุลเคมี กรด-เบส
เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์
วท 4102102
ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-2-1)
SC 4102102
Chemistry
Laboratory 1
การใช้อุปกรณ์พื้นฐาน
ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ การ
ทดลองที่สอดคล้องกับ
ทฤษฎีในเคมี 1

ข้อความที่แก้ไข
วท 4102101 เคมี 1
3(3-0-6)
SC4102101
Chemistry 1
โครงสร้างอะตอม ธาตุใน
หมู่หลัก ธาตุเรพริเซนเททีฟ
และธาตุแทรนซิซัน ทฤษฎี
พันธะเคมี ปริมาณสาร
สัมพันธ์ จลนพลศาสตร์
เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์
วท 4102102 ปฏิบัติการ
เคมี 1 1(0-2-1)
SC 4102102
Chemistry Laboratory
1
ปฏิ บั ติ ก ารทดลองของ
สมบัติทางเคมีที่เกี่ยวข้อง
กับธาตุในหมู่หลักและแท
ร น ซิ ซั น ป ริ ม า ณ ส า ร
สั ม พั น ธ์ จ ลนพลศาสตร์
เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๓๕

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนด
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
๘
วท 4102103 เคมี 2 วท 4102103 เคมี 2
(ต่อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
SC 4102103
SC 4102103
Chemistry 2
Chemistry 2
แก๊ส ของเหลว
ส ม ดุ ล เค มี ส ม ดุ ล ก า ร
สารละลายของแข็ง
ละลาย สมดุ ล กรด-เบส
อุณหพลศาสตร์
ของแข็ง ของเหลวและ แก๊ส
จลนพลศาสตร์ เคมี
อุ ณ หพลศาสตร์ เ คมี เคมี
นิวเคลียร์ เคมี
นิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม

9

10

หลักสูตร
2. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) (ต่อ)

ข้อความที่แก้ไข
วท 4102104
ปฏิบัติการเคมี 2
1(0-2-1)
SC 4102104
Chemistry
Laboratory 2
ปฏิบัติการเคมีที่
สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาเคมี 2

3. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)

วท 4102325
สเปกโทรสโกปี
สาหรับเคมี
อินทรีย์ 3(3-0-6)
วท 4102262 วท 4102270
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษสาหรับเคมี
สาหรับเคมี

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อความที่แก้ไข
วท 4102104 ปฏิ บั ติก าร
เคมี 2 1(0-2-1)
SC 4102104 Chemistry
Laboratory 2
ปฏิบัติการของการทดลอง
สมบัติทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับ
สมดุลเคมี สมดุลการละลาย
สมดุลกรด-เบส แก๊ส อุณ
หพลศาสตร์เคมี
เคมีสิ่งแวดล้อม
วท 4102325 สเปกโทรส
โกปีสาหรับเคมีอินทรีย์ 2(20-4)

 พระราชบัญญัติ
เห็นชอบให้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
2/2562
ภาษาญี่ปุ่น ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2562 ในรอบที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 มาตรา 15
2/1 รับตรงทั่วไป/Portfolio ช่วงที่ 3 ตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมั ติการขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจ า
3/2562
หลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 15 มีนาคม 2562
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
จากเดิม 1. ผศ. วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
2. อาจารย์อังคณา อุดมพันธ์
3. อาจารย์สุริยะ หาญพิชัย

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๓๖

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนด
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
๑๐
4. อาจารย์กัณญพัตส บุญล่า
(ต่อ)
5. ผศ.น้าเพชร อยู่โต
เปลี่ยนใหม่ 1. อาจารย์ศิริชัย เพชรรักษ์
2. อาจารย์อังคณา อุดมพันธ์
3. อาจารย์สุริยะ หาญพิชัย
4. อาจารย์กัณญพัตส บุญล่า
5. ผศ.น้าเพชร อยู่โต
11 อนุมัติการแก้ไขรหัสวิชาและชื่อวิชาหมวดวิชาเฉพาะ จานวน 30 รายวิชา
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หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาวิท ยาการคอมพิว เตอร์ (หลัก สูต ร 15 มีนาคม 2562
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
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๒๕๖๒) จานวน ๑๑ หลักสูตร ดังนี้
15 มีนาคม 2562
1. หลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการศึ กษาปฐมวั ย (4 ปี )
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์
2. หลักสู ตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์
3. หลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาจิ ตวิ ทยาและการแนะแนว
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์
4. หลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ทั่ วไป (4 ปี )
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
13 อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี)
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 มีนาคม 2562
14 อนุ มั ติ ใ นหลั ก การ หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
7/2562
รั ฐ ประศาสนศาสตร์ หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2562 คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ 21 มิถุนายน 2562
สั ง ค มศ า สต ร์ ม ห าวิ ท ยา ลั ยร า ชภั ฏ เทพสต รี แ ล ะม อบห ม าย ให้
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศั ก ดิ์ บ่ า ยเที่ ย ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบรายละเอียด เพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตรก่อนนาส่ง
รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๓๗

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการ
การอุ ดมศึก ษา เรื่อ ง แนว
ทางการปฏิ บั ติ ต ามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒
 ประกาศคุ รุ ส ภา เรื่ อ ง
กา ร รั บ รองปริ ญ ญาและ
ประกาศนี ย บั ต รทางการ
ศึ ก ษาเพื่ อ การประกอบ
วิชาชีพ พ.ศ. 2557
 ประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาครุ ศ าสตร์ แ ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)
พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๖๒


ประกาศคณะกรรมการ
การอุ ดมศึก ษา เรื่อ ง แนว
ทางการปฏิ บั ติ ต ามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒


มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนด
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
14 สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อ
(ต่อ) รับทราบหลักสูตรต่อไป
๑๕

การขอเปลี่ย นแปลงอาจารย์ผู้ รับ ผิด ชอบหลัก สูต รและอาจารย์ ประจ าหลัก สูต ร
7/2562
จานวน ๓ หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
21 มิถุนายน 2562
1. เห็ น ชอบการขอเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์
ประจ าหลัก สูต ร หลั ก สูต รบริห ารธุร กิจ บั ณฑิ ต สาขาวิชาการจั ดการ (หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ หลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ประจาหลักสูตร
(เดิม)
(ใหม่)
๑. ผศ.จาลอง เขตจานันต์ ๑. ผศ.จ าลอง เขตจ า
นันต์
๒. อ.โสพิศ คานวนชัย
2. อ.โสพิศ คานวนชัย
๓. อ.สุนทรีย์ วิพัฒครุฑ
๓. อ.สุนทรีย์ วิพัฒครุฑ
๔. อ.นุชจรา บุญถนอม
๔. อ.ภานุพันธ์ เพิ่มเปี่ยม
๕. ผศ.ภัสสร์ศศิร์ อภิยาหอม ๕. อ.นุชจรา บุญถนอม

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนแปลงรายชื่อ
เปลี่ยนแปลงลาดับ

2. เห็น ชอบการขอเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิด ชอบหลั ก สู ตรและอาจารย์
ประจ าหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ดการโลจิ สติ กส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์
หลักสูตรและอาจารย์
หมายเหตุ
ประจาหลักสูตร
ประจาหลักสูตร
(เดิม)
(ใหม่)
๑. อ.กฤษณะ ย้อมสี
๑. อ.กฤษณะ ย้อมสี
คงเดิม
๒. อ.จารุมาศ รักทองหล่อ ๒. อ.จารุมาศ รักทองหล่อ คงเดิม
๓. ผศ.จิราวรรณ สมหวัง ๓. ผศ.จิราวรรณ สมหวัง
คงเดิม
๔. ผศ.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
๔. อ.อุษณี จิตติมณี
เปลี่ยนแปลง
๕. อ.กิตติวัลย์ ทองอร่าม ๕. อ.กิตติวัลย์ ทองอร่าม
คงเดิม
3. เห็น ชอบการขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้รั บผิ ด ชอบหลัก สูต รและอาจารย์
ประจาหลักสู ตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร หมายเหตุ
(เดิม)
(ใหม่)
๑. ผศ.นันทนา แจ้งสว่าง
๑. ผศ.นันทนา แจ้งสว่าง
คงเดิม
๒. รศ.กุลชลี พวงเพ็ชร์
๒. รศ.กุลชลี พวงเพ็ชร์
คงเดิม
๓. อ.อุษณี จิตติมณี
๓. ผศ.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
เปลี่ยนแปลง
รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๓๘

ระเบียบ/
ข้อบังคับ อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
พระราชบั ญ ญั ติ
การอุ ดมศึก ษา พ.ศ.
2562


มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนด
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
๑๕
คงเดิม
(ต่อ) ๔. รศ.พนิตสุภา ธรรมประมวล ๔. รศ.พนิตสุภา ธรรมประมวล
๕. รศ.สาคร กล้าหาญ
๕. รศ.สาคร กล้าหาญ
คงเดิม
16 เห็ น ชอบงดรั บ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ หลั ก สู ต ร
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บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ 21 มิถุนายน 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
17 อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร
10/2562
ใหม่ พ.ศ. 2562) คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏเทพสตรี โดยให้ 21 กันยายน 2562
ด าเนิ น การปรั บ แก้ ไ ขตามข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ก่อนเสนอสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม รับทราบหลักสูตร
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อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หมาย
และ อาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรและ อาจารย์
เหตุ
(เดิม)
ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
1. อ.สจีวรรณ ปราชญ์ศรี
1. อ.สจีวรรณ ปราชญ์ศรี
คงเดิม
2. อ.กอรวี ศิริโภคาภิรมย์
2. อ.กอรวี ศิริโภคาภิรมย์
คงเดิม
3. อ.กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
3. อ.กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
คงเดิม
4. อ.ปัญญ์ชลี เต่าทอง
4. อ.ปัญญ์ชลี เต่าทอง
คงเดิม
5. ผศ.อุไร เงินงอก
5. อ.ศุภขวัญ งามยิ่ง
เปลี่ยน
ใหม่

11/2562
18 ตุลาคม 2562
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อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
12/2562
หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ดังนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หมาย
หลักสูตรและ อาจารย์ประจา
หลักสูตรและ อาจารย์
เหตุ
หลักสูตร
ประจาหลักสูตร
(เดิม)
(ใหม่)
1. ผศ.ดร.นันทนา แจ้งสว่าง 1. ผศ.ดร.นันทนา แจ้งสว่าง คงเดิม
2. รศ.ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร์
2. รศ.ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร์
คงเดิม
3. ผศ.ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ 3. ผศ.ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ คงเดิม
4. รศ.ดร.พนิตสุภา
4. รศ.ดร.พนิตสุภา
คงเดิม
ธรรมประมวล
ธรรมประมวล
5. รศ.สาคร กล้าหาญ
(ลาออก)
รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๓๙

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง
แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562


มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนด
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
20 อนุ มั ติ ก ารขอเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร อาจารย์ ป ระจ า
13/2562
หลักสูตรและปรับคุณวุฒิอาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 16 ธันวาคม 2562
ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ อาจารย์
ประจาหลักสูตร
(เดิม)
1. อ.ณภัทรษกร สารพัฒน์
2. อ.อรอนงค์ เสนาะจิต
3. อ.สรายุทธ์ พานเทียน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หมาย
หลักสูตรและ อาจารย์
เหตุ
ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
1. อ.ณภัทรษกร สารพัฒน์ คงเดิม
2. อ.อรอนงค์ เสนาะจิต
คงเดิม
3. อ.ดร.สรายุทธ์ พานเทียน คงเดิม
(ปรับ
คุณวุฒิ)
4. อ. ดร.สราวุฒิ แนบเนียร คงเดิม
5. อ.วราวุธ สอาดสิน
เปลี่ยน
แปลง

4. อ. ดร.สราวุฒิ แนบเนียร
5. อ. ดร.ประนมกร ชูศรี
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อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลั ก สู ตร หลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาอั งกฤษ (หลั ก สู ต ร
ภาษาอั ง กฤษ) (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ดังนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และ อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เดิม)
1. อ.กุสุมา เรืองพัฒนกูล
2. ผศ. ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์
3. ผศ.ทานอง เจริญรูป

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ อาจารย์
ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
1. อ.กุสุมา เรืองพัฒนกูล
2. ผศ. ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์
3. อ.ชนากานต์ บุญแก้ว

4. Mr.Patrick Duclou
5. ผศ.สุวรรณา พันแสง

4. Mr.Patrick Duclou
5. ผศ.สุวรรณา พันแสง

13/2562
16 ธันวาคม 2562

หมาย
เหตุ
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยน
แปลง
คงเดิม
คงเดิม

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๔๐

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนด
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
22 อนุ มั ติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขรายละเอี ย ดการเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขรายวิ ช า
13/2562
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 16 ธันวาคม 2562
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
รายวิชา
(มคอ.2 หน้า 91)
1. วท 4202605
จุลชีว วิทยาของผลิตภัณ ฑ์
อาหาร
2. วท 4202606
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

๒๓

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชา
จากเดิม
แก้ไขเป็น
ต้ อ งผ่ า นรายวิ ช า ต้ อ งผ่ า นรายวิ ช า วท
วท 4103105 4103101 ชีววิทยา 1
ชีววิทยาพื้นฐาน
ต้ อ งผ่ า นรายวิ ช า ต้ อ งผ่ า นรายวิ ช า วท
วท 4103105 4103101 ชีววิทยา 1
ชี ว วิ ท ยาพื้ น ฐาน และต้ องลงทะเบี ยน
แ ล ะ ต้ อ ง ล ง พ ร้ อ ม ห รื อ ห ลั ง จ า ก
ทะเบียนพร้อมหรือ รายวิชาวท 4202605
หลั งจากราย วิ ชา จุ ลชี ววิ ท ยาของผลิ ต
วท 4202605 ภัณฑ์อาหาร
จุ ล ชี ว วิ ท ยาของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุ มัติ การขอเพิ่ม เติ มเนื้อ หาความคาดหวังของผลลั พธ์ การเรีย นรู้ เมื่อ สิ้น ปี
การศึกษา ไว้ในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
ของหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560)
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
4. หลัก สูตรครุศ าสตรบั ณฑิต สาขาวิชาภาษาอั งกฤษ (4 ปี ) (หลัก สูต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562)
6. หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าดนตรี ศึ ก ษา (4 ปี ) (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)
7. หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาสั งคมศึ ก ษา (4 ปี ) (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)
8. หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาดนตรี ศึ ก ษา (5 ปี ) (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
9. หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชารั ฐ ประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

13/2562
16 ธันวาคม 2562

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๔๑

พระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ.
2562


มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
ระเบียบ/ข้อบังคับ
อุดมศึกษากาหนด
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
๒๓
10. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(ต่อ)
๑๑.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
 พระราชบัญญัติการ
24 อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
13/2562
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16 ธันวาคม 2562 อุดมศึกษา พ.ศ. 2562

ประกาศ
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
 พระราชบั ญ ญั ติ ก าร
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562
 ประกาศคณะ
กรรมการการอุดม ศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบั ติ
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุ ดมศึก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒


25

อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
13/2562
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ โดยให้ ป รั บ แก้ ไ ขตามความเห็ น และ 16 ธันวาคม 2562
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

มาตรา ๑๘ (๘) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง และถอดถอนนายกสภา
ระเบียบ/ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
 พรบ.มหาวิทยาลัย
1 พิ จ ารณาการเสนอขอโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
9/2562
ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
16 สิงหาคม 2562 ราชภัฏ พ.ศ. 2547
มาตรา 16(5)
1. เห็นชอบกาหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ตามมาตรา 16(5) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ด้ า นอื่ น ๆ ต้ องมาจากผู้ มี ค วามรู้ ค วาม
เชี่ยวชาญการบริหารงานบุคคล
2. มอบกรรมการสภามหาวิทยาลั ยตามมาตรา 16(1), (2), (3)
และ (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พิจารณา
ด าเนิ น การตามข้ อ เสนอแนะของส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
มาตรา ๑๘ (9) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยสานัก และ
ผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานทีเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
-ไม่มี-

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๔๒

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๑๘ (๑๐) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 เห็นชอบแต่งตั้ง นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดารง
3/2562
ตาแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562
15 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป และให้ดารงตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
2 เห็นชอบแต่งตั้ง ดร.เพ็ญจันทร์ ศิริพานิชกร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8/2562
ในคณะกรรมการส่ งเสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย แทนคนเดิ ม ที่ พ้ น จาก 19 กรกฎาคม 2562
ตาแหน่ง และให้อยู่ในตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตน
แทน
มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา ภาค
2/2562
พิเศษ (กศ.บป.) ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2561 จานวน 556,800 15 กุมภาพันธ์ 2562
บาท (ห้ า แสนห้ า หมื่ น หกพั น แปดร้ อ ยบาทถ้ ว น) เพื่ อ ด าเนิ น การจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
2 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ
3/2562
(นักศึกษาปริญญาโท) ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2561 และภาคการศึกษาที่ 15 มีนาคม 2562
2/2561 จานวน 576,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อ
ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
3 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ
7/2562
(กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ประจาภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2561 และ 21 มิถุนายน 2562
ระดั บ ปริ ญ ญาโท ประจ า ภาคการศึ ก ษา ฤดู ร้ อ น/2561 จ านวน
1,096,400 บาท เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน และการ
บริหารจัดการ
4 อนุ มั ติ คาขอตั้งงบประมาณเงิ นรายได้ ของส านักงานจั ดการทรั พย์สิ นและ
12/2562
รายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
15 พฤศจิกายน 2562
1. อนุมัติคาขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ของสานักงานจัดการทรัพย์สิน
และรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไป
พิจารณาประกอบการดาเนินการ
5 อนุมัติคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา
12/2562
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2562
15 พฤศจิกายน 2562
1. เห็นชอบขยายแผนการรับนักศึกษา สาขาวิ ชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์ ประจ าภาคการศึ ก ษาที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ จากจานวน 40 คน เป็น 71 คน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
ต้ อ งด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. อนุ มั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยจากเงิ น รายได้ จากการเปิ ด รั บ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2562 จานวน
2,657,000 บาท เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการ
รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๔๓

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2561
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2561

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ
และการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ
และการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ
และการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๔๙
 ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การดาเนินการจัดหา
จัดสรร รายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๗
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ
และการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙


มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
6 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม
11/2562
1. จั ด ท าหอเกี ย รติ ย ศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี จ านวน 15 พฤศจิกายน 2562
4,000,000 บาท โดยมอบมหาวิทยาลัยทบทวนการออกแบบพื้นที่จัดทา
หอเกียรติยศ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2. จ้ า งออกแบบก่ อ สร้ า งกลุ่ ม อาคารในพื้ น ที่ อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จานวนไม่เกิน 22,800,000 บาท โดยมอบ
มหาวิทยาลัยทบทวนแผนแม่บ ทในพื้นที่อุ ทยานวิท ยาศาสตร์ ฯ รวมถึ ง
โครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การ ตามข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ส าหรั บ การจั ด จ้ า งออกแบบก่ อ สร้ า งกลุ่ ม อาคารในพื้ น ที่
อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ให้ดาเนินการตามระเบียบราชการ และรายงาน
สภามหาวิทยาลัยทราบ

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๑๘ (๑๒) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 เห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ เ พชรรั ต น์ บริ สุ ท ธิ์ คณบดี ค ณะ
6/2562
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ เป็ น กรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลใน 24 พฤษภาคม 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และให้อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน
๒ เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การเก็บเงิน
9/2562
ค่าบารุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 16 สิงหาคม 2562
โดยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๓ มอบเลขานุการดาเนินการปรับ แก้ไขร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
9/2562
เทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยนา 16 สิงหาคม ๒๕62
ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณา
ประกอบการดาเนินการ
4 เห็ นชอบให้ ออกระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ว่ าด้ วยการจ่ าย
11/2562
ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน และจริยธรรม 18 ตุลาคม 2562
และจรรยาบรรณทางวิ ชาชี พ เพื่ อแต่ งตั้ งพนั กงานในสถาบั นอุ ดมศึ กษา
สายสนับสนุน ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 เห็ นชอบให้ ออกประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี เรื่อง การเบิ กจ่ ายเงิ น
3/2562
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดารงตาแหน่งทาง 15 มีนาคม 2562
วิชาการ พ.ศ. 2562

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๔๔

ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การ
จ่ายเงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งวิชาการ สาหรับ
พนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2555


มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
2 เห็ น ชอบให้ อ อกข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ย
3/2562
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราช 15 มีนาคม 2562
ภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 และมอบคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจา
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดาเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและ
ข้ อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย และน าเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามข้อบังคับต่อไป
3 เห็นชอบทะเบียนตาแหน่งประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
6/2562
โดยมอบมหาวิ ทยาลั ยปรั บแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของกรรมการสภา
24 พฤษภาคม
มหาวิทยาลัย และดาเนินการตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2562
กาหนด
4

5

6

7

เห็ น ชอบให้ อ อกข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ย
7/2562
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 21 มิถุนายน 2562
2) พ.ศ. 2562 โดยให้ ป รั บ แก้ ไ ขตามความเห็ น ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และนาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในข้อบังคับ
ต่อไป
เห็ น ชอบให้ อ อกข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ย
7/2562
หลักเกณฑ์และวิธี การพิจารณาแต่ งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ ง ผู้ช่ว ย 21 มิถุนายน 2562
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2562 โดยให้ปรับ แก้ไขตามความเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และนาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในข้อบังคับต่อไป
เห็นชอบทะเบียนตาแหน่งประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
10/2562
ตามจานวนตาแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจาตาแหน่งจากงบประมาณ 21 กันยายน 2562
แผ่ น ดิ น และมอบมหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิน การส่ง ทะเบีย นต าแหน่ง
ประเภทผู ้บ ริห ารมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี ใ ห้ส านัก งาน
ปลัด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
ดาเนินการต่อไป
กรอบระดั บ ต าแหน่ ง พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสายสนั บ สนุ น
10/2562
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ จานวน 21 กันยายน 2562
๕๒ ตาแหน่ง
๑. เห็ น ชอบกรอบระดั บ ต าแหน่ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)
พ.ศ. 2562 – 2565 ในส่วนราชการทุกตาแหน่งเป็นระดับชานาญการ
หรื อ ช านาญงาน โดยมอบคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาปรับแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
๒. การกาหนดระดับตาแหน่ง และการประเมินเข้าสู่ตาแหน่งที่
สูงขึ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
ก าหนดระดั บ ต าแหน่ ง และการแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555
รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๔๕

ระเบียบ/ข้อบังคับ อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 มาตรา 39
และมาตรา 49


หนังสือสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่ ศธ 0509(5).2/ว 3
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562


พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า พ . ศ .
2547


หนังสือสานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม ที่ อว ๐๒๒๗.๕
(๕)/๑๑๓๓ ลงวันที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๖๒


ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ร า ช ภั ฏ เ ท พ ส ต รี ว่ า ด้ ว ย
หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารการ
ก าหนดระดั บ ต าแหน่ ง และ
ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง พ นั ก ง า น ใ น
สถ าบั นอุ ดมศึ ก ษา สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภท
ผู้ บ ริ ห า ร ผู้ อ า น ว ย ก า ร
ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
ผู้อานวยการกองหรือหั วหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่
ทีฐานะเทียบเท่ากอง ตาแหน่ง
ประเภทวิ ช าชี พ เฉพาะหรื อ
เชี่ยวชาญเฉพาะ และตาแหน่ง
ประเภททั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๙


มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
7
(ต่อ)

8

9

10

พิ จ ารณาการขอเที ย บเคี ย งสาขาวิ ชาที่ ก าหนดต าแหน่ งทางวิ ชาการ
ตามประกาศ กุมภาพันธ์อ. เรื่อง การกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการ
เสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคย
กาหนด ไปแล้ว พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1. อนุ มั ติ ก ารเที ย บเคี ย งสาขาวิ ช าที่ ก าหนดต าแหน่ ง ทาง
วิ ชาการ ตามประกาศ กุ ม ภาพั น ธ์ อ . เรื่ อ ง การก าหนดชื่ อ สาขาวิ ช า
สาหรับ การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทีย บเคีย ง
สาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ประเภทข้ าราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุด มศึ กษา สายวิ ชาการ
จานวน 60 คน และประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
จานวน 26 คน
2. มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบกลุ่มสาขาวิชา และชื่อสาขาวิชา
ให้ถูกต้อง ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนดาเนินการ
จัดส่งเอกสารให้สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป
รับทราบกรอบระดับตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
1. รั บ ทราบกรอบระดั บ ต าแหน่ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบั นอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
2. มอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อนาไปศึกษา และพิจารณาดาเนินการต่อไป
เห็นชอบในหลักการร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การดาเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพั ก
ราชการ การสั่งให้ออกจากราชการ ไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... โดยมอบคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจาสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พิจารณาทบทวน และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป

10/2562
21 กันยายน 2562

11/2562
18 ตุลาคม 2562

11/2562
18 ตุลาคม 2562

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๔๖

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การกาหนดระดับตาแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.
๒๕๕๕ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
 ประกาศ กุ ม ภาพั น ธ์ อ .
เ รื่ อ ง ก า ร ก า ห น ด ชื่ อ
สาขาวิชาสาหรับการเสนอ
ข อ ก า ห น ด
ตาแหน่ งทางวิ ชาการและ
การเทียบเคียงสาขาวิชาที่
เคยก าหนดไปแล้ ว พ.ศ.
2562


ข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย
ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ย
การกาหนดระดับตาแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการ
พ ล เ รื อ น ใ น ส ถ า บั น
อุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕


พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ า รา ชกา รพ ลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
 ห นั ง สื อ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุ ด ม
ศึ ก ษา ที่ ศธ ๐๕๙๒(๑)
๑.๑๕/ว๕๘๙ ลงวันที่ ๒๐
เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การ
ด า เ นิ น ก า ร ท า ง วิ นั ย
แก่ ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา


มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
10
(ต่อ)

11

เห็นชอบให้อ อกข้อ บังคับ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้ วยการ
12/2562
ดาเนินการ ทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพัก 15 พฤศจิกายน 2562
ราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้อง
ทุกข์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

12

ร่าง ประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี เรื่ อง การก าหนดบัญชี
เงิ น เดื อ นขั้ น ต่ า ขั้ น สู ง ของพนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....
1. เห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง
กา ร ก า ห นด บั ญ ชี เ งิ น เ ดื อ นขั้ นต่ า ขั้ น สู ง ขอ งพนั กงา นใ น
สถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยตัดความในข้อ ๕ วรรคหนึ่งออก ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
2. มอบมหาวิทยาลัยศึกษาพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินภาครัฐ
ฉบั บ ใหม่ เพื่ อประกอบการพิ จ ารณาเลื่ อ นเงิ น เดื อ นพนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษา

13/2562
16 ธันวาคม ๒๕62

มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอานาจหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
1/2562
เทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
18 มกราคม 2562
(1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานกรรมการ
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา กองสูงเนิน
กรรมการ
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ กรรมการ
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงศรี ตุ่นทอง
กรรมการ
(5) อาจารย์ศตพล มุ่งค้ากลาง
กรรมการ
(6) อาจารย์จุติรัช อนุกูล
กรรมการ
รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๔๗

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ย
การด าเนิ น การทางวิ นั ย
การสอบสวนพิจารณา การ
ลงโทษ การสั่งพักราชการ
การสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ ก่ อ น การอุ ท ธรณ์ และ
การร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติระเบียบ
บริ ห ารราชการกระทรวง
ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า วิ ท ย า
ศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พ.ศ. 2562
 พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ า รา ชกา รพ ลเรื อ นใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
 พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ า รา ชกา รพ ลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2551
 ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557


ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและ
ระเบียบ/ข้อบังคับ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอานาจหน้าที่
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของสภามหาวิทยาลัย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
๑
(7) อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร
กรรมการ
(ต่อ)
(8) อาจารย์เสาวนีย์ ศรีกาญจนารักษ์
กรรมการ
(9) นายวัชระ รักษาพล
กรรมการ
(10) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
๒ เห็นชอบแต่งตั้ง อาจารย์ภัสยกร เลาสวัสดิกุล ประธานสภาคณาจารย์และ
2/2562
ข้ า ราชการ เป็ น กรรมการ ในคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลใน 15 กุมภาพันธ์ 2562 ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3

4

เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จาก
2/2562
ทรั พย์ สิ น ของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ตามที่ อ ธิ ก ารบดี เ สนอ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้
(1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานกรรมการ
(2) ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการ
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย หาญกล้า ผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนา แจ้งสว่าง ผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
(5) นางสาวสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้แทนข้าราชการกรรมการ
(6) นางศุภศร ยินดีสุข ผู้แทนข้าราชการ กรรมการ
(7) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สุ ธาสิ นี ศิ ริ โภคาภิ รมย์ กรรมการและ
เลขานุการ
(8) หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ ผู้ช่วยเลขานุการ
(9) นางสาวเสาวนีย์ แซ่จิว
ผู้ช่วยเลขานุการ
เห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง กรรมการ ในคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลใน
3/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข้อ ๕ (๔) (๕) (๗) และ (๘) ของข้อบังคับ 15 มีนาคม 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
2. นายขจร จิตสุขุมมงคล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
3. นายโอภาส เขียววิชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ประเทือง ภูมิภัทราคม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงศรี ตุ่นทอง
คณบดี กรรมการ
7. อาจารย์ศตพล มุ่งค้ากลาง
คณบดี กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา นาคธน ผู้อานวยการสานัก
กรรมการ
9. อาจารย์อภิชาติ อาวจาปา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการ กรรมการ
รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๔๘

บุ ค คลในมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ เทพสตรี พ.ศ.
๒๕๕๗
 ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การดาเนินการจัดหา
จัดสรร รายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เทพสตรี พ.ศ.
๒๕๔๗

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการบริหารงาน
บุ ค คลในมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ เทพสตรี พ.ศ.
๒๕๕๗


มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอานาจหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
4
10. อาจารย์โสพิศ คานวนชัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ต่อ) สายวิชาการ กรรมการ
11. นางสาววั น เพ็ ญ เต๊ ะ ขั น หมาก ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน กรรมการ
5 เห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใน
6/2562
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
24 พฤษภาคม 2562
(1) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
เป็นประธาน
(2) นายสมชาย ฟ้อนราดี
เป็นกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
(3) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เป็นกรรมการ
(4) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เป็นกรรมการ
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา ภู่แดง
เป็นกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร)
(6) อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร
เป็นกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์)
(7) เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เป็นเลขานุการ
6 เห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ เ พชรรั ต น์ บริ สุ ท ธิ์ คณบดี ค ณะ
6/2562
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจาสภา 24 พฤษภาคม 2562
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
7 เห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่ อ การพั ฒ นา
8/2562
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
19 กรกฎาคม 2562
1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน
2. ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย เป็นรองประธาน
3. ประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ เทพสตรี
เป็นกรรมการ
4. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เป็นกรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า
เป็นกรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน เป็นกรรมการ
๘. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เป็นกรรมการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน
เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
๑๐. อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
8 เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
8/2562
สตรี จากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล 19 กรกฎาคม 2562
และ
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการ ดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย หาญกล้า
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์
รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๔๙

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2561


ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2562


มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
9 เห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง กรรมการสภาวิ ช าการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในสภาวิ ช าการ
9/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบด้วย
16 สิงหาคม 2562
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ พรหมมี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
5. นายยืนยง จิรัฏฐิติกาล
6. นางมยุรี สิงห์ไข่มุกข์
10 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
12/2562
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
15 พฤศจิกายน 2562
1. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และ
ผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ตามที่
อธิการบดีเสนอ
2. มอบมหาวิทยาลัย พิจารณาปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การดาเนินการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์
จากทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี พ.ศ. 2547 ตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
11 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิ จารณากลั่นกรองการต่ อเวลาราชการ
13/2562
ให้แก่ข้าราชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย
16 ธันวาคม 2562
1. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รองประธานกรรมการ
3. รองอธิการบดีผู้รับผิดชอบงานวิชาการ กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ ผู้แทนคณบดี กรรมการ
5. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
๖. ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เลขานุการ
๗. นายคทายุทธ ชื่นชม ผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๕๐

ระเบียบ/ข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 มาตรา 21
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คุณสมบัติหลักเกณฑ์และ
วิธีการเลือกกรรมการ สภา
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗


ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การดาเนินการจัดหา
จัดสรร รายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.
๒๕๔๗


พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ า ร า ช ก า ร พลเรื อ นใน
สถาบั นอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.
๒ ๕ ๔ ๗ แ ล ะ ที่ แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.
2551
 ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ
เงื่อนไขการต่อเวลาราชการ
ของข้ าราชการพลเรื อนใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.
2559
 ประกาศคณะกรรมการ
ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า
( กุ ม ภ า พั น ธ์ อ . ) เ รื่ อ ง
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ
เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ต่ อ เ ว ล า
ราชการของข้าราชการพล
เรือนในสถาบัน อุดมศึกษา
พ.ศ. 2557


มาตรา ๑๘ (๑5) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ตามที่อธิการบดี
หรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน
อานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 อนุมัติขยายเวลาการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตร
2/2562
และการสอน คณะครุศาสตร์ เป็นกรณีพิเศษ ต่ออีก 1 ภาคการศึกษา จานวน 15 กุมภาพันธ์ 2562
6 คน ได้แก่
1. นางสาวกุลสตรี โชติวิวัฒน์ รหัส 55217030304 (วิทยานิพนธ์)
2. นางดวงแข มณีศิริ
รหัส 55217030305 (วิทยานิพนธ์)
3. นางพิศวรรณ ณ ลาปาง
รหัส 55217030309 (วิทยานิพนธ์)
4. นางเดือนเพ็ญ เจริญสุข
รหัส 55217030311 (วิทยานิพนธ์)
5. นางสาวสมคิด แก่นจันดา รหัส 55217030405 (วิทยานิพนธ์)
6. นางพนิสา ทรงเพียรธรรม รหัส 55217030411 (วิทยานิพนธ์)
๒ อนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
5/2562
วิท ยาศาสตร์ ศึก ษา คณะวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ 19 เมษายน 2562
เทพสตรี เป็นกรณีพิเศษ จานวน 4 คน ต่ออีก 1 ภาคการศึกษา ได้แก่
(1) นางสาววรันญา วิรัสสะ
รหัส 56217090103
(2) นางสาวพีมพ์ชณิสร ภาพิรมย์ รหัส 56217090105
(3) นางสาวสายฝน ชวรางพงษ์ รหัส 56217090118
(4) นางสาววรารัตน์ เหมือนเพ็ชร รหัส 56217090126
๓ อนุ มั ติ ข ยายระยะเวลาการศึ ก ษาของ นายกิ ต ติ ศั ก ดิ์ ขจรภั ย รหั ส
9/2562
57277050101 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ คณะ 16 สิงหาคม 2562
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี เป็นกรณีพิเศษ (แผน ข) ต่ออีก
1 ภาคการศึกษา
๔ อนุ มั ติ ข ยายระยะเวลาการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะ
13/2562
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 3 (กรณีพิเศษ) 16 ธันวาคม ๒๕62
ต่อ 1 ภาคการศึกษา ดังนี้
1. นางสุนันทา ยมหล้า
รหัส 56217090208
2. นายอนันต์ นวลใหม่
รหัส 56217090213
3. นางสาวบุญรษากุล บุญเรืองรอด รหัส 56217090215

ระเบียบ/
ข้อบังคับ อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๑๘ (๑6) ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
การปฏิบัตภิ ารกิจร่วมกับสถาบันอื่น
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
-ไม่มี-

ระเบียบ/
ข้อบังคับ อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
-

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๕๑

มาตรา ๑๘ (๑7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
การประชุมครั้งที่
1 รั บ ทราบรายงานรั บ - จ่ า ยเงิ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
1/2562
ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
18 มกราคม 2562
2 รั บ ทราบรายงานรั บ - จ่ า ยเงิ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
5/2562
ประจาเดือนธันวาคม 2561 ประจาเดือนมกราคม 2562 และ
19 เมษายน 2562
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562
3 รับ ทราบรายงานรั บ – จ่ า ยเงิ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
6/2562
ประจาเดือนมีนาคม 2562
24 พฤษภาคม 2562
4 รับ ทราบรายงานรั บ – จ่ า ยเงิ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
7/2562
ประจาเดือนเมษายน 2562
21 มิถุนายน 2562
5 รับ ทราบรายงานรั บ – จ่ า ยเงิ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
8/2562
ประจาเดือนพฤษภาคม 2562
19 กรกฎาคม 2562
6 รับทราบรายงานประจาปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
8/2562
19 กรกฎาคม 2562
7 เห็นชอบรายงานผลการดาเนิน งานประจาปี พ.ศ. 2561 ของ
9/2562
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
16 สิงหาคม 2562
8
9
10
11
12
13

รับ ทราบรายงานรั บ – จ่ า ยเงิ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ประจาเดือนมิถุนายน 2562
รับ ทราบรายงานรั บ – จ่ า ยเงิ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ประจาเดือนกรกฎาคม 2562
รั บ ทราบรายงานรั บ - จ่ า ยเงิ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ประจาเดือนสิงหาคม 2562
รั บ ทราบรายงานรั บ - จ่ า ยเงิ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ประจาเดือนกันยายน 2562
รั บ ทราบรายงานงบประมาณที่ ข อกั น เงิ น รายได้ ป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
รั บ ทราบรายงานรั บ - จ่ า ยเงิ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ประจาเดือนตุลาคม 2562

9/2562
16 สิงหาคม 2562
10/2562
21 กันยายน 2562
11/2562
18 ตุลาคม 2562
12/2562
15 พฤศจิกายน 2562
12/2562
15 พฤศจิกายน 2562
13/2562
16 ธันวาคม 2562

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๕๒

ระเบียบ/ข้อบังคับ อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่ า ด้ ว ย การบริ ห าร
งบประมาณและการเงิ น ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2561
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่ า ด้ ว ย การบริ ห าร
งบประมาณและการเงิ น ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙


การอนุมัติปริญญาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต
และปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ครั้งที่

วันที่ประชุม

1/2562
2/2562
3/2562
4/2562
(กรณีพิเศษ)
5/2562
6/2562
7/2562
8/2562
9/2562
10/2562
11/2562
12/2562
13/2562

18 มกราคม ๒๕62
15 กุมภาพันธ์ ๒๕62
15 มีนาคม ๒๕62
25 มีนาคม ๒๕62
19 เมษายน ๒๕62
24 พฤษภาคม ๒๕62
21 มิถุนายน ๒๕62
19 กรกฎาคม ๒๕62
16 สิงหาคม ๒๕62
21 กันยายน ๒๕62
18 ตุลาคม ๒๕62
15 พฤศจิกายน ๒๕62
20 ธันวาคม ๒๕62
รวม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปริญญาโท ประกาศนียบัตร
บัณฑิต
5
5
1
2
1
1
-

4
9
1
3
4
1
29

1
1
1
145
20
176

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๕๓

ปริญญาตรี

รวม

23
399
488
9

33
402
490
9

14
44
439
255
46
22
170
66
185
2,160

19
53
441
256
49
26
170
211
206
2,365

ขอพรคารวะมุทิตาจิต จากนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๑๓๑

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๑๓๒

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๑๓๓

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๑๓๔

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสัญจร วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๑๓๕

บรรยายพิเศษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย
ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ กับ การพัฒ นาท้องถิ่ น ตามพระราโชบายของพระเจ้าอยู่หั ว รัช กาลที่ 10 และ ผศ.จิน ตนา เวชมี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ให้เกียรตินาเสนอผลการดาเนินงานปี 2562, ประเด็นมาตรฐาน
การศึกษาชาติ, ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และแผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2563
และมอบต้นไม้มงคลให้แก่บุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 7 คน, พิธีมอบโล่
แสดงความยิ น ดี แ ก่ อ าจารย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ จ านวน 7 คน, พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแ ก่บุคลากรผู้ มีความจงรักภักดีต่อองค์กรที่
ปฏิบั ติงานครบ 25 ปี จ านวน 17 คน และพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรคุณภาพ (TRU Quality
Award) จานวน 40 คน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้ องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตน
เทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๑๓๖

การประชุมชี้แจงแก่คณะกรรมการประเมินค่างาน
เพื่อกาหนดระดับตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชานาญการ และประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน

รศ.สุ ร ชัย ขวัญเมือง กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ในสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ให้ เกียรติเป็น
ประธานการประชุมชี้แจงแก่คณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อกาหนดระดับตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรื อ เชี่ย วชาญเฉพาะ ระดับ ช านาญการ และประเภททั่ว ไป ระดั บช านาญงาน ซึ่ งจัด โดยส านั กบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาหรับการประชุมชี้แจงครั้งนี้จั ดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
คณะกรรมการประเมินค่างานฯ ที่เข้าร่วมการประชุม จานวน ๒๒ คน ได้รับทราบและทาความเข้าใจใน
ขั้นตอนและวิธีการประเมินค่างานตามองค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน และเพื่อให้คณะกรรมการ
ประเมินค่างานสามารถประเมินค่างานได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแดน
ดุสิต ชั้น ๓ โรงแรมเทพธานีเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๑๓๗

อบรมเทคนิคการทาผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น

รศ.สุ ร ชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลั ย ผู้ ทรงคุณวุฒิ ให้ เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
เทคนิคการทาผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งจัดโดยสานักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสาย
สนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เข้าร่วมการอบรม จานวน 60 คน ได้มีการทบทวนความรู้และ
ความเข้าใจในการจัดทาผลงานเพื่อยื่นขอกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้น และเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน โดยได้รับเกียรติจาก เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพิมานแมน ชั้น 3 โรงแรมเทพธานี
เพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๑๓๘

ผู้จัดพิมพ์ : สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
ที่ปรึกษำ : นำยวิชัย ศรีขวัญ นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญำพงศ์ รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพองค์กำร
และกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย
ผู้ตรวจทำน : นำงสำวพวงเพชร ศุภกรรม หัวหน้ำสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
ผู้จัดทำ : นำยวัชระ รักษำพล, นำงสำววำสนำ วงษ์สังข์
ภำพประกอบ : งำนประชำสัมพันธ์ กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี

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

