
คํานํา 
 

 รายงานประจําปของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีฉบับนี้  ไดจัดทําข้ึนเพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน

ของสภามหาวิทยาลัย  ในรอบปพุทธศักราช ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  โดยไดรวบรวมรายละเอียดเก่ียวกับมติของสภา

มหาวิทยาลัย โดยจําแนกการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจหนาท่ี  ท้ังท่ีระบุในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศท่ีเก่ียวของ  

นอกจากนี้ ยังไดรวบรวมระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง และประกาศท่ีสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นชอบ  

รวมท้ังกิจกรรมของกรรมการสภามหาวทิยาลัย  ในรอบปพุทธศักราช ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ไวดวย 

 หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะชวยทําใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูท่ีเก่ียวของไดทราบถึง

ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในรอบปท่ีผานมา และเกิดประโยชนกับมหาวิทยาลัยนําไปใชเปน

แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย  การวางแผนการดําเนินงานท่ีเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน 

 ในนามสภามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณคณะผูบริหาร หนวยงานทุกหนวยงานและบุคลากรทุกทานท่ีได

ทุมเทกําลังกายและสติปญญาในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ โดยมุงพัฒนาองคกรใหกาวไปสู

การเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงเปนท่ีพ่ึงของชุมชนและทองถ่ินอยางแทจริงสืบไป 

 
 
 
       นายวิชัย  ศรีขวัญ 
      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
            หนา 
 
คํานํา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี           ๑ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี           ๔ 
ผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย        ๑๐ 
  การดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีสภามหาวิทยาลัย ตามมาตราท่ี ๑๘ 
  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ (ป พ.ศ. ๒๕๕๙)    ๒๓ 
  การดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีสภามหาวิทยาลัย ตามมาตราท่ี ๑๘ 
  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ (ป พ.ศ. ๒๕๖๐)    ๔๙ 
  การอนุมัติปริญญาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญามหาบัณฑิต    ๘๓ 

  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ป พ.ศ. ๒๕๕๙) 
  การอนุมัติปริญญาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญามหาบัณฑิต    ๘๔

  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ป พ.ศ. ๒๕๖๐) 

  การอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙      ๘๕ 
  การออกระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    ๘๖ 

  (ป พ.ศ. ๒๕๕๙) 
  การออกระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   ๑๔๒ 

  (ป พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 
ภาคผนวก 
  ประมวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐   ๒๑๒ 
  กิจกรรมสภามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐     ๒๑๘ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

ประวัติความเป�นมา 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป�นสถาบันอุดมศึกษาที่เริม่ก!อต้ังจาก “โรงเรียนลวะศรี”  
ซึ่งเริ่มก!อต้ัง เมือ่ ๒๑ กันยายน ๒๔๖๓ โดยใช.อาคารช่ัวคราวในพระนารายณ2ราชนิเวศน2 ในป3 พ.ศ. ๒๔๖๔  
ได.ย.ายมาอยู! ณ อาคารถาวรที่ถนนวิชาเยนทร2เป�นโรงเรียนสตรีประจําจังหวัดลพบุร ี  
              ป3 พ.ศ. ๒๔๗๙ เริ่มรับนักเรียนฝ;กหัดครู จึงเปลี่ยนช่ือเป�น โรงเรียนฝ�กหัดครูสตรีลพบุรี  
              ป3 พ.ศ. ๒๔๘๓ ย.ายโรงเรียนมาอยู! ที่ ถนนนารายณ2มหาราช ซึ่งเป�นสถานที่ป=จจุบัน และเปลี่ยน
ช่ือเป�น โรงเรียนสตรีลพบุรี “เทพสตรีวิทยาลัย” สังกัดกรมสามัญศึกษา 
               ป3 พ.ศ. ๒๔๙๘  เป@ดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา เปลี่ยนช่ือเป�น โรงเรียน 
เทพสตรีวิทยาลัย 
               ป3  พ.ศ. ๒๕๐๑ ได.เลื่อนฐานะเป�น วิทยาลัยครูเทพสตรี  สังกัดกรมการฝ;กหัดครู 
               ป3  พ.ศ. ๒๕๑๘ วิทยาลัยครูเทพสตรีได.รับการยกฐานะเป�นสถาบันอุดมศึกษาที่เป@ดสอนถึงระดับ
ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต ตาม พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘   
               ป3  พ.ศ. ๒๕๒๗ ขยายฐานทางวิชาการสามารถเป@ดสอนสาขาวิชาการต!าง ๆ ระดับปริญญาตรี              
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต เพ่ิมจาก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตตาม 
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๒๗  
               ป3  พ.ศ. ๒๕๓๕  วิทยาลัยครูทั่วประเทศได.รับพระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ   
               ป3  พ.ศ. ๒๕๓๘  เปลี่ยนฐานะเป�น สถาบันราชภัฏเทพสตรี สังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ                   
ตาม พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่สามารถขยายการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพช้ันสูง  ได.ถึงระดับบัณฑิตศึกษา  
               ป3  พ.ศ. ๒๕๔๗  เปลี่ยนช่ือเป�น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งมีฐานะเป�นนิติบุคคล                     
ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีป.จจุบัน 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป�นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ             
จัดต้ังตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พุทธศักราช ๒๕๔๗  ดังน้ี 
               “มาตรา ๗  ให.มหาวิทยาลัยเป�นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท.องถ่ินที่เสริมสร.างพลังป=ญญา
ของแผ!นดิน ฟLMนฟูพลังการเรียนรู. เชิดชูภูมิป=ญญาของท.องถ่ิน สร.างสรรค2ศิลปวิทยา  เพ่ือความเจริญก.าวหน.า
อย!างมั่นคง และย่ังยืนของปวงชน  มีส!วนร!วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช.ประโยชน2จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อมอย!างสมดุลและย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงค2ให.การศึกษา ส!งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย  ให.บริการทางวิชาการแก!สังคม ปรับปรุง  ถ!ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส!งเสริมวิทยฐานะครู” 
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ตราสัญลักษณ2มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
   ตราประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป�นรปูตราพระราชลัญจกร 
   ด.านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว!า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี”  
   ด.านล!างมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ “THEPSATRI RAJABHAT UNIVERSITY” 
 
 
 สีของสัญลักษณ2ประกอบด5วยสีต6าง ๆ ๕ สี ดังน้ี 
 
 
 
 สีนํ้าเงิน แทนค!า สถาบันพระมหากษัตริย2ผู.ให.กําเนิดและพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” 
 สีเขียว แทนค!า  แหล!งที่ต้ังของสถาบันฯ ๔๐ สถาบันในแหล!งธรรมชาติและสิ่งแวดล.อมทีส่วยงาม 
 สีทอง แทนค!า  ความเจริญรุ!งเรืองทางภูมปิ=ญญา 
 สีส5ม แทนค!า  ความรุ!งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท.องถ่ินที่ก.าวไกลใน ๔๐ สถาบัน 
 สีขาว แทนค!า  ความคิดอันบริสุทธ์ิของนักปราชญ2แห!งพระบาทสมเด็จพระเจ.าอยู!หัว 
 
 คติธรรมประจํามหาวิทยาลยั นต ฺถิ ปbฺญา สมา อาภา (แสงสว!างใดเสมอด.วยป=ญญาไม!มี) 
 
 สีประจํามหาวิทยาลัย กรมท!า – เขียว 
 
 ดอกไม5ประจํามหาวิทยาลัย ดอกหางนกยูง 
  
     วิสัยทัศน2 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความเป�นเลิศด.านการผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ และรับใช.
สังคม 
     พันธกิจ 
              ๑. ผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพได.มาตรฐานระดับสากล และขยายโอกาสทางการศึกษา 
              ๒. ผลิตครูและส!งเสริมวิทยฐานะคร ู
              ๓. วิจัย และสร.างองค2ความรู.เพื่อพฒันาท.องถ่ินสู!มาตรฐานสากล และสืบสานโครงการ                
อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
               ๔. บริการวิชาการเพือ่พัฒนาศักยภาพของชุมชน และท.องถ่ิน 
               ๕. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท.องถ่ิน 
               ๖. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการมหาวิทยาลัยให.ทันสมัย มีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
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       เป<าประสงค2และนโยบาย 
 ๑. พัฒนาบัณฑิตให.มีความเป�นเลิศทางวิชาการได.มาตรฐานตามระดับสากล และสร.างความเสมอภาค
ทางการศึกษาแก!สังคม/ท.องถ่ิน ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
  ๒. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให.มีมาตรฐานความรู.ในวิชาชีพและสร.างเครือข!าย
ความร!วมมือในกระบวนการผลิตและพัฒนาครสูู!ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 ๓. พัฒนางานวิจัยให.มีความเป�นเลิศ สร.างองค2ความรู.ใหม!และบรูณาการงานวิจัยกบักระบวนการ
เรียนรู.และถ!ายทอดเทคโนโลยีสู!ชุมชน ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 ๔. บูรณาการบรกิารวิชาการกบัการจัดการเรียนรู. โดยใช.กระบวนการมสี!วนร!วมกับชุมชน/ท.องถ่ิน 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 ๕. ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ2 สบืสานภูมปิ=ญญาท.องถ่ินโดยใช.กระบวนการบูรณาการ 
การมสี!วนร!วมกบัชุมชนท.องถ่ิน ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 ๖. บริหารจัดการโดยยึดหลกัอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลโดยมุ!งผลสมัฤทธ์ิและความพึงพอใจของ
บุคลากรและผู.รบับริการในการดําเนินงาน 
 
       ยุทธศาสตร2 
 ๑. ยกระดับการผลิตบัณฑิตให.ได.มาตรฐานสากล สอดคล.องกับความต.องการของสังคม ชุมชน 
ท.องถ่ิน ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 ๒. เพ่ิมศักยภาพในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู!ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 ๓. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร.างสรรค2สู!ชุมชน ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 ๔. เพ่ิมขีดความสามารถ ด.านการบริการวิชาการสู!ชุมชน/ท.องถ่ิน ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 ๕. ส!งเสรมิ และทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม สบืสานภูมปิ=ญญาท.องถ่ิน ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 ๖. ยกระดับการบรหิารจัดการภายใต.หลักธรรมาภิบาล และสุขภาวะของบุคลากรควบคู!กับ
ผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงาน 
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สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

           
 ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  กําหนดให.มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏแต!ละแห!งมีสภามหาวิทยาลัย  โดยกําหนดไว.ในหมวด ๒ แห!งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
พ.ศ. ๒๕๔๗  ซึ่งสรุปได.ดังน้ี 
 
องค2ประกอบของสภามหาวิทยาลัย 
 ๑.  นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล.า ฯ แต!งต้ัง  มีวาระการดํารงตําแหน!ง
คราวละสามป3  
 ๒.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน!ง ได.แก! อธิการบดี  ประธานสภาคณาจารย2และ
ข.าราชการ และประธานกรรมการส!งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 ๓.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู.ดํารงตําแหน!งบริหาร ซึ่งเลือกจากผู.ดํารงตําแหน!งรองอธิการบดี  
คณบดี  ผู.อํานวยการสถาบัน  ผู.อํานวยการสํานัก  ผู.อํานวยการศูนย2 หัวหน.าส!วนราชการหรือหัวหน.า
หน!วยงานที่เรียกช่ืออย!างอื่นที่มีฐานะเทียบเท!าคณะ  จํานวนสี่คน  มีวาระการดํารงตําแหน!งคราวละ สามป3 
 ๔.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย2ประจํา  ซึ่งเลือกคณาจารย2ประจําของมหาวิทยาลัย 
และมิใช!ผู.ดํารงตําแหน!งบริหาร จํานวนสี่คน  มีวาระการดํารงตําแหน!งคราวละสามป3 
 ๕.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู.ทรงคุณวุฒิ ซึ่ งทรงพระกรุณาโปรดเกล.าฯ แต!ง ต้ังจาก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  จํานวนสิบเอ็ดคน  มีวาระการดํารงตําแหน!งคราวละสามป3   
            ให.สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู.ทรงคุณวุฒิคนหน่ึง เป�นอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย 
             ให.สภามหาวิทยาลัยแต!งต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึง ซึ่งมิใช!กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู.ดํารง
ตําแหน!งบริหาร เป�นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี 
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อํานาจหน5าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ตามมาตรา ๑๘ แห6งพระราชบญัญตัิมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

         (๑) กําหนดนโยบาย และอนุมั ติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย               
การให.บริการทางวิชาการแก!สังคม การผลิตและส!งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษ2สิ่งแวดล.อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
         (๒)  ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข.อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให.ส!วนราชการใด          
ในมหาวิทยาลัยเป�นผู.ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข.อบังคับสําหรับส!วนราชการหรือหน!วยงานน้ัน              
เป�นเรื่องๆ ก็ได. 
         (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเป@ดสอนของมหาวิทยาลัย              
และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
         (๔) อนุมั ติให.ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา                  
และประกาศนียบัตร  
         (๕)  พิจารณาการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย 
สถาบัน สํานัก ศูนย2 ส!วนราชการหรือหน!วยงานที่เรียกช่ืออย!างอื่นที่มีฐานะเทียบเท!าคณะ รวมทั้งการแบ!ง
ส!วนราชการหรือหน!วยงานของส!วนราชการดังกล!าว 
         (๖)  อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่นเข.าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิก            
การสมทบ 
         (๗) พิจารณาให.ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให.สอดคล.องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ              
การอุดมศึกษากําหนด 
         (๘) พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล.าฯ แต!งต้ัง และถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู.ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย2 และศาสตราจารย2พิเศษ 
         (๙)  แต!งต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู.อํานวยการสถาบัน ผู.อํานวยการสํานัก และ
ผู.อํานวยการศูนย2 หัวหน.าส!วนราชการหรือหัวหน.าหน!วยงานที่เรียกช่ืออย!างอื่นที่มีฐานะเทียบเท!าคณะ 
ศาสตราจารย2เกียรติคุณ รองศาสตราจารย2 รองศาสตราจารย2พิเศษ ผู.ช!วยศาสตราจารย2 และผู.ช!วย
ศาสตราจารย2พิเศษ 
         (๑๐)  แต!งต้ังและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส!งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
         (๑๑)  อนุมัติงบประมาณรายจ!ายจากเงินรายได.ของมหาวิทยาลัย  
         (๑๒)  ออกระเบียบและข.อบังคับต!าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได.และผลประโยชน2
จากทรัพย2สินของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี โดยไม!ขัดหรือแย.งกับกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข.อง 
         (๑๓)  พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว!าด.วย
ระเบียบข.าราชการการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข.าราชการพลเรือน            
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 
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          (๑๔)  แต!งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหน่ึงเรื่องใด หรือมอบหมายให.ปฏิบัติการอย!างหน่ึงอย!างใดอันอยู!ในอํานาจหน.าที่ของ           
สภามหาวิทยาลัย 
          (๑๕)  พิจารณาและให.ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีหรือ 
สภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให.อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย!างหน่ึงอย!างใดอันอยู!ใน
อํานาจและหน.าที่ของสภามหาวิทยาลัยได. 
          (๑๖)  ส!งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก.าวหน.าของมหาวิทยาลัย ตลอดจน               
การปฏิบัติภารกิจร!วมกับสถาบันอื่น 
          (๑๗)  ปฏิบัติหน.าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได.ระบุให.เป�นหน.าที่ของผู.ใดโดยเฉพาะ 
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สภามหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี สภามหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี   
 (#)*� + �,-��. �.�. ��!$ 

    

 

 

 

 

 

นายวิชัย  ศรีขวัญ 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

    ดร.สุเมธ  แย5มนุ6น      ดร.เฉลิมชยั  ผู5พัฒน2      รศ.ดร.ชนศักด์ิ บ6ายเท่ียง     นางดวงสมร วรฤทธ์ิ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

     นายธนาคม  จงจิระ   นายปราโมทย2 โชติมงคล       นายพนม  ศรศิลปE       นายพีระศักด์ิ  ศรีสุพล 

 

 

 

 
                    
                             ดร.สมชาย  ฟ<อนรําดี      รศ.สุรชัย  ขวัญเมือง        รศ.วรวุฒิ  เทพทอง         

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู5ทรงคุณวุฒิ 
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         ผศ.จินตนา  เวชมี   นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ2          ผศ.พลวัฒน2 เกิดศิริ 
             อธิการบดี         ประธานส6งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย2และข5าราชการ 

 

 

       
 

 
 

 

 

รศ.ดร.ศุภวัฒน2  ลาวัณย2วิสุทธ์ิ 
รองอธิการบดี 

 

 

 

 

    
      ผศ.ธนิดา  ภู6แดง                     ผศ.ดร.สัมฤทธ์ิ  เสนกาศ                 ผศ.ศรีสุภา นาคธน 

 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ               คณะบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ          ผู5อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ

   

 

 

        
 

 

 

 

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

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน6ง 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู5บริหาร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู5แทนคณาจารย2ประจํา 
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ผศ.ดร.ศศิธร  วชิรป.ญญาพงศ2 
รองอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น.ส.พวงเพชร ศุภกรรม            น.ส.วาสนา วงษ2สังข2              นายวัชระ รักษาพล                นายศุภธี  โตสกุล 

หน.สนง.สภามหาวิทยาลัย      จนท.สนง.สภามหาวิทยาลัย     จนท.สนง.สภามหาวิทยาลัย                 นิติกร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลยั 

ผู5ช6วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย 
   
 ๑.  ในรอบป� พุทธศักราช ๒๕๕๙ และพุทธศักราช ๒๕๖๐ ได�มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือให�สภามหาวิทยาลัยได�ดําเนินการตามบทบาทหน�าที่ ที่กําหนดไว�ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗  ตลอดจนที่กําหนดใน พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข�อง 
โดยสภามหาวิทยาลัย ให�ความเห็นชอบกําหนดปฏิทินการประชุมประจําป� พ.ศ. ๒๕๕๙ ในคราวประชุม             
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และกําหนดปฏิทินการประชุมประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๐             
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และได�มีการดําเนินการดังน้ี  
 

 ๑.๑  วัน เวลา และสถานท่ี ในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลยั ป�พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
       ได�จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยมีรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ ที่จัดประชุมแต;ละครั้ง      
ดังรายละเอียดในตาราง 

คร้ังที่ 
ปฏิทินการประชุมที่จัดไว*ล+วงหน*า การจัดประชุมจริง 

หมายเหตุ 
วัน/เวลา สถานที ่ วัน/เวลา สถานที ่

1/2559 22 ม.ค. 59 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

22 ม.ค. 59 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

2/2559 19 ก.พ. 59 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

19 ก.พ. 59 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

3/2559 18 มี.ค. 59 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

18 มี.ค. 59 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

4/2559 22 เม.ย. 59 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

22 เม.ย. 59 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

5/2559 27 พ.ค. 59 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

27 พ.ค. 59 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

6/2559 17 มิ.ย. 59 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

24 มิ.ย. 59 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

7/2559 22 ก.ค. 59 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

22 ก.ค. 59 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

8/2559 19 ส.ค. 59 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

19 ส.ค. 59 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

9/2559 23 ก.ย. 59 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

23 ก.ย. 59 / 14.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

10/2559 21 ต.ค. 59 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

21 ต.ค. 59 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

11/2559 18 พ.ย. 59 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

18 พ.ย. 59 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

12/2559 23 ธ.ค. 59 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

23 ธ.ค. 59 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

 
จัดประชุมได*จริง                      ๑๒  คร้ัง      คิดเป.นร*อยละ     ๑๐๐     (ของท่ีกําหนดในปฏิทิน) 
มีการเปลี่ยนแปลง วันประชุม         ๑  คร้ัง      คิดเป.นร*อยละ     ๘.๓๓    (ของท่ีได*จัดประชุมจริง) 
มีการเปลี่ยนแปลง เวลาประชุม       1  คร้ัง      คิดเป.นร*อยละ     8.33      (ของท่ีได*จัดประชุมจริง) 
มีการเปลี่ยนแปลง สถานท่ี ประชุม   -  คร้ัง      คิดเป.นร*อยละ     -            (ของท่ีได*จัดประชุมจริง) 
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 ๑.๒  วัน เวลา และสถานท่ี ในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลยั ป�พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
       ได�จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยมีรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ ที่จัดประชุมแต;ละครั้ง       
ดังรายละเอียดในตาราง 

คร้ังที่ 
ปฏิทินการประชุมที่จัดไว*ล+วงหน*า การจัดประชุมจริง 

หมายเหตุ 
วัน/เวลา สถานที ่ วัน/เวลา สถานที ่

พิเศษ 
(1)/2560 

- - 11 ม.ค. 60 / 09.30 น. ห�องประชุมวิจิตร 
ภาคียสถาน จ.นนทบุรี 

 

1/2560 20 ม.ค. 60 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

20 ม.ค. 60 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

พิเศษ 
(2)/2560 

- - 6 ก.พ. 60 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

2/2560 24 ก.พ. 60 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

24 ก.พ. 60 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

พิเศษ 
(3)/2560 

- - 8 มี.ค. 60 / 14.00 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

3/2560 24 มี.ค. 60 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

24 มี.ค. 60 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

พิเศษ 
(4)/2560 

- - 11 เม.ย. 60 / 09.30 น.  ห�องประชุมวิจิตร 
ภาคียสถาน จ.นนทบุรี 

 

4/2560 21 เม.ย. 60 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

21 เม.ย. 60 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

5/2560 19 พ.ค. 60 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

19 พ.ค. 60 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

พิเศษ 
(5)/2560 

- - 5 มิ.ย. 60 / 13.30 น. ห�องประชุมวิจิตร 
ภาคียสถาน จ.นนทบุรี 

 

6/2560 23 มิ.ย. 60 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

23 มิ.ย. 60 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

พิเศษ 
(6)/2560 

- - 11 ก.ค. 60 / 13.30 น. ห�องประชุมวิจิตร 
ภาคียสถาน จ.นนทบุรี 

 

๗/2560 ๑๘ ก.ค. 60 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

๑๘ ก.ค. 60 / ๑๓.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

พิเศษ 
(7)/2560 

25 ส.ค. 60  / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

25 ส.ค. 60 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

8/2560 25 ส.ค. 60 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

25 ส.ค. 60 / 14.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

9/2560 22 ก.ย. 60 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

22 ก.ย. 60 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

10/2560 20 ต.ค. 60 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

20 ต.ค. 60 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

11/2560 24 พ.ย. 60 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

24 พ.ย. 60 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

12/2560 22 ธ.ค. 60 / 13.30 น. ห�องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

22 ธ.ค. 60 / 13.30 น. ห�องประชุม บอรLดรูม  
ช้ัน 4 โรงแรมมิราเคิล 
แกรนดL คอนเวนช่ัน  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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๒. จํานวนผู*มาประชุมในการประชุมแต+ละครั้ง 
 
                ๒.๑  ป�พุทธศักราช ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่ เดือน 
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวม 
จํานวน
ทั้งหมด 

มา
ประชุม 

คิดเป.น
ร*อยละ 

จํานวน
ทั้งหมด 

มา
ประชุม 

คิดเป.น
ร*อยละ 

จํานวน
ทั้งหมด 

มา
ประชุม 

คิดเป.น
ร*อยละ 

1/2559 มกราคม 13 10 76.92 10 10 100 23 20 86.95 
2/2559 กุมภาพันธL 13 12 92.30 10 9 90 23 21 91.30 
3/2559 มีนาคม 13 11 84.61 10 10 100 23 21 91.30 
4/2559 เมษายน 13 10 76.92 10 10 100 23 20 86.95 
5/2559 พฤษภาคม 13 11 84.๖๑ 10 10 100 23 21 91.30 
6/2559 มิถุนายน 13 9 69.23 10 9 90 23 18 78.26 
7/2559 กรกฎาคม 13 10 76.92 10 10 100 23 2๐ ๘๖.๙๕ 
8/2559 สิงหาคม 13 10 76.92 10 8 80 23 18 78.26 
9/2559 กันยายน 13 9 6๙.23 10 10 100 23 19 82.60 

10/2559 ตุลาคม 13 12 92.30 10 10 100 23 22 95.65 
11/2559 พฤศจิกายน 13 9 6๙.23 10 10 100 23 19 82.60 
12/2559 ธันวาคม 13 11 8๔.61 10 8 80 23 19 82.60 

เฉลี่ย  10.33 7๙.๔๘  9.50 95.00  19.๘๓ 86.๒๓ 

จัดประชุมได*จริง                ๑๒  คร้ัง     คิดเป.นร*อยละ     ๑๐๐     (ของท่ีกําหนดในปฏิทิน) 
จัดประชุมนัดพิเศษ         ๗  คร้ัง 
มีการเปลี่ยนแปลง วันประชุม    -  คร้ัง     คิดเป.นร*อยละ     -           (ของท่ีได*จัดประชุมจริง) 
มีการเปลี่ยนแปลง เวลาประชุม 1  คร้ัง     คิดเป.นร*อยละ     8.33     (ของท่ีได*จัดประชุมจริง) 
มีการเปลี่ยนแปลง สถานท่ี ประชุม   -  คร้ัง     คิดเป.นร*อยละ     -           (ของท่ีได*จัดประชุมจริง) 
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                ๒.๒ ป�พุทธศักราช ๒๕๖๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่ เดือน 
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวม 
จํานวน
ทั้งหมด 

มา
ประชุม 

คิดเป.น
ร*อยละ 

จํานวน
ทั้งหมด 

มา
ประชุม 

คิดเป.น
ร*อยละ 

จํานวน
ทั้งหมด 

มา
ประชุม 

คิดเป.น
ร*อยละ 

พิเศษ 
(1)/2560 

 
มกราคม 

12 11 91.๖7 10 9 90.00 22 20 90.91 

1/2560 12 8 66.6๖ 10 10 100 22 18 81.8๑ 
พิเศษ 

(2)/2560 
 

กุมภาพันธL 
12 9 75.00 10 10 100 22 19 86.36 

2/2560 12 9 75.00 10 10 100 22 19 86.36 
พิเศษ 

(3)/2560 
 

มีนาคม 
13 9 69.23 8 8 100 21 17 80.95 

3/2560 13 12 92.3๐ 9 9 100 22 21 95.45 
พิเศษ 

(4)/2560 
 

เมษายน 
13 11 84.62 9 9 100 22 20 90.91 

4/2560 13 8 61.5๓ 8 8 100 21 16 76.19 
5/2560 พฤษภาคม 13 12 92.3๐ 10 10 100 23 22 95.65 

พิเศษ 
(5)/2560 

 
มิถุนายน 

12 10 83.33 10 10 100 22 20 90.91 

6/2560 12 9 75.00 10 9 90.00 22 18 81.8๑ 
พิเศษ 

(6)/2560 
กรกฎาคม 

12 10 83.33 10 9 90.00 22 19 86.36 

๗/๒๕๖๑ กรกฎาคม ๑๒ ๘ ๖๖.๖๖ 10 10 ๑๐๐ ๒๒ ๑๘ ๘๒.๐๐ 
พิเศษ 

(7)/2560 
 

สิงหาคม 
11 9 81.81 10 10 100 21 19 90.48 

8/2560 12 10 83.33 10 10 100 22 20 90.9๑ 
9/2560 กันยายน 11 8 72.7๒ 10 10 100 21 18 85.71 

10/2560 ตุลาคม 11 6 54.54 9 9 100 20 15 75.00 
11/2560 พฤศจิกายน 11 7 63.63 10 8 80.00 21 15 71.42 
12/2560 ธันวาคม 12 11 91.66 10 9 90.00 22 ๒๐ ๙๐.๙๑ 

เฉลี่ย  
(ตามที่กําหนดในปฏทิิน) 

 ๙.๐๙ ๗๗.๐๗  ๙.๒๗ 96.๓6  1๘.๖๓ 8๕.๗๙ 
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๓.  ระยะเวลาท่ีใช*ในการประชุมแต+ละคร้ัง 
              ๓.๑ ป�พุทธศักราช ๒๕๕๙  
 

คร้ังที่ วันที ่ สถานที ่
เวลาในการประชุม 

หมายเหตุ เวลาเร่ิม
ประชุม 

เวลาเลิก
ประชุม 

เวลาที่ใช*
ประชุม 

1/2559 22 ม.ค. 59 ห�องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

13.30 น. 16.25 น. 2 ชม. 55 น.  

2/2559 19 ก.พ. 59 ห�องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

13.30 น. 14.20 น. 50 น.  

3/2559 18 มี.ค. 59 ห�องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

13.30 น. 16.05 น. 2 ชม. 35 น.  

4/2559 22 เม.ย. 59 ห�องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

13.30 น. 14.55 น. 1 ชม. 25 น.  

5/2559 27 พ.ค. 59 ห�องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

13.30 น. 15.05 น. 1 ชม. 35 น.  

6/2559 24 มิ.ย. 59 ห�องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

13.30 น. 15.10 น. 1 ชม. 40 น.  

7/2559 22 ก.ค. 59 ห�องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

13.30 น.  14.50 น. 1 ชม. 20 น.  

8/2559 19 ส.ค. 59 ห�องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

13.30 น. 16.25 น. 2 ชม. 55 น.  

9/2559 23 ก.ย. 59 ห�องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

14.30 น. 16.45 น. 2 ชม. 15 น.  

10/2559 21 ต.ค. 59 ห�องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

13.30 น. 15.00 น. 1 ชม. 30 น.  

11/2559 18 พ.ย. 59 ห�องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

13.30 น. 17.20 น. 3 ชม. 50 น.  

12/2559 23 ธ.ค. 59 ห�องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

13.30 น. 16.20 น. 2 ชม. 50 น.  

รวมประชุม  ๑๒ คร้ัง  ใช*เวลาในการประชุมเฉลี่ย ๒ ชม. ๑๔ นาที  
 
จากตารางสรุปได�ว;า  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยตลอดป� พุทธศักราช ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น              

๑๒ ครั้ง  สภามหาวิทยาลัยได*เร่ิมประชุมตรงตามเวลาท่ีกําหนด  มีการเลื่อนเวลาประชุม ๑ คร้ัง  
ในการประชุมคร้ังท่ี ๙/๒๕๕๙ 

 สําหรับเวลาท่ีใช*ในการประชุมน้ันโดยเฉลี่ย คือ ๒ ชั่วโมง ๑๔ นาที ซึ่งจัดว;าเปQนการประชุมที่มี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากใช�เวลาในการประชุมมากกว;าเกณฑLที่กําหนดเล็กน�อย คือ ไม;ควรเกิน ครั้งละ            
๒  ช่ัวโมง  สําหรับการประชุมที่ใช�เวลาน�อยที่สุด เปQนการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๙  ใช�เวลา ๕๐ นาที และ
มากที่สุดเปQนการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙  ใช�เวลา ๓ ช่ัวโมง ๕๐ นาที  
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 ๓.๒ ป�พุทธศักราช ๒๕๖๐  
 

คร้ังที่ วันที ่ สถานที ่
เวลาในการประชุม 

หมายเหตุ เวลาเร่ิม
ประชุม 

เวลาเลิก
ประชุม 

เวลาที่ใช*
ประชุม 

พิเศษ 
(1)/2560 

11 ม.ค. 60 ห�องประชุมวิจิตรภาคียสถาน  
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

09.30 น. 12.30 น. 3 ชม.  

1/2560 20 ม.ค. 60 ห�องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

13.30 น. 16.20 น. 2 ชม. 50 น.  

พิเศษ 
(2)/2560 

6 ก.พ. 60 ห�องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

13.30 น. 15.35 น. 2 ชม. 5 น.  

2/2560 24 ก.พ. 60 ห�องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

13.30 น. 16.40 น. 3 ชม. 10 น.  

พิเศษ 
(3)/2560 

8 มี.ค. 60 ห�องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

14.00 น. 15.00 น. 1 ชม.  

3/2560 24 มี.ค. 60 ห�องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

13.30 น. 16.30 น. 3 ชม.  

พิเศษ 
(4)/2560 

10 เม.ย. 60 ห�องประชุมวิจิตรภาคียสถาน  
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

09.30 น. 11.00 น. 1 ชม. 30 น.  

4/2560 21 เม.ย. 60 ห�องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

13.30 น. 15.30 น. 2 ชม.  

5/2560 19 พ.ค. 60 ห�องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

13.30 น.  16.00 น. 2 ชม. 30 น.  

พิเศษ 
(5)/2560 

5 มิ.ย. 60 ห�องประชุมวิจิตรภาคียสถาน  
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

13.30 น. 15.30 น. 2 ชม.  

6/2560 23 มิ.ย. 60 ห�องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

13.30 น. 16.55 น. 3 ชม. 25 น.  

พิเศษ 
(6)/2560 

11 ก.ค. 60 ห�องประชุมวิจิตรภาคียสถาน  
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

13.30 น. 14.40 น. 1 ชม. 10 น.  

๗/๒๕๖๐ ๑๘ ก.ค. ๖๐ ห�องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

13.30 น. ๑๖.๕๐ น. ๓ ชม. ๒๐ น.  

พิเศษ 
(7)/2560 

25 ส.ค. 60 ห�องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

13.30 น. 14.00 น. 30 น.  

8/2560 25 ส.ค. 60 ห�องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

14.30 น. 16.40 น. 2 ชม. 10 น.  

9/2560 22 ก.ย. 60 ห�องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

13.30 น. 17.20 น. 3 ชม. 50 น.  

10/2560 20 ต.ค. 60 ห�องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

13.30 น. 16.50 น. 3 ชม. 20 น.  

11/2560 24 พ.ย. 60 ห�องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

13.30 น. 16.45 น. 3 ชม. 15 น.  

12/2560 22 ธ.ค. 60 ห�องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

13.30 น.  15.15 น. 1 ชม. 45 น.  

รวมประชุมตามกําหนดในปฏิทิน ๑๒ คร้ัง  ใช*เวลาในการประชุมเฉลี่ย ๓ ชม. ๒๘ น. (ไม+นับรวมการ
ประชุมพิเศษ) 
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จากตารางสรุปได�ว;า  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยตลอดป� พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น             
๑๒ ครั้ง  สภามหาวิทยาลัยได*เร่ิมประชุมตรงตามเวลาท่ีกําหนด  มีการเลื่อนเวลาประชุม ๑ คร้ัง ในการ
ประชุมคร้ังท่ี ๘/๒๕๖๐ 

 สําหรับเวลาท่ีใช*ในการประชุมน้ัน (ไม+นับรวมการประชุมพิเศษ) โดยเฉลี่ย คือ ๓ ชั่วโมง            
๒๘ นาที ซึ่งจัดว;าเปQนการประชุมที่ใช�เวลามากพอสมควร เน่ืองจากใช�เวลาในการประชุมมากกว;าเกณฑLที่
กําหนด (เกณฑLที่กําหนด ไม;ควรเกินครั้งละ ๒ ช่ัวโมง)  สําหรับการประชุมที่ใช�เวลาน�อยที่สุด เปQนการประชุม
ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๐  ใช�เวลา ๑ ช่ัวโมง ๔๕ นาที และมากที่สุดเปQนการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐  ใช�เวลา             
๓ ช่ัวโมง ๕๐ นาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ๔.  จํานวนเรื่องตามอํานาจหน�าที่ปกติ (ตามมาตรา ๑๘ แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ) ในแต�ละครั้ง 
  ๔.๑  ป/พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 

เรื่องที่จะประเมิน ครั้งที่ 
1/59 

ครั้งที่ 
2/59 

ครั้งที่ 
3/59 

ครั้งที่ 
4/59 

ครั้งที่ 
5/59 

ครั้งที่ 
6/59 

ครั้งที่ 
7/59 

ครั้งที่ 
8/59 

ครั้งที่ 
9/59 

ครั้งที่ 
10/59 

ครั้งที่ 
11/59 

ครั้งที่ 
12/59 

รวม 

๑. กําหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย   1  1 1  1   3  7 
  ๑.๑ การจัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง              
  ๑.๒ การวิจัย              
  ๑.๓  การบริการทางวิชาการแก6สังคม              
  ๑.๔ การผลิตครูและส6งเสริมวิทยฐานะครู              
  ๑.๕ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม              
  ๑.๖ การอนุรักษ>สิ่งแวดล?อมและทรัพยากรธรรมชาติ              
๒. ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข?อบังคับของมหาวิทยาลัย ฯ              
  ๒.๑  ด?านวิชาการ               
  ๒.๒  ด?านบริหารงานบุคคล 1 1    1 1 ๒   1  6 
  ๒.๓  ด?านอื่น ๆ  1  ๒ 1 2   1  2 1  10 
๓. กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ ฯ  
การเปFดสอน และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

1  1 ๒     2 3   ๙ 

๔. อนุมัติให?ปริญญา  และประกาศนียบัตร ฯ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
๕. พิจารณาการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก ส6วนราชการ 
    หรือหน6วยงาน ฯ 
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เรื่องที่จะประเมิน ครั้งที่ 
1/59 

ครั้งที่ 
2/59 

ครั้งที่ 
3/59 

ครั้งที่ 
4/59 

ครั้งที่ 
5/59 

ครั้งที่ 
6/59 

ครั้งที่ 
7/59 

ครั้งที่ 
8/59 

ครั้งที่ 
9/59 

ครั้งที่ 
10/59 

ครั้งที่ 
11/59 

ครั้งที่ 
12/59 

รวม 

๖. อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาเข?าสมทบ / ยกเลิก              
๗. พิจารณาให?ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 1 5 8    1  1 1 4 2 23 
๘.พิจารณาเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล?า ฯ แต6งตั้ง และ
ถอดถอนนายกสภาฯ กรรมการสภาผู?ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี 
ศาสตราจารย>ฯ 

      1      1 

๙. แต6งตั้งและถอดถอนผู?บริหาร/ผู?ดํารงตําแหน6งวิชาการ   ๑ ๑ ๑    ๑  ๑  ๕ 
๑๐.แต6งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการ และกรรมการ
ส6งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

             

๑๑. อนุมัติงบประมาณรายจ6ายจากเงินรายได? ฯ   1 1  1 1 1 1 ๒  1 ๙ 
๑๒. ออกระเบียบ/ข?อบังคับต6าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน ฯ   1 1    1 1 2   ๖ 
๑๓. พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 1 1 1  2 1 1 2 1 1 1  1๒ 
๑๔. แต6งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ฯ 1 ๒ 1     1    3 ๘ 
๑๕. พิจารณาและให?ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของ
มหาวิทยาลัย 

             

๑๖. ส6งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนา
ความก?าวหน?าของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติพันธกิจร6วมกับ
สถาบันอื่น ฯ 

             

๑๗. ปฏิบัติหน?าที่อื่น เกี่ยวกับกิจการมหาวิทยาลัย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ๑ 1 12 
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 ๔.๑  ป/พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

เรื่องที่จะประเมิน ครั้งที่ 
(พิเศษ) 
1/60 

ครั้งที ่
1/60 

ครั้งที่ 
(พิเศษ) 
2/60 

ครั้งที ่
2/60 

ครั้งที่ 
(พิเศษ) 
3/60 

ครั้งที ่
3/60 

ครั้งที่ 
(พิเศษ) 
4/60 

ครั้งที ่
4/60 

ครั้งที ่
5/60 

ครั้งที่ 
(พิเศษ) 
5/60 

ครั้งที่ 
6/60 

ครั้งที่ 
(พิเศษ) 
6/60 

ครั้งที่ 
(พิเศษ) 
7/60 

ครั้งที่  
8/60 

ครั้งที่  
9/60 

ครั้งที่  
10/60 

ครั้งที่  
11/60 

ครั้งที่  
12/60 

รวม 

๑. กําหนดนโยบาย และอนุมัติ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

1 2       1      1 1 3 2 11 

  ๑.๑ การจัดการศึกษาวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง 

             2 1  2  5 

  ๑.๒ การวิจัย              1 1    2 
  ๑.๓  การบริการทางวิชาการแก6
สังคม 

                  - 

  ๑.๔ การผลิตครูและส6งเสริม 
วิทยฐานะครู 

          1        1 

  ๑.๕ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

                  - 

  ๑.๖ การอนุรักษ>สิ่งแวดล?อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

                  - 

๒. ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และ
ข?อบังคับของมหาวทิยาลัย ฯ 

                  - 

  ๒.๑  ด?านวิชาการ                  1  1 
  ๒.๒  ด?านบริหารงานบุคคล      2   1  1   1 2  1 ๑ ๙ 
  ๒.๓  ด?านอื่น ๆ    1             1   2 
๓. กํากับมาตรฐานการศึกษา  
การประกันคุณภาพ ฯ  
การเปFดสอน และการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน 

 ๒    1  2 ๑     ๑ ๑  2 4 1๔ 
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เรื่องที่จะประเมิน ครั้งที่ 
(พิเศษ) 
1/60 

ครั้งที ่
1/60 

ครั้งที่ 
(พิเศษ) 
2/60 

ครั้งที ่
2/60 

ครั้งที่ 
(พิเศษ) 
3/60 

ครั้งที ่
3/60 

ครั้งที่ 
(พิเศษ) 
4/60 

ครั้งที ่
4/60 

ครั้งที ่
5/60 

ครั้งที่ 
(พิเศษ) 
5/60 

ครั้งที่ 
6/60 

ครั้งที่ 
(พิเศษ) 
6/60 

ครั้งที่ 
(พิเศษ) 
7/60 

ครั้งที่  
8/60 

ครั้งที่  
9/60 

ครั้งที่  
10/60 

ครั้งที่  
11/60 

ครั้งที่  
12/60 

รวม 

๔. อนุมัติให?ปริญญา  และ
ประกาศนียบัตร ฯ 

 1  1  1  1 1  1   ๑ 1 1 1 1 1๑ 

๕. พิจารณาการจัดตั้ง การรวม 
การยุบเลิก ส6วนราชการ 
หรือหน6วยงาน ฯ 

                  - 

๖. อนุมัติการรับสถาบันการศึกษา
เข?าสมทบ / ยกเลิก 

                  - 

๗. พิจารณาให?ความเห็นชอบ
หลักสูตรการศึกษา 

   3  7  1 18  11   5  1  11 57 

๘.พิจารณาเสนอชื่อเพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกล?า ฯ แต6งตั้ง และ
ถอดถอนนายกสภาฯ กรรมการ
สภาผู?ทรงคุณวุฒ ิอธิการบดี 
ศาสตราจารย>ฯ 

 1          1  1  1   4 

๙. แต6งตั้งและถอดถอนผู?บริหาร/ 
ผู?ดํารงตําแหน6งวิชาการ 

   ๑ 1   1   ๑    ๑ 1   ๖ 

๑๐.แต6งตั้งและถอดถอนประธาน
กรรมการ และกรรมการส6งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 

             1     ๑ 

๑๑. อนุมัติงบประมาณรายจ6าย
จากเงินรายได? ฯ 

   1 1    1       1 1 1 ๖ 

๑๒. ออกระเบียบ/ข?อบังคับต6าง ๆ 
เกี่ยวกับการเงิน ฯ 

                  - 

๑๓. พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล 

 1    ๒   1  ๑ 1  ๑ 2 1 1 ๑ 1๒ 
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เรื่องที่จะประเมิน ครั้งที่ 
(พิเศษ) 
1/60 

ครั้งที ่
1/60 

ครั้งที่ 
(พิเศษ) 
2/60 

ครั้งที ่
2/60 

ครั้งที่ 
(พิเศษ) 
3/60 

ครั้งที ่
3/60 

ครั้งที่ 
(พิเศษ) 
4/60 

ครั้งที ่
4/60 

ครั้งที ่
5/60 

ครั้งที่ 
(พิเศษ) 
5/60 

ครั้งที่ 
6/60 

ครั้งที่ 
(พิเศษ) 
6/60 

ครั้งที่ 
(พิเศษ) 
7/60 

ครั้งที่  
8/60 

ครั้งที่  
9/60 

ครั้งที่  
10/60 

ครั้งที่  
11/60 

ครั้งที่  
12/60 

รวม 

๑๔. แต6งตั้งคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ ฯ 

  1   1  1      1 1 2 1  ๘ 

๑๕. พิจารณาและให?ความ
เห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการ
ของมหาวิทยาลัย 

                  - 

๑๖. ส6งเสริม สนับสนุน และ
แสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนา
ความก?าวหน?าของมหาวทิยาลัย 
การปฏิบัติพันธกิจร6วมกับสถาบัน
อื่น ฯ 

                  - 

๑๗. ปฏิบัติหน?าที่อื่น เกี่ยวกับ
กิจการมหาวิทยาลัย 

 1  1  1  1 ๑  ๑  1 ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๒ 
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๕  เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบายท่ีได�นําเสนอในแต!ละคร้ัง 
 ๕.๑ ป*พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

การประชุมคร้ังที่ หัวข�อเร่ืองเชิงนโยบาย 
1/2559 - 
2/2559 - 
3/2559 - 
4/2559 - 
5/2559 รายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลกระทบจากการปรับเปล่ียนการเป"ดภาคเรียนของ

สถาบันอุดมศึกษา ภายหลังการเข,าสู.ประชาคมอาเซียน 
6/2559 - 
7/2559 - 
8/2559 ข,อมูลกลุ.มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห.ง กับความก,าวหน,าในการนํานโยบายReprofiling ไปสู.

การปฏิบัติ 
9/2559 - 

10/2559 - 
11/2559 - 
12/2559 - 

รวม เร่ือง ในการประชุม ๑๒ คร้ัง 

                จากตาราง สภามหาวิทยาลัยได,พิจารณาเรื่องที่เสนอตามระเบียบวาระการประชุมในเรื่องวาระ
เชิงนโยบายในการประชุม รวม ๑๒ ครั้ง  จํานวน 2 เรื่อง  

 ๕.๒ ป*พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
การประชุมคร้ังที่ หัวข�อเร่ืองเชิงนโยบาย 

1/2560 - 
2/2560 - 
3/2560 - 
4/2560 - 
5/2560 - 
6/2560 การปฏิรูปการผลิตครู 
๗/๒๕๖๐ - 

8/2560 
แนวทางการแก,ปOญหาการรับนักศึกษาที่ไม.เปQนไปตามแผนรับนักศึกษา 

และแนวทางการรับนักศึกษาในอนาคต 
9/2560 การวิจัยเพื่อพัฒนาท,องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

10/2560 - 
11/2560 - 
12/2560 - 

รวม เร่ือง ในการประชุม ๑๒ คร้ัง 

 จากตาราง สภามหาวิทยาลัยได,พิจารณาเรื่องที่เสนอตามระเบียบวาระการประชุมในเรื่องวาระเชิง
นโยบายในการประชุม รวม ๑๒ ครั้ง  จํานวน 2 เรื่อง  
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การดําเนนิงานตามอํานาจหน�าที่สภามหาวิทยาลัย 
ตามมาตราที่ ๑๘  แห�งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย          
การให�บริการทางวิชาการแก�สังคม การผลิตและส�งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษ9ส่ิงแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
๑ เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ป2การศึกษา 2558 และมอบมหาวิทยาลัยฯ รับข9อสังเกต
และข9อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปดําเนินการปรับปรุงเพื่อ
ประโยชนAในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) 
ตDอไป 

3/2559 
18 มี.ค. 59 

- 

๒ พิจารณารายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลกระทบจากการปรับเปล่ียน
การเปLดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษา ภายหลังการเข9าสูDประชาคมอาเซียน 
     1. รับทราบรายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลกระทบจากการ
ปรับเปล่ียนการเปLดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษา ภายหลังการเข9าสูD
ประชาคมอาเซียน 
     2. รั บทราบกําหนดการปรับเป ล่ียนการเปLดภาคการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากเดิม เดือนสิงหาคม เปล่ียนเปPน เดือน
มิถุนายน ทั้งน้ี เริ่มตั้งแตDป2การศึกษา 2560 เปPนต9นไป และมอบมหาวิทยาลัย
ฯ พิจารณาทบทวนการจัดระบบเปLดภาคการศึกษาตามความเหมาะสม ตาม
ข9อสังเกตและข9อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

5/2559 
27 พ.ค. 59 

- 

๓ อนุมัติหลักการ (รDาง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และหากมีการเปล่ียนแปลงวงเงินงบประมาณ
ขอให9รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 

6/2559 
24 มิ.ย. 59 

- 

๔ เห็นชอบข9อมูลกลุDมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหDง กับความก9าวหน9าในการนํา
นโยบาย Reprofiling ไปสูDการปฏิบัติ 

8/2559 
19 ส.ค. 59 

- 

๕ เห็นชอบแผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป2             
พ.ศ. 2560 และมอบมหาวิทยาลัยฯ รับข9อสังเกตและข9อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการตDอไป 

11/2559 
18 พ.ย. 59 

- 

๖ เห็นชอบรDาง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่องนโยบายและแนว
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 2561 – 2565) และ
ปรับแก9ไขถ9อยคําในรDาง ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ตามข9อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

11/2559 
18 พ.ย. 59 

- 

7 เห็นชอบรDาง แผนงานในภารกิจของหนDวยงานระยะ 20 ป2  (พ.ศ. 2560 - 2579) 
และมอบมหาวิทยาลัยฯ รับข9อสังเกตและข9อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการตDอไป 

11/2559 
18 พ.ย. 59 

- 

 
 

 
 
 

ป�พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
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มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข�อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให�ส�วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป?นผู�ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข�อบังคับสําหรับส�วนราชการหรือ
หน�วยงานนัน้ เป?นเร่ืองๆ ก็ได� 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
1 พิจารณารDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยคุณสมบัติ 

หลักเกณฑA  และวิธีการได9มาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู9ทรงคุณวุฒิ            
พ.ศ. .... 
     1) เห็นชอบรDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑA และวิธีการได9มาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู9ทรงคุณวุฒิ           
พ.ศ. .... โดยให9ปรับแก9ไขถ9อยคําตามข9อสังเกตและข9อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 
     2) มอบประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาฝbายกฎหมายของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พิจารณาตรวจสอบความถูกต9อง กDอนนําเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามตDอไป 
     ๓) เห็นชอบรDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑA และวิธีการได9มาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู9ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 
     ๔) เห็นชอบรDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑA และวิธีการได9มาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู9ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 

1/2559 
22 ม.ค. 59 

 
 
 
 
 
 
 
 

3/2559 
18 มี.ค. 59 
5/2559 

27 พ.ค. 59 

- 

2 พิจารณารDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย การกําหนดภาระ
งานของ ผู9ดํารงตําแหนDงอาจารยA ผู9ชDวยศาสตราจารยA รองศาสตราจารยA และ
ศาสตราจารยA พ.ศ. .... 
     1) เห็นชอบรDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยการกําหนด
ภาระงานของ ผู9ดํารงตําแหนDงอาจารยA ผู9ชDวยศาสตราจารยA รองศาสตราจารยA 
และศาสตราจารยA พ.ศ. .... โดยให9ดําเนินการปรับแก9ไขตามข9อสังเกตและ
ข9อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     2) มอบประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาฝbายกฎหมายของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พิจารณาตรวจสอบความถูกต9อง กDอนนําเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามตDอไป 

1/2559 
22 ม.ค. 59 

� พระราชบัญญัติระเบียบ
ข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา            
พ.ศ. 2547 และที่แก9ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)         
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 17  
� ประกาศคณะกรรมการ
ข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
เร่ือง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู9ดํารง
ตําแหนDงอาจารยA             
ผู9ชDวยศาสตราจารยA                  
รองศาสตราจารยA และ
ศาสตราจารยA                  
พ.ศ. ๒558 ข9อ 7  

3 พิจารณารDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยหลักเกณฑAและ
วิธีการพิจารณาแตDงตั้ งบุคคลให9ดํ ารงตําแหนDง ผู9ชD วยศาสตราจารยA               
รองศาสตราจารยA และศาสตราจารยA (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
   1) เห็นชอบรDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยหลักเกณฑA
และวิธีการพิจารณาแตDงตั้งบุคคลให9ดํารงตําแหนDงผู9ชDวยศาสตราจารยA              
รองศาสตราจารยA และศาสตราจารยA (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
   2) มอบอธิการบดี  นําข9อคิด เห็น ข9อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปดําเนินการศึกษาวิเคราะหA จัดทํารายงานการขอกําหนด
ตําแหนDงทางวิชาการ และจัดทําแผนพัฒนาอาจารยAเข9าสูDตําแหนDงทางวิชาการ 
ระยะ 4 ป2 เสนอสภามหาวิทยาลัย 

2/2559 
19 ก.พ. 59 

� พระราชบัญญัติระเบียบ
ข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา            
พ.ศ. 2547 และที่แก9ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)          
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๕/๑ 
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มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข�อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให�ส�วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป?นผู�ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข�อบังคับสําหรับส�วนราชการหรือ
หน�วยงานนัน้ เป?นเร่ืองๆ ก็ได� 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
๔ พิจารณารDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย การจDายเบี้ย

ประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   1)  เห็นชอบรDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยการจDายเบี้ย
ประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   2)  การจDายเบี้ยประชุมสําหรับคณะอนุกรรมการสภาคณาจารยAและ
ข9าราชการควรศึกษาพิจารณาเพื่อความรอบคอบ สมบูรณA และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

3/2559 
18 มี.ค. 59 

- 

5 พิจารณารDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยกองทุนสวัสดิการ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
     1. มอบมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาดําเนินการทบทวนและปรับปรุงแก9ไขใน
รายละเอียด รDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย กองทุน
สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ให9ครอบคลุมตาม
ประเด็นข9อสังเกตและข9อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     2. มอบมหาวิทยาลัยฯ นําเสนอข9อมูลเชิงศักยภาพด9านการเงินสวัสดิการ
บุคลากรในภาพรวม ตDอคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยAสิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเพื่อพิจารณาหลักเกณฑAการใช9จDายเงินกองทุน
อยDางถูกต9อง เหมาะสมและเปPนระบบ และนําเสนอคณะอนุกรรมการฝbาย
กฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณารDาง ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย กองทุนสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ตDอไป 
     ๓.  เห็นชอบรDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย กองทุน
สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ . . .. .  และมอบ
มหาวิทยาลัยฯ ปรับแก9ไขตามข9อเสนอของประธานคณะอนุกรรมการฝbาย
กฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
     ๔. ให9คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี นําประเด็นความเห็นเก่ียวกับคํานิยาม “บุคลากร” ที่บันทึกไว9ใน
รายงานการประชุมไปสูDการปฏิบัติ และหากพบปiญหาให9นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา 

4/2559 
วันที่ 22 เมษายน 

2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐/๒๕๕๙ 
๒๑ ต.ค. ๕๙ 

- 

6 พิจารณารDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
    1. เห็นชอบในหลักการ รDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
    2. มอบคณะอนุกรรมการฝbายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  พิ จารณาความถูกต9อง เหมาะสม กD อนนําเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามตDอไป 

5/2559 
27 พ.ค. 59 

� พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 19 

7 พิจารณารDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยหลักเกณฑA วิธีการ 
และเง่ือนไขการตDอเวลาราชการของข9าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ....  
    1. เห็นชอบรDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยหลักเกณฑA 
วิธีการ และเง่ือนไขการตDอเวลาราชการของข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... และให9ดําเนินการปรับแก9ไขตามข9อสังเกตของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย     

6/2559 
24 มิ.ย. 59 

� พระราชบัญญัติระเบียบ
ข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา          
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 17 
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มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข�อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให�ส�วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป?นผู�ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข�อบังคับสําหรับส�วนราชการหรือ
หน�วยงานนัน้ เป?นเร่ืองๆ ก็ได� 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
๗ 

(ตDอ) 
   2. เห็นชอบแตDงตั้งคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการตDอเวลาราชการ
ให9แกDข9าราชการ ประกอบด9วย 
       1)  รองศาสตราจารยAชนศักดิ์  บDายเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู9ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
        2)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  รองประธานกรรมการ 
        3)  รองอธิการบดีผู9รับผิดชอบงานวิชาการ   กรรมการ  
        4)  ผู9ชDวยศาสตราจารยAศุภวัฒนA ลาวัณยAวิสุทธ์ิ ผู9แทนคณบดี  กรรมการ 
        5)  ประธานสภาคณาจารยAและข9าราชการ   กรรมการ  
        6)  ผู9อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษยA  เลขานุการ 
        7)  เจ9าหน9าที่ในสํานักบริหารทรัพยากรมนุษยA จํานวน 1 คน              
ผู9ชDวยเลขานุการ  

 � ประกาศคณะกรรมการ
ข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
เร่ือง หลักเกณฑA วิธีการ 
และเงื่อนไขการตDอเวลา
ราชการของข9าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2557 

๘ เห็นชอบรDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยหลักเกณฑA และ
วิ ธี ก า ร  ก า ร กํ าห นด ร ะ ดั บ ตํ า แห นD ง แ ล ะ ก าร แตD ง ตั้ ง พ นัก ง า น ใ น
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให9ดํารงตําแหนDง
ประเภทผู9บริหาร ตําแหนDงผู9อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู9อํานวยการกอง
หรือหัวหน9าหนDวยงานที่เรียกช่ืออยDางอ่ืน ที่มีฐานะเทียบเทDากอง ตําแหนDง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ และตําแหนDงประเภททั่วไป            
พ.ศ. .... และให9ดําเนินการปรับแก9ไขตามข9อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

7/2559 
22 ก.ค. 59 

 

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

๙ พิจารณารDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  วD าด9วย  อัตรา            
การจDายคDาตอบแทน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน            
พ.ศ. .... 
     1. เห็นชอบในหลักการรDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย 
อัตราการจDายคDาตอบแทน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
พ.ศ. .... 
     2. คณะกรรมการในระดับหลักสูตร กรรมการที่เปPนผู9ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย ให9ได9รับคDาตอบแทนในอัตราไมDเกินคนละ 5,000 บาท   
     3. มอบคณะอนุกรรมการฝbายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เทพสตรี พิจารณารDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย อัตราการ
จDายคDาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. .... 
กDอนนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามตDอไป 

8/2559 
19 ส.ค. 59 

- 

๑๐ พิจารณารDาง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกําหนดบัญชี
เงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
     1. เห็นชอบรDาง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกําหนดบัญชี
เงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... และมอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย 

8/2559 
19 ส.ค. 59 

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



����������	��
�������������������������� �
 �.�. ���� – ��!" 

��#�  �& 

 

 
มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข�อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให�ส�วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป?นผู�ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข�อบังคับสําหรับส�วนราชการหรือ
หน�วยงานนัน้ เป?นเร่ืองๆ ก็ได� 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
๑๐ 
(ตDอ) 

ราชภัฏเทพสตรี พิจารณาปรับแก9ไขความใน  ข9อ5 ตามข9อสังเกตของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตDอไป      
     2. มอบฝbายบริหารมหาวิทยาลัย รDวมกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดําเนินการทบทวนและวิเคราะหAโครงสร9าง
อัตรากําลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข9อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และนําเสนอตDอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
เชิงนโยบาย 

 � ข9อบังคับมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี ข9อ 9 

๑๑ เห็นชอบรDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยการพัสดุ 
จากเงินรายได9ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

8/2559 
19 ส.ค. 59 

- 

1๒ เห็นชอบรDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วDาด9วย กองทุน              
เพื่อการศึกษาและสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยฯ รับข9อสังเกตและข9อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการตDอไป 

10/2559 
21 ต.ค. 59 

 

- 

1๓ พิจารณารDาง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑA วิธีการ และเง่ือนไข การทําสัญญาจ9างและการตDอ
สัญญาจ9าง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี พ.ศ. .... 
     1. อนุมัติหลักการรDาง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัย   ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑA วิธีการ และเง่ือนไข การทํา
สัญญาจ9างและการตDอสัญญาจ9าง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
     2. มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พิจารณาตรวจสอบ และปรับแก9ไขข9อความรDาง ประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑA วิธีการ และ
เ ง่ื อนไข การทํ าสัญญาจ9 างและการตD อ สัญญาจ9 าง ของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ตามข9อสังเกต
และข9อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนําเสนอประธาน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ลงนามในประกาศฯ ตDอไป 

11/2559 
18 พ.ย. 59 

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

1๔ เห็นชอบรDาง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่องนโยบายและแนว
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 2561 – 2565) และ
ปรับแก9ไขถ9อยคําในรDาง ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ตามข9อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

11/2559 
18 พ.ย. 59 

- 
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มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปDดสอนของมหาวิทยาลัย 
และตดิตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
1 พิจารณาแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ป2งบประมาณ ๒๕๕๙ 
     ๑. เห็นชอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ป2งบประมาณ ๒๕๕๙ ตามหลักเกณฑAและ
วิธีการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ที่คณะกรรมการฯ เสนอ ทั้งน้ี ขอให9คณะกรรมการฯ นําข9อคิดเห็น
และข9อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปประกอบการพิจารณา
ทบทวนในรายละเอียดของกรอบการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลตDอไป 
    ๒. เห็นชอบการสอบทานเปPนกรณีพิเศษ ในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีป2งบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน 
๒ เรื่อง ดังน้ี 
        ๑)  การเตรียมความพร9อมเรื่องการผลิตบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี 
        ๒)   การปรับตั ว เพื่ อ ให9สอดรับ กับ เกณฑAมาตรฐานห ลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเรื่อง
มาตรฐานหลักสูตร และบุคลากร 

1/2559 
22 ม.ค. 59 

� ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย           
พ.ศ. 2548 

๒ เห็นชอบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป2 พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน) และมอบ
มหาวิทยาลัยฯ นําข9อสังเกต และข9อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาดําเนินการตDอไป 

4/2559 
22 เม.ย. 59 

- 

๓ รับทราบรายงานเบื้องต9น การตรวจสอบการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ
มอบมหาวิทยาลัยฯ รายงานข9อมูลเพิ่มเติม ตามข9อสังเกตและข9อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตDอสภามหาวิทยาลัยในครั้งตDอไป 

4/2559 
22 เม.ย. 59 

- 

๔ พิจารณารายงานการตรวจสอบการจัดการศึกษาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพิ่มเติม 
     1. มหาวิทยาลัยฯ ขอถอนวาระที่ 3.3 รายงานการตรวจสอบการจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เพิ่มเติม เพื่อนําไปดําเนินการตรวจสอบความถูกต9องของข9อมูล ตาม
ข9อสังเกตและข9อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และรายงานตDอ
สภามหาวิทยาลัยในครั้งตDอไป   
     2. มอบฝbายบริหาร กําชับหนDวยงานทุกระดับ ดําเนินการจัดการศึกษาให9
เปPนไป ตามเกณฑAและขั้นตอน ด9วยความระมัดระวัง และรอบคอบ หากภายหลัง
ตรวจพบวDา ข9อมูล ที่นําเสนอตDอสภามหาวิทยาลัยไมDถูกต9อง หนDวยงานที่มีสDวน
เก่ียวข9องต9องรับผิดชอบในเรื่องที่เสนอด9วย 

9/2559 
23 ก.ย. 59 
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มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปDดสอนของมหาวิทยาลัย 
และตดิตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
๕ พิจารณาอนุมัติการขอเปLดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรA (หลักสูตรใหมD พ.ศ. 2555) สําหรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2 ป2การศึกษา 2559 ณ หนDวยจัด
การศึกษา นอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
     1. มอบมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาทบทวน การขอเปLดการเรียนการสอน 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรA (หลักสูตร
ใหมD พ.ศ. 2555) สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2 ป2
การศึกษา 2559 ณ หนDวยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยศึกษาข9อมูลเพิ่มเติม 
วางแผนอยDางรัดกุม ด9วยความรอบคอบ และเปPนไปตามเกณฑAที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดตามข9อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และรายงานผลตDอสภามหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเปLดการเรียน
การสอนในป2การศึกษา 2560  
     2. มอบมหาวิทยาลัยฯ โดยให9ทุกคณะดําเนินการทบทวนการจัดการเรียน
การสอน สถานภาพปiจจุบัน ตลอดจนความพร9อมในด9านตDางๆ เพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอนในอนาคตของทุกหลักสูตร ตามเกณฑAมาตรฐานหลักสูตร
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และรายงานผลการทบทวน
ตDอสภามหาวิทยาลัย 

9/2559 
23 ก.ย. 59 

 

๖ รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ประจําป2การศึกษา 2558 และมอบมหาวิทยาลัยฯ รับ
ข9อสังเกตและข9อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ดําเนินการ 

10/2559 
21 ต.ค. 59 

- 

๗ พิจารณารายงานการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 
     1. รับทราบรายงานการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี และสภาพปiญหา 
     2. มอบอธิการบดี รับข9อสังเกตและข9อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการตามเกณฑAมาตรฐานหลักสูตร และให9
นําเสนอรายละเอียดแนวทางการแก9ไขปiญหาการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาในทุกหลักสูตร ตDอสภามหาวิทยาลัยในครั้งตDอไป 

10/2559 
21 ต.ค. 59 

- 

๘ เห็นชอบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป2 พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 
เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559) 

10/2559 
21 ต.ค. 59 

- 
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มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให�ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑติ อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
1 อนุมัติให9ปริญญามหาบัณฑิต 43 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 คน 

และปริญญาบัณฑิต จํานวน 175 คน 
1/2559 

22 ม.ค. 59 
� ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย 
การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  

� ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย 
การประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๐  � ข9อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี วDาด9วยการประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
�ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย 
การประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

2 อนุมัติให9ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 46 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
จํานวน 35 คน และปริญญาบัณฑิต จํานวน 1,228 คน 

2/2559 
19 ก.พ. ๕๙ 

3 อนุมัติให9ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 50 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
จํานวน 4 คน และปริญญาบัณฑิต จํานวน 47 คน 

3/2559 
18 มี.ค. 59 

4 อนุมัติให9ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 42 คน และปริญญาบัณฑิต        
จํานวน 102 คน 

4/2559 
22 เม.ย. 59 

5. อนุมัติให9ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 22 คน และปริญญาบัณฑิต   
จํานวน 23 คน 

5/2559 
27 พ.ค. 59 

6 อนุมัติให9ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 48 คน และปริญญาบัณฑิต  
จํานวน 400 คน 

6/2559 
24 มิ.ย. 59 

7 อนุมัติให9ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 32 คน และปริญญาบัณฑิต   
จํานวน 279 คน 

7/2559 
22 ก.ค. 59 

8 อนุมัติให9ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 1 คน ปริญญามหาบัณฑิต  
จํานวน 26 คน และปริญญาบัณฑิต จํานวน 66 คน   

8/2559 
19 ส.ค. 59 

9 อนุมัติให9ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 15 คน และปริญญาบัณฑิต  
จํานวน 47 คน   

9/2559 
23 ก.ค. 59 

10 อนุมัติให9ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 42 คน และปริญญาบัณฑิต  
จํานวน 291 คน 

10/2559 
21 ต.ค. 59 

11 อนุมัติให9ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 22 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

จํานวน 161 คน และปริญญาบัณฑิต จํานวน 133 คน 

11/2559 
18 พ.ย. 59 

12 อนุมัติให9ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 13 คน ประกาศนียบตัรบัณฑิต  
จํานวน 5 คน และปริญญาบัณฑิต จํานวน 174 คน 

12/2559 
23 ธ.ค. 59 

 
มาตรา ๑๘ (๕)  พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ 
วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย9 ส�วนราชการ หรือหน�วยงานที่เรียกช่ืออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าคณะ 
รวมทั้งการแบ�งส�วนราชการหรือหน�วยงานของส�วนราชการดังกล�าว 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
 -   
 

มาตรา ๑๘ (๖)  อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาช้ันสูง หรือสถาบันอืน่เข�าสมทบในมหาวิทยาลัย หรือ
ยกเลิกการสมทบ 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
 -   
 
 
 
 
 



����������	��
�������������������������� �
 �.�. ���� – ��!" 

��#�  $( 

 

 
มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให�ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให�สอดคล�องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
1 อนุมัติการเปล่ียนแปลงอาจารยAประจําหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป2 )  (หลักสูตรปรับปรุ ง  พ.ศ . 2555) คณะ
มนุษยศาสตรAและสังคมศาสตรA จากเดิม นางสาวนิธิชญา  ใจเย็น เปล่ียนเปPน 
นายสนธยา สุขอ่ิม 

1/2559 
22 ม.ค. 59 

� ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหDงชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข9อ ๔ 2 อนุมัติการเปล่ียนแปลงอาจารยAผู9รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยAประจํา

หลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท9องถิ่น 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรAและสังคมศาสตรA  ดังน้ี 
จากเดิม 1. อาจารยAวาสิตา  เกิดผล ประสพศักดิ์ 
            2. อาจารยAอุเทน  เรืองรุDง     
            3. อาจารยAสมชาย ดีละม9าย 
            4. อาจารยAอังคณา อุดมพันธA 
            5. อาจารยAศศิชาลA  รถกล 
เปล่ียนใหมD 1. อาจารยAวาสิตา  เกิดผล ประสพศักดิ์ 
      2. อาจารยAอังคณา อุดมพันธA 
       3. อาจารยAชลิดา  แสนวิเศษ 
       4. อาจารยAจุฑามาศ  พรรณสมัย 
       5. ผู9ชDวยศาสตราจารยAนํ้าเพชร อยูDโต 

2/2559 
19 ก.พ. 59 

3 อนุมัติการเปล่ียนแปลงอาจารยAผู9รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยAประจํา
หลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรA 
(หลักสูตรใหมD พ.ศ. 2555)  
คณะมนุษยศาสตรAและสังคมศาสตรA ดังน้ี 
จากเดิม 1. อาจารยAชัยวัฒนA  มัจฉาธิคุณ 
 2. อาจารยAชลิดา  แสนวิเศษ 
 3. อาจารยAวันวิสา  แย9มกระจDาง 
 4. อาจารยAจุฑามาศ  พรรณสมัย 
 5. ผู9ชDวยศาสตราจารยAสรายุทธ  เสง่ียม 
เปล่ียนใหมD   1. อาจารยAวันวิสา  แย9มกระจDาง 
                2. อาจารยAอุเทน  เรืองรุDง 
       3. อาจารยAชัยวัฒนA  มัจฉาธิคุณ 
       4. อาจารยAศศิชาลA  รถกล 
       5. ผู9ชDวยศาสตราจารยAสรายุทธ  เสง่ียม 

2/2559 
19 ก.พ. 59 

4 อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2/2559 
19 ก.พ. 59 

 

5 อนุมัติหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรA 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2/2559 
19 ก.พ. 59 
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มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให�ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให�สอดคล�องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
6 อนุมัติการเปล่ียนแปลงอาจารยAผู9รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยAประจํา

หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรAทั่วไป (5 ป2) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) คณะวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี ดังน้ี 
จากเดิม 1. ผู9ชDวยศาสตราจารยAวันทนี  ปานเจริญ  
               2. อาจารยAพินิจนันทA  เน่ืองจากอวน 
              3. อาจารยAกมลวรรณ  รินทรามี 
              4. ผู9ชDวยศาสตราจารยAดวงใจ  บุญกุศล 
              5. อาจารยAทวีศักดิ์  ขวัญไตรรงคA 
เปล่ียนใหมD   1. ผู9ชDวยศาสตราจารยAพงศAธร ลิมปqกฤตนุวัตรA 
      2. อาจารยAพินิจนันทA  เน่ืองจากอวน 
      3. อาจารยAกมลวรรณ  รินทรามี 
      4. อาจารยAทวีศักดิ์  ขวัญไตรรงคA 
      5. ผู9ชDวยศาสตราจารยAวันทนี  ปานเจริญ 

2/2559 
19 ก.พ. 59 

� ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหDงชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข9อ ๔ 

7 อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 

3/2559 
18 มี.ค. 59 

8 อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรA
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 

3/2559 
18 มี.ค. 59 

9 อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 

3/2559 
18 มี.ค. 59 

10 อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ            
โลจิสติกสA (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 

3/2559 
18 มี.ค. 59 

11 อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทDองเที่ยวและ
การโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 

3/2559 
18 มี.ค. 59 

12 อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 

3/2559 
18 มี.ค. 59 

13 อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
นิเทศศาสตรA (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 

3/2559 
18 มี.ค. 59 

14 อนุมัติการขอปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 

3/2559 
18 มี.ค. 59 

15 อนุมัติขอเพิ่มรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด9าน กลุDมวิชาเฉพาะ (วิชาเอกเลือก) 
และหมวดวิชาเลือกเสรี ของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ป2 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหมD พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

7/2559 
18 มี.ค. 59 

16 อนุมัติปLดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรAศึกษา 
(หลักสูตรใหมD พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี โดยให9มหาวิทยาลัยฯ 
ดูแลนักศึกษาที่ยังมีอยูD ในหลักสูตร จนกระทั่งนักศึกษาคนสุดท9ายสําเร็จ
การศึกษา 

9/2559 
23 ก.ย. 59 
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มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให�ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให�สอดคล�องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
17 อนุมัติการขอปรับปรุงแก9ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรA 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี 3 ประการ 
ดังน้ี 
     1. เปล่ียนแปลงอาจารยAผู9รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยAประจําหลักสูตร 
ได9แกD 
     จากเดิม 1. ผศ.ผดุงเกียรติ มุDงธัญญา 
  2. ผศ.บงกช  น่ิมตระกูล 
  3. อาจารยAสามารถ  พยอมหอม 
  4. อาจารยAอภิรัฐ  ศิระวรกุล 
  5. อาจารยAวิจิตรา  โสเพ็ง 
     เปล่ียนเปPน 1. ผศ.บงกช น่ิมตระกูล 
  2. อาจารยAสามารถ พยอมหอม 
  3. อาจารยAวิจิตรา  โสเพ็ง 
  4. อาจารยAอภิรัฐ  ศิระวรกุล 
  5. อาจารยAสุดาภรณA ภูDแพร 
     2. ปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผล การเรียนรู9สูDหมวด
วิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) ทั้งหมด 6 ด9าน ได9แกD 
 (1) ด9านคุณธรรม จริยธรรม 
 (2) ด9านความรู9 
 (3) ด9านทักษะทางปiญญา 
 (4) ด9านทักษะความสัมพันธAระหวDางบุคคล และความรับผิดชอบ 
 (5) ด9านทักษะการวิเคราะหAเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช9
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (6) ด9านทักษะการจัดการเรียนรู9  
     3. ปรับแก9ไขคําอธิบายรายวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) ให9ถูกต9อง ทันสมัยและ
เหมาะสมกับบริบทตDอการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชาคณิตศาสตรA ๑๐/๒๕๕๙ 

10/2559 
21 ต.ค. 59 

� ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหDงชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข9อ ๔ 

18 อนุมัติการเปล่ียนแปลงอาจารยAผู9รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยAประจํา
หลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะ
มนุษยศาสตรAและสังคมศาสตรA ดังน้ี 
     จากเดิม 1. อาจารยAอภิชาติ  อาวจําปา 
  2. อาจารยAบุญสนอง  เภาคํา 
  3. อาจารยAเสนียA  เจริญสุข 
  4. อาจารยAอรวรรณ  ดDานวราวิจิตร 
  5. อาจารยAรุDงโรจนA  กลัดกลีบ   
     เปล่ียนใหมD 1. อาจารยAบุญสนอง  เภาคํา 
  2. อาจารยAอภิชาติ  อาวจําปา 
  3. อาจารยAอรวรรณ  ดDานวราวิจิตร 
  4. อาจารยAพิธพร  ไทยภูมิ 
  5. อาจารยAเบญจพร  บุญสยมภู 

11/2559 
18 พ.ย. 59 
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มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให�ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให�สอดคล�องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
19 อนุมัติการเปล่ียนแปลงอาจารยAผู9รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยAประจําหลักสูตร 

หลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (หลักสูตรใหมD  พ.ศ. 2557)                   
คณะวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี ดังน้ี 
     จากเดิม 1. ผศ.ประชาติ  วัชรบัณฑิต 
  2. ผศ.จิตตระการ  เอกกมลกุล 
  3. ผศ.ธรณี  เพ็ชรเสนา 
  4. ผศ.สุนทร  สุวรรณโฉม 
  5. อาจารยAสุชาดา  สวัสดี 
     เปล่ียนใหมD 1. ผศ.ประชาติ  วัชรบัณฑิต 
  2. ผศ.ธรณี  เพ็ชรเสนา 
  3. อาจารยAสุชาดา  สวัสดี 
  4. อาจารยAภาวิณี  เทียมดี 
  5. อาจารยAปLยวรรณ  พันสี 

11/2559 
18 พ.ย. 59 

� ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหDงชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข9อ ๔ 

20 อนุมัติการเปล่ียนแปลงอาจารยAผู9รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยAประจําหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตรA (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) คณะวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี ดังน้ี 
     จากเดิม 1. อาจารยA ดร.ประสาร  ฉลาดคิด 
  2. รศ.นวลน9อย  บรมรัตนพงศA 
  3. ผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล 
  4. ผศ.ประมวล  แซDโค9ว 
  5. อาจารยA ดร.อําพล จุปะมัดถา 
     เปล่ียนใหมD 1. อาจารยA ดร.ประสาร  ฉลาดคิด 
  2. ผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล 
  3. ผศ.ประมวล  แซDโค9ว 
  4. ผศ. ดร.อําพล จุปะมัดถา 
  5. อาจารยA ดร.รัติยาพร  ใจดี 

11/2559 
18 พ.ย. 59 

21 อนุมัติการปรับแก9ไขช่ือหลักสูตร “หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)” คณะวิทยาการจัดการ โดยแก9ไขช่ือหลักสูตรเปPน 
“หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรA (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) ” คณะวิทยาการจัดการ 

11/2559 
18 พ.ย. 59 

22 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
คณะวิทยาการจัดการ 

12/2559 
23 ธ.ค. 59 

23 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยA (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ 

12/2559 
23 ธ.ค. 59 
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มาตรา ๑๘ (๘) พิจารณาเสนอเร่ืองเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล�า ฯ แต�งตั้ง และถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย9 และศาสตราจารย9พิเศษ 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
1 พิจารณาแตDงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

     ๑. เห็นชอบการแตDงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเทพสตรี ตาม ข9อ 6 ของข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑAและวิธีการได9มาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 
และให9มหาวิทยาลัยฯ แจ9งผลการดําเนินการให9สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบ 
     ๒. เห็นชอบให9 รองศาสตราจารยAสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู9ทรงคุณวุฒิ เปPนประธานกรรมการในคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการให9ได9มาซ่ึง
กรรมการสรรหาฯ ตามข9อ ๖ (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแตDงตั้งตDอไป ทั้งน้ี ให9คณะกรรมการสรรหาฯ ดําเนินการให9
ได9มาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ภายในเก9าสิบวัน นับตั้งแตDวันที่
มีคําส่ังแตDงตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ  
     ๓. ศาสตราจารยAวิจิตร ศรีสอ9าน ยังคงปฏิบัติหน9าที่นายกสภามหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี ตDอไปจนกวDาจะได9มีนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีใหมD 
ซ่ึงเปPนการปฏิบัติหน9าที่โดยชอบตามมาตรา ๑๗ วรรคห9า แหDงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
     ๔. มอบมหาวิทยาลัยฯ รับข9อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไป
ดํ าเ นินการในประเด็นสํ าคัญที่ เ ก่ี ยวข9 องกับคํ า ส่ั งหั วหน9 าคณะรั กษา              
ความสงบแหDงชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก9ไขปiญหาธรรมา         
ภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ส่ัง ณ วันที่  12 กรกฎาคม 2559  ดังน้ี 
          ๑) ดําเนินการตรวจสอบการกําหนดคDาตอบแทน หรือสิทธิประโยชนA
อ่ืนใดนอกเหนือจากกฎ ระเบียบที่กําหนด ให9กับผู9ดํารงตําแหนDงนายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู9ทรงคุณวุฒิหรือไมD หากตรวจ
พบวDามีการดําเนินการในลักษณะดังกลDาว ให9มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการยกเลิก
และปรับแก9ไขให9ถูกต9อง 
              ๒) ดํ าเนินการตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร                 
เพื่อให9ได9ข9อเท็จจริงเก่ียวกับการจัดการศึกษาตามเกณฑAมาตรฐานหลักสูตร  
ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และรายงานสภามหาวิทยาลัย
ทราบ 
           ๓)  การพิจารณาหลักสูตรใหมD ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยให9บรรจุ
เรื่ องไว9 ในระเบียบวาระเรื่ องอนุมัติ  - เพื่อพิจารณา ทั้ ง น้ี เพื่อให9สภา
มหาวิทยาลัยได9ใช9ดุลยพินิจพิจารณาหลักสูตรใหมD อยDางละเอียด รอบคอบ 
สําหรับหลักสูตรปรับปรุงให9บรรจุไว9ในระเบียบวาระเรื่องอนุมัติ-เพื่อทักท9วง  
      ๔) มหาวิทยาลัยฯ ต9องกํากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน           
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาอยDางตDอเน่ือง โดยการ
แตD ง ตั้ ง คณะ ทํ า ง าน  และ สามาร ถ ใ ช9 ร ะ บบกล ไก การ ดํ า เ นิ นกา ร                  
จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
หรือคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน  

7/2559 
22 ก.ค. 59 

� ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑA และ
วิธีการได9มาซ่ึงนายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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มาตรา ๑๘ (๙)  แต�งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู�อํานวยการสถาบัน ผู�อํานวยการสํานัก และ
ผู�อํานวยการศูนย9 หัวหน�าส�วนราชการ หรือหัวหน�าหน�วยงานที่เรียกช่ืออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าคณะ 
ศาสตราจารย9เกียรติคุณ รองศาสตราจารย9 รองศาสตราจารย9พิเศษ ผู�ช�วยศาสตราจารย9 และผู�ช�วย
ศาสตราจารย9พิเศษ 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
1.  เห็นชอบแตDงตั้งผู9ชDวยศาสตราจารยAเพชรรัตนA บริสุทธ์ิ  ดํารงตําแหนDงคณบดี

คณะมนุษยศาสตรAและสังคมศาสตรA ทั้งน้ี ตั้งแตDวันที่ 19 มีนาคม 2559 
เปPนต9นไป 

3/2559 
18 มี.ค. 59 

(การประชุมลับ) 

� ข9อบังคับ
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
หลักเกณฑA และวิธีการ
สรรหาคณบดี  
พ.ศ. ๒๕๕๑                   

2. อนุมัติกําหนดตําแหนDงและแตDงตั้งให9ดํารงตําแหนDงผู9ชDวยศาสตราจารยA 
จํานวน ๑ ราย  
 

4/2559 
22 เม.ย. 59 

(การประชุมลับ) 

�  ข9อบังคับ
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
หลักเกณฑAและวิธีการ
พิจารณาแตDงตั้งบุคคล 
ให9ดํารงตําแหนDง 
ผู9ชDวยศาสตราจารยA  
รองศาสตราจารยA  
และศาสตราจารยA  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

3. อนุมัติกําหนดตําแหนDงและแตDงตั้งให9ดํารงตําแหนDงทางวิชาการ ระดับผู9ชDวย
ศาสตราจารยA จํานวน ๑ ราย  
 
 

6/2559 
24 มิ.ย. 59 

(การประชุมลับ) 

4. อนุมัติกําหนดตําแหนDงและแตDงตั้งให9ดํารงตําแหนDงทางวิชาการ  
ระดับรองศาสตราจารยA จํานวน ๑ ราย   
 

6/2559 
24 มิ.ย. 59 

(การประชุมลับ) 
5. อนุมัติกําหนดตําแหนDงและแตDงตั้งให9ดํารงตําแหนDงทางวิชาการ  

ระดับรองศาสตราจารยA จํานวน ๑ ราย  
 

6/2559 
24 มิ.ย. 59 

(การประชุมลับ) 
6. อนุมัติกําหนดตําแหนDงและแตDงตั้งให9ดํารงตําแหนDงผู9ชDวยศาสตราจารยA

จํานวน ๑ ราย  
 

9/25559 
23 ก.ย. 59 

(การประชุมลับ) 
7. อนุมัติกําหนดตําแหนDงและแตDงตั้งให9ดํารงตําแหนDงผู9ชDวยศาสตราจารยA

จํานวน ๑ ราย  
 

9/25559 
23 ก.ย. 59 

(การประชุมลับ) 
8.  อนุมัติกําหนดตําแหนDงและแตDงตั้งให9 ดํารงตําแหนDงผู9ชDวยศาสตราจารยA

จํานวน ๑ ราย  
11/2559 
18 พ.ย. 59 

(การประชุมลับ) 
9. อนุมัติกําหนดตําแหนDงและแตDงตั้งให9 ดํารงตําแหนDงผู9ชDวยศาสตราจารยA

จํานวน ๑ ราย  
11/2559 
18 พ.ย. 59 

(การประชุมลับ) 
10. อนุมัติกําหนดตําแหนDงและแตDงตั้งให9 ดํารงตําแหนDงรองศาสตราจารยA 

จํานวน ๑ ราย  
11/2559 
18 พ.ย. 59 

(การประชุมลับ) 
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มาตรา ๑๘ (๑๐) แต�งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส�งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ระเบียบ/ข�อบังคับ 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
 -   
 

มาตรา ๑๘ (๑๑)  อนุมัติงบประมาณรายจ�ายจากเงินรายได�ของมหาวิทยาลัย ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่

1 อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณรายจDายจากงบประมาณเงินรายได9จาก การเปLดรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2558 จํานวน 911,800 
บาท (เก9าแสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพันแปดร9อยบาทถ9วน) เพื่อเปPนคDาใช9จDายในการ
บริหารจัดการและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 

3/2559 
18 มี.ค. 59 

� ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย 
การบริหารงบประมาณ
และการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
หมวด ๓  ข9อ ๑๗ 

2 อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณรายจDายจากงบประมาณเงินรายได9  
จํานวน 2 โครงการ ดังน้ี 
     1. โครงการความรDวมมือในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษา
ทั่วไปกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ภาค
การศึกษาที่ 2/2558 จํานวน 150,840 บาท (หน่ึงแสนห9าหม่ืนแปดร9อย        
ส่ีสิบบาทถ9วน) 
     2. โครงการความรDวมมือทางวิชาการกับกรมสDงเสริมการปกครองสDวน
ท9องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รุDนที่ 5 พ.ศ. 2559 จํานวน 448,800 บาท  
(ส่ีแสนส่ีหม่ืนแปดพันแปดร9อยบาทถ9วน) 

4/2559 
22 เม.ย. 59 

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

3 อนุมัติงบประมาณรายจDายจากงบประมาณเงินรายได9 จากการเปLดรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2558 จํานวน 1,280,000 บาท 
(หน่ึงล9านสองแสนแปดหม่ืนบาทถ9วน) 

6/2559 
24 มิ.ย. 59 

� ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย 
การบริหารงบประมาณ
และการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
หมวด ๓  ข9อ ๑๗ 

4 อนุมัติงบประมาณรายจDายจากงบประมาณเงินรายได9 จากการเปLดรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2558 (เพิ่มเติม)  จากหนDวยจัด
การศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 230,400 บาท (สองแสนสามหม่ืนส่ีร9อยบาท
ถ9วน) 

7/2559 
22 ก.ค. 59 

5 อนุมัติงบประมาณรายจDายจากงบประมาณเงินรายได9จากการเปLดรับนักศึกษา
ภาคพิเศษประจําภาคการศึกษาที่ 3/2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) จากหนDวยจัด
การศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี จํานวน 147,200 บาท (หน่ึงแสนส่ีหม่ืนเจ็ดพันสองร9อยบาทถ9วน) 

8/2559 
19 ส.ค. 59 

6 พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 
2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 1. อนุมัติหลักการแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจําป2งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
      2. มอบมหาวิทยาลัยฯ รับข9อสังเกตและข9อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไปดําเนินการ หากมีความจําเปPนต9องปรับปรุงแก9ไขให9
นําเสนอตDอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

9/2559 
23 ก.ย. 59 
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มาตรา ๑๘ (๑๑)  อนุมัติงบประมาณรายจ�ายจากเงินรายได�ของมหาวิทยาลัย ระเบียบ/ข�อบังคับ 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
7 อนุมัติงบประมาณรายจDายจากงบประมาณเงินรายได9 จากการเปLดรับนักศึกษา 

ภาคปกติ (เพิ่มเติม) และภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาที่  1/2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จํานวน 4,863,500 บาท (ส่ีล9านแปดแสนหก
หม่ืนสามพันห9าร9อยบาทถ9วน) 

10/2559 
21 ต.ค. 59 

� ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยการ
บริหารงบประมาณและ
การเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙  ข9อ ๑๗   

8 พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณเงินรายได9จากการจัดการทรัพยAสินและรายได9 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ป2งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

1 .  อ นุ มั ติ ห ลั กก าร คํ า ข อตั้ ง ง บป ร ะ มาณ เ งิ นร า ย ได9 จ า ก             
การ จัดการทรัพยA สินและราย ได9  ของมหาวิทยา ลัยราชภัฏเทพสตรี 
ป2งบประมาณ พ.ศ. 2560  

2. มอบมหาวิทยาลัยฯ รับข9อสังเกตและข9อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการตDอไป 

10/2559 
21 ต.ค. 59 

9 อนุมัติงบประมาณรายจDายจากงบประมาณเงินรายได9 จากการเปLดรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2559 จํานวน 5,040,000 บาท           
(ห9าล9านส่ีหม่ืนบาทถ9วน) เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ 

12/2559 
23 ธ.ค. 59 

 
 

มาตรา ๑๘ (๑๒) ออกระเบียบและข�อบังคับต�างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได�และ
ผลประโยชน9จากทรัพย9สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยไม�ขัดหรือแย�งกับกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข�อง 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
1 พิจารณารDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย การจDายเบี้ย

ประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   1)  เห็นชอบรDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย การจDาย
เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   2)  การจDายเบี้ยประชุมสําหรับคณะอนุกรรมการสภาคณาจารยAและ
ข9าราชการควรศึกษาพิจารณาเพื่อความรอบคอบ สมบูรณA และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

3/2559 
18 มี.ค. 59 

 

2 พิจารณารDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยกองทุนสวัสดิการ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
     1. มอบมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาดําเนินการทบทวนและปรับปรุงแก9ไขใน
รายละเอียด รDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย กองทุน
สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ให9ครอบคลุมตาม
ประเด็นข9อสังเกตและข9อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
        2. มอบมหาวิทยาลัยฯ นําเสนอข9อมูลเชิงศักยภาพด9านการเงิน
สวัสดิการบุคลากรในภาพรวม ตDอคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยAสิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเพื่อพิจารณาหลักเกณฑAการใช9จDายเงินกองทุน
อยDางถูกต9อง เหมาะสมและเปPนระบบ และนําเสนอคณะอนุกรรมการฝbาย
กฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณารDาง ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย กองทุนสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ตDอไป 

4/2559 
22 เม.ย. 59 
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มาตรา ๑๘ (๑๒) ออกระเบียบและข�อบังคับต�างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได�และ
ผลประโยชน9จากทรัพย9สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยไม�ขัดหรือแย�งกับกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข�อง 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
2 

(ตDอ) 
พิจารณารDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย กองทุนสวัสดิการ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 1 .  เ ห็ นชอบรD าง  ร ะ เ บี ย บมหา วิทย า ลั ยร าชภัฏ เทพสต รี              
วDาด9วย กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. .... และ
มอบมหาวิทยาลัยฯ ปรับแก9ไขตามข9อเสนอของประธานคณะอนุกรรมการ
ฝbายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 2. ให9คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี นําประเด็นความเห็นเก่ียวกับคํานิยาม “บุคลากร”  ที่บันทึกไว9ใน
รายงานการประชุมไปสูDการปฏิบัติ และหากพบปiญหาให9นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา 

10/2559 
21 ต.ค. 59 

 

3 พิจารณารDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย อัตราการจDาย
คDาตอบแทน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. .... 
     1. เห็นชอบในหลักการรDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย 
อัตราการจDายคDาตอบแทน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
พ.ศ. .... 
     2. คณะกรรมการในระดับหลักสูตร กรรมการที่เปPนผู9ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย ให9ได9รับคDาตอบแทนในอัตราไมDเกินคนละ 5,000 บาท   
     3. มอบคณะอนุกรรมการฝbายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พิจารณารDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย อัตราการ
จDายคDาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. .... 
กDอนนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตDอไป 

8/2559 
19 ส.ค. 59 

 

4 เห็นชอบรDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยการพัสดุจากเงิน
รายได9ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

9/2559 
23 ก.ย. 59 

 

5 เห็นชอบรDาง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วDาด9วย กองทุน              
เพื่อการศึกษาและสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยฯ รับข9อสังเกตและข9อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการตDอไป 

10/2559 
21 ต.ค. 59 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



����������	��
�������������������������� �
 �.�. ���� – ��!" 

��#�  %" 

 

 

มาตรา ๑๘ (๑๓)  พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย          
ว�าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข�าราชการพลเรือนใน
ในสถาบันอดุมศึกษามอบหมาย 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
1 พิจารณารDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย การกําหนดภาระ

งานของ ผู9ดํารงตําแหนDงอาจารยA ผู9ชDวยศาสตราจารยA รองศาสตราจารยA และ
ศาสตราจารยA พ.ศ. .... 
     1) เห็นชอบรDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยการกําหนด
ภาระงานของ ผู9ดํารงตําแหนDงอาจารยA ผู9ชDวยศาสตราจารยA รองศาสตราจารยA 
และศาสตราจารยA พ.ศ. .... โดยให9ดําเนินการปรับแก9ไขตามข9อสังเกตและ
ข9อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     2) มอบประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาฝbายกฎหมายของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พิจารณาตรวจสอบความถูกต9องกDอนนําเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามตDอไป 

1/2559 
22 ม.ค. 59 

� พระราชบัญญัติระเบียบ
ข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2547 และที่แก9ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑    
มาตรา 17 
� ประกาศคณะกรรมการ
ข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
เร่ือง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู9ดํารง
ตําแหนDงอาจารยA                
ผู9ชDวยศาสตราจารยA                    
รองศาสตราจารยA และ
ศาสตราจารยA พ.ศ. 2558 
ข9อ 7 

2 พิจารณารDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยหลักเกณฑAและ
วิธีการพิจารณาแตDงตั้งบุคคลให9ดํารงตําแหนDงผู9ชDวยศาสตราจารยA รอง
ศาสตราจารยA และศาสตราจารยA (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
   1) เห็นชอบรDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยหลักเกณฑA
และวิธีการพิจารณาแตDงตั้งบุคคลให9ดํารงตําแหนDง ผู9ชDวยศาสตราจารยA              
รองศาสตราจารยA และศาสตราจารยA (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
   2) มอบอธิการบดี  นําข9อคิด เห็น ข9อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปดําเนินการศึกษาวิเคราะหA จัดทํารายงานการขอกําหนด
ตําแหนDงทางวิชาการ และจัดทําแผนพัฒนาอาจารยAเข9าสูDตําแหนDงทางวิชาการ 
ระยะ 4 ป2 เสนอสภามหาวิทยาลัย 

2/2559 
19 ก.พ. 59 

� พระราชบัญญัติระเบียบ
ข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2547 และที่แก9ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๖๕/๑ 

3 เห็นชอบรายงานผลการพัฒนาอาจารยA เพื่อเข9าสูDตําแหนDงทางวิชาการ และ
มอบอธิการบดีรับข9อสังเกตและข9อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาดําเนินการตDอไป 

3/2559 
18 มี.ค. 59 

 

4 พิจารณาการจ9างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภท ผู9บริหาร 
     1. ยืนยันการจ9างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภท ผู9บริหาร 
ตําแหนDงอธิการบดี และคณบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรื่อง อัตราการจDายเงินเดือนผู9บริหารซ่ึงไมDเปPนข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในตําแหนDงอธิการบดี 
และคณบดี ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ทั้งน้ี ตั้งแตDวันที่ 1 ตุลาคม 
2557 เปPนต9นไป 
      2. ขอให9นิติกรของมหาวิทยาลัยฯ ศึกษาและดําเนินการเก่ียวกับการ
จัดทําสัญญาจ9างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทผู9บริหาร ตาม
ข9อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

5/2559 
27 พ.ค. 59 

� พระราชบัญญัติระเบียบ
ข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ และที่แก9ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๑๘ และมาตรา 
๖๕/๒ 
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มาตรา ๑๘ (๑๓)  พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว�า
ด�วยระเบียบข�าราชการการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข�าราชการพลเรือน   
ในสถาบันอดุมศึกษามอบหมาย 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
5 เห็นชอบการกําหนดเกณฑAและวิธีการในการวิเคราะหAกรอบความต9องการ

คณาจารยAเปPนรายสาขาวิชา เพื่อประโยชนAในการพิจารณาตDอเวลาราชการ
ของข9าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑAและ
วิธีการที่ กําหนดไว9ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา            
ที่ ศธ 0509(5).6/ว1086 ลงวันที่  5 กันยายน 2556 และมอบ
มหาวิทยาลัยฯ นําข9อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปสูDการปฏิบัติ 

5/2559 
27 พ.ค. 59 

� ประกาศคณะกรรมการ
ข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
เร่ือง หลักเกณฑA วิธีการ 
และเงื่อนไขการตDอเวลา
ราชการของข9าราชการ        
พลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา            
พ.ศ. 2557 ข9อ 4 

6 พิจารณารDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยหลักเกณฑA วิธีการ 
และเง่ือนไขการตDอเวลาราชการของข9าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ....  
 1. เห็นชอบรDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
หลักเกณฑA วิธีการ และเง่ือนไขการตDอเวลาราชการของข9าราชการ            
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... และให9ดําเนินการปรับแก9ไขตาม
ข9อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    2. เห็นชอบแตDงตั้งคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการตDอเวลา
ราชการให9แกDข9าราชการ ประกอบด9วย 
        1) รองศาสตราจารยAชนศักดิ์  บDายเที่ยง  กรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยผู9ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
       2) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
รองประธานกรรมการ 
       3) รองอธิการบดีผู9รับผิดชอบงานวิชาการ     กรรมการ 
 4) ผู9ชDวยศาสตราจารยAศุภวัฒนA  ลาวัณยAวิสุทธ์ิ ผู9แทนคณบดี 
กรรมการ 
       5) ประธานสภาคณาจารยAและข9าราชการ     กรรมการ  
 6) ผู9อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษยA  เลขานุการ 
 7) เจ9าหน9าที่ในสํานักบริหารทรัพยากรมนุษยA จํานวน 1 คน        
ผู9ชDวยเลขานุการ 

6/2559  
24 มิ.ย. 59 

� พระราชบัญญัติระเบียบ
ข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา            
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 17 
� ประกาศคณะกรรมการ
ข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
เร่ือง หลักเกณฑA วิธีการ 
และเงื่อนไขการตDอเวลา
ราชการของข9าราชการ       
พลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา            
พ.ศ. 2557 

7 เห็นชอบรDาง ข9อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยหลักเกณฑA และ
วิ ธี ก า ร  ก า ร กํ าห นด ร ะ ดั บ ตํ า แห นD ง แ ล ะ ก าร แตD ง ตั้ ง พ นัก ง า น ใ น
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให9ดํารงตําแหนDง
ประเภทผู9บริหาร ตําแหนDงผู9อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู9อํานวยการกอง
หรือหัวหน9าหนDวยงานที่เรียกช่ืออยDางอ่ืน ที่มีฐานะเทียบเทDากอง ตําแหนDง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ และตําแหนDงประเภททั่วไป             
พ.ศ. .... และให9ดําเนินการปรับแก9ไขตามข9อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

7/2559 
22 ก.ค. 59 

� พระราชบัญญัติระเบียบ
ข9าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา            
พ.ศ. 2547 และที่แก9ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)           
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 65/1 
และมาตรา 65/2 
� ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี พ.ศ. 2558    
ข9อ 14 วรรคสาม 
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มาตรา ๑๘ (๑๓)  พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว�า
ด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข�าราชการพลเรือน           
ในสถาบันอดุมศึกษามอบหมาย 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
8 พิจารณารDาง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกําหนดบัญชี

เงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
     1. เห็นชอบรDาง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกําหนดบัญชี
เงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... และมอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี พิจารณาปรับแก9ไขความใน ข9อ 5 ตามข9อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตDอไป 
     2. มอบฝbายบริหารมหาวิทยาลัย รDวมกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดําเนินการทบทวนและวิเคราะหAโครงสร9าง
อัตรากําลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข9อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และนําเสนอตDอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
เชิงนโยบาย  

8/2559 
19 ส.ค. 59 

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

9 มอบมหาวิทยาลัยฯ นํากรอบอัตรากําลังเพิ่มใหมDของมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี ประจําป2งบประมาณ 2558 – 2561 ที่ เสนอตDอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามหนังสือที่  ศธ 0509(5).6/               
ว 1086 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556 มาใช9ประกอบการพิจารณาตDอเวลา
ราชการของข9าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตรA 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

8/2559 
19 ส.ค. 59 

 

10 อนุมัติตDอเวลาราชการของ รองศาสตราจารยA ดร.ปราโมทยA  จันทรAเรือง 
ข9าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตรA มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 

9/2559 
23 ก.ย. 59 

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

11 รับทราบรายงานกรณีการไมDตDอสัญญาจ9างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามที่  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสนอ 

10/2559 
21 ต.ค. 59 

 

12 พิจารณารDาง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑA วิธีการ และเง่ือนไข การทําสัญญาจ9างและการตDอ
สัญญาจ9าง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี พ.ศ. .... 
 1. อนุมัติหลักการรDาง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑA วิธีการ และเง่ือนไข การทํา
สัญญาจ9างและการตDอสัญญาจ9าง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

11/2559 
18 พ.ย. 59 

� ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยการ
บริหารงานบุคคลสํานัก
พนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี พ.ศ. 2558           
ข9อ 20 
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มาตรา ๑๘ (๑๓)  พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว�าด�วย
ระเบียบข�าราชการการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข�าราชการพลเรือน               
ในสถาบันอดุมศึกษามอบหมาย 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
12 
(ตDอ) 

 2. มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
เทพสตรีพิจารณาตรวจสอบ และปรับแก9ไขข9อความรDาง ประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑA วิธีการ และ
เ ง่ื อน ไข  กา รทํ า สัญญาจ9 า งและการ ตD อ สัญญาจ9 า ง  ของพ นักง าน ใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ตามข9อสังเกต
และข9อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนําเสนอประธาน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ลงนามในประกาศฯ ตDอไป 

  

 
มาตรา ๑๘ (๑๔)  แต�งตั้งคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด หรือมอบหมายให�ปฏิบัติการอย�างหนึ่งอย�างใด อันอยู�ในอํานาจหน�าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
๑ เห็นชอบแตDงตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยAสิน มหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเทพสตรี ประกอบด9วย 
     1)  นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู9ทรงคุณวุฒิ  
ประธานกรรมการ 
     2)  รศ.นันทนา  แจ9งสุวรรณA     อธิการบดี     รองประธานกรรมการ 
     3)  นายโอภาส เขียววิชัย      ผู9ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
     4)  นายวิชิต  พิพัทธกุศลกุล  ผู9ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
     5)  รศ.ประเทือง ภูมิภัทราคม ผู9ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
     6)  ผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล รองอธิการบดีฝbายวางแผนและวิจัย
กรรมการ 
     7)  ผศ.ธนิดา  ภูDแดง   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
     8)  ผศ.จินตนา  เวชมี รองอธิการบดีฝbายบริหาร และกิจการนักศึกษา  
กรรมการและเลขานุการ 

๑/๒๕๕๙ 
๒๒ ม.ค. ๕๙ 

 

๒ เห็นชอบแตDงตั้งคณะกรรมการรDางนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประกอบด9วย 
  1. นายวิชัย  ศรีขวัญ                            ประธานกรรมการ 
  2. นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล                        กรรมการ 
  3. นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ                            กรรมการ 
  4. รองศาสตราจารยAนันทนา  แจ9งสุวรรณA กรรมการ 
  5. ผู9ชDวยศาสตราจารยAศศิธร  วชิรปiญญาพงศA  กรรมการ 
  6. อาจารยAฑัชวงษA  จุลสวัสดิ์                      กรรมการ   
  7. ผู9ชDวยศาสตราจารยAเพชรสุดา  เพชรใส      กรรมการ 
  8. อาจารยAพงศAศรัณยA  จันทรAชุDม                 กรรมการ 
  9. ผู9ชDวยศาสตราจารยAจินตนา  เวชมี            กรรมการและเลขานุการ 

2/2559 
19 ก.พ. 59 
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มาตรา ๑๘ (๑๔)  แต�งตั้งคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด หรือมอบหมายให�ปฏิบัติการอย�างหนึ่งอย�างใด อันอยู�ในอํานาจหน�าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
๓ เห็นชอบแตDงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรAและสังคมศาสตรA 

ประกอบด9วย 
   1.  รองศาสตราจารยAนันทนา  แจ9งสุวรรณA ประธานกรรมการ 
   2.  ผู9ชDวยศาสตราจารยAธนิดา  ภูDแดง  กรรมการ 
   3.  อาจารยAพงศAศรัณยA  จันทรAชุDม  กรรมการ 
   4.  อาจารยAมยุรี  ทรัพยAเที่ยง  กรรมการ 
   5.  อาจารยAชลิดา  แสนวิเศษ  กรรมการ 
   6.  อาจารยAภาคภูมิ  เฉลิมวัฒนA  กรรมการ 
   7.  อาจารยAญาณเทพ  อารมยAอุDน  กรรมการ 

2/2559 
19 ก.พ. 59 

� ข9อบังคับมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
หลักเกณฑA และวิธีการสรร
หาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ข9อ ๗   

๔ เห็นชอบแตDงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ประกอบด9วย 
     1) นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู9ทรงคุณวุฒิ 
ประธานกรรมการ 
     2) รศ.ดร.นันทนา  แจ9งสุวรรณA      อธิการบดี  รองประธานกรรมการ 
     3) ผศ.จินตนา  เวชมี   รองอธิการบดี   กรรมการ 
     4) ผศ.ดร.สัมฤทธ์ิ  เสนกาศ          คณบดี   กรรมการ 
     5) ผศ. ดร.เพชรสุดา  เพชรใส คณบดี   กรรมการ 
     6) ผศ.ศรีสุภา  นาคธน  ผู9อํานวยการ   กรรมการ 
     7) ผศ. ดร.ศศิธร  วชิรปiญญาพงศA   ประธานสภาคณาจารยAและข9าราชการ         
กรรมการ 
     8) อาจารยA ดร.ศตพล  มุDงค้ํากลาง  ข9าราชการหรือพนักงาน สายวิชาการ          
กรรมการ 
     9) อาจารยAอภิชาติ  อาวจําปา  ข9าราชการหรือพนักงาน สายวิชาการ            
กรรมการ 
     10) นางรุDงทิพยA  คงมานะ  ข9าราชการหรือพนักงาน สายสนับสนุน        
กรรมการ 
     11) รองศาสตราจารยAสุรชัย  ขวัญเมือง  ผู9ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย                  
กรรมการ 
     12)  นายโอภาส  เขียววิชัย   ผู9ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย                  
กรรมการ 
     13)  รองศาสตราจารยA ดร.ประเทือง  ภูมิภัทราคม  ผู9ทรงคุณวุฒิภายนอก 
มหาวิทยาลัย  กรรมการ 
     14)  นายขจร  จิตสุขุมมงคล   ผู9ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย                  
กรรมการ 
    15)   นางสุนันทา  สมพงษA      ผู9ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย            
กรรมการ 
    16)  อาจารยAพิธพร  ไทยภูมิ    ผู9อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษยA                
เลขานุการ 
    17)  นายศุภธี  โตสกุล       ผู9ชDวยเลขานุการ 
    18)  นางปLxนธัญ  พรรษา        ผู9ชDวยเลขานุการ 
         ทั้งน้ี ตั้งแตDวันที่ 22 มีนาคม 2559 เปPนต9นไป 

3/2559 
18 มี.ค. 59 

� ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเทพสตรี               
พ.ศ. ๒๕๕7  ข9อ ๕ 
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มาตรา ๑๘ (๑๔)  แต�งตั้งคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด หรือมอบหมายให�ปฏิบัติการอย�างหนึ่งอย�างใด อันอยู�ในอํานาจหน�าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
๕ พิจารณาแตDงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

     1. เห็นชอบแตDงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ประกอบด9วย 
   1)  รองศาสตราจารยAสุรชัย ขวัญเมือง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู9ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
  2) รองศาสตราจารยA ดร.นันทนา  แจ9งสุวรรณA อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี กรรมการ 
   3) ผู9ชDวยศาสตราจารยA ดร.ศศิธร  วชิรปiญญาพงศA  ประธานสภา
คณาจารยAและข9าราชการ  กรรมการ 
   4)  ดร.นุรักษA  มโนสุจริตธรรม ประธานกรรมการสDงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  กรรมการ 
      5)  ศาสตราจารยAประดิษฐA  พงศAทองคํา รองอธิการบดี ฝbายวิชาการ 
กรรมการ  
 6)  ผู9ชDวยศาสตราจารยAเพียงใจ  เจียรวิชญกุล   รองอธิการบดีฝbาย
วางแผนและวิจัย กรรมการ   
      7)  ผู9ชDวยศาสตราจารยAธนิดา  ภูDแดง คณบด ี คณะวิทยาการจัดการ  
กรรมการ 
      8)  ผู9ชDวยศาสตราจารยA ดร.สัมฤทธ์ิ  เสนกาศ  คณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรรมการ 
      9)  อาจารยA ดร.จุติรัช  อนุกูล  ผู9อํานวยการสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม กรรมการ  
      10) อาจารยA ดร.เฉลิมชัย หาญกล9าคณาจารยAประจํา กรรมการ 
      11)  อาจารยA ดร.เสาวนียA ศรีกาญจนารักษA  คณาจารยAประจํา 
กรรมการ  
      12)  นายสมชาย  แก9วเกิด พนักงาน กรรมการ 
     13)  ผู9ชDวยศาสตราจารยAวันดี เภาคํา เลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัยเลขานุการ 
   ทั้งน้ี  ให9คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ดําเนินการให9ได9มาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข9อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วDาด9วยคุณสมบัติหลักเกณฑAและวิธีการได9มาซ่ึง
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เก่ียวข9อง ภายในเก9าสิบวัน 
ราชภัฏเทพสตรี 
     2. มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแตDงตั้งเปPน
คณะทํางานการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
โดยอธิการบดีเปPนผู9ลงนามในคําส่ังแตDงตั้ง  
     นับแตDวันที่มีคําส่ังแตDงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

8/2559 
19 ส.ค. 59 

� ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑAและ
วิธีการได9มาซ่ึงนายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘  
ข9อ ๖ 
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มาตรา ๑๘ (๑๔)  แต�งตั้งคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด หรือมอบหมายให�ปฏิบัติการอย�างหนึ่งอย�างใด อันอยู�ในอํานาจหน�าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
๖ รับทราบผลการสํารวจการจัดทํารDาง พระราชกฤษฎีกาวDาด9วยปริญญาใน

สาขาวิชา อักษรยDอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจําตําแหนDงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ตามที่
มหาวิทยาลัยฯ ได9ดําเนินการ มีความถูกต9อง ครบถ9วน สมบูรณA และไมDมีผล
บังคับใช9ย9อนหลัง 

12/2559 
23 ธ.ค. 59 

 

๗ พิจารณาแตDงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี และแตDงตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู9อํานวยการสถาบัน และผู9อํานวยการสํานัก 
  ๑) เห็นชอบแตDงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
ประกอบด9วย 
 (๑) รองศาสตราจารยAนันทนา  แจ9งสุวรรณA ประธานกรรมการ 
 (๒) ผู9ชDวยศาสตราจารยAฐาปกรณA  แก9วเงิน กรรมการ 
 (๓) ผู9ชDวยศาสตราจารยAเพชรรัตนA  บริสุทธ์ิ กรรมการ 
 (๔) ผู9ชDวยศาสตราจารยAวนิดา  เพิ่มศิริ  กรรมการ 
 (๕) นางสาวขนิษฐา  สุกใส   กรรมการ 
 (๖) อาจารยAเพ็ญนภา  จุมพลพงษA  กรรมการ 
 (๗) อาจารยAอุษณี  จิตติมณี   กรรมการ 
   ๒) เห็นชอบแตDงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตรA ประกอบด9วย 
 (๑) รองศาสตราจารยAนันทนา  แจ9งสุวรรณA ประธานกรรมการ 
 (๒) ผู9ชDวยศาสตราจารยAธนิดา  ภูDแดง  กรรมการ 
 (๓) ผู9ชDวยศาสตราจารยAศรีสุภา  นาคธน  กรรมการ 
 (๔) ผู9ชDวยศาสตราจารยAชุลีพร  สงวนศรี  กรรมการ 
 (๕) ผู9ชDวยศาสตราจารยAทิพวัลยA  คําคง  กรรมการ 
 (๖) อาจารยAภูวดล  จุลสุคนธA   กรรมการ 
 (๗) อาจารยAคธาวุธ  ศรียา   กรรมการ 
   3) เห็นชอบแตDงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรAและ
เทคโนโลยี  ประกอบด9วย 
 (๑) รองศาสตราจารยAนันทนา  แจ9งสุวรรณA ประธานกรรมการ 
 (๒) ผู9ชDวยศาสตราจารยAเพชรสุดา  เพชรใส กรรมการ 
 (๓) ผู9ชDวยศาสตราจารยAเพชรรัตนA  บริสุทธ์ิ กรรมการ 
 (๔) อาจารยAขวัญชัย  ชัยอุดม   กรรมการ 
 (๕) อาจารยAเจนจิรา  เดชรักษา  กรรมการ  
           (๖) อาจารยAธีรภัทร  สุวรรณรุจิ  กรรมการ 
 (๗) อาจารยAธนวัฒนA  พงษAศักดิ์  กรรมการ 
     ๔) เห็นชอบแตDงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประกอบด9วย 
 (๑) รองศาสตราจารยAนันทนา  แจ9งสุวรรณA ประธานกรรมการ 
 (๒) ผู9ชDวยศาสตราจารยAฐาปกรณA  แก9วเงิน กรรมการ 
 (๓) อาจารยAพงศAศรัณยA  จันทรAชุDม  กรรมการ 
 (๔) อาจารยAกอรวี  ศิริโภคาภิรมยA  กรรมการ 
 (๕) อาจารยAปiญญAชลี  เตDาทอง  กรรมการ 

12/2559 
23 ธ.ค. 59 

� ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
หลักเกณฑA และวิธีการสรร
หาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑  
ข9อ ๗ 
� ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
หลักเกณฑAและวิธีการสรร
หาผู9อํานวยการสถาบัน 
สํานัก ศูนยA สDวนราชการ 
หรือหนDวยงานที่เรียกช่ือ
อยDางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทDา
คณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข9อ ๗   

 



����������	��
�������������������������� �
 �.�. ���� – ��!" 

��#�  %& 

 

 
มาตรา ๑๘ (๑๔)  แต�งตั้งคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด หรือมอบหมายให�ปฏิบัติการอย�างหนึ่งอย�างใด อันอยู�ในอํานาจหน�าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
๗ 

(ตDอ) 
 (๖) อาจารยAธนชัย  ปฐมรัตนA   กรรมการ 
 (๗) อาจารยAดวงพร  ไม9ประเสริฐ  กรรมการ 
     ๕) เห็นชอบแตDงตั้งคณะกรรมการสรรหาผู9อํานวยการสํานัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบด9วย 
 (๑) รองศาสตราจารยAนันทนา  แจ9งสุวรรณA ประธานกรรมการ 
 (๒) อาจารยAจุติรัช  อนุกูล   กรรมการ 
 (๓) อาจารยAพงศAศรัณยA  จันทรAชุDม  กรรมการ 
 (๔) อาจารยAมยุรี  ทรัพยAเที่ยง   กรรมการ 
 (๕) นางสาวชวนชม  สมนึก   กรรมการ 
 (๖) อาจารยAปLยะพงษA  แดงขํา   กรรมการ 
 (๗) นายอานพ  ทองตัน   กรรมการ 
     ๖) เห็นชอบแตDงตั้งคณะกรรมการสรรหาผู9อํานวยการสถาบันวิจัย และ
พัฒนา ประกอบด9วย 
 (๑) รองศาสตราจารยAนันทนา  แจ9งสุวรรณA ประธานกรรมการ 
 (๒) อาจารยAจุติรัช  อนุกูล   กรรมการ 
 (๓) ผู9ชDวยศาสตราจารยAธนิดา  ภูDแดง  กรรมการ 
 (๔) อาจารยAพิธพร  ไทยภูมิ   กรรมการ 
 (๕) อาจารยAวัลยAลิกา  สุขสําราญ  กรรมการ 
 (๖) อาจารยAนนทรัฐ  บํารุงเกียรติ  กรรมการ 
 (๗) นายนพดล  มีคุณ   กรรมการ 

  

๘ เห็นชอบแตDงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ประกอบด9วย 
 1) นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู9ทรงคุณวุฒิ  
ประธานกรรมการ  
 2) รองศาสตราจารยAชนศักดิ์ บDายเที่ยง ผู9แทนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู9ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 3) นายวิชัย  ศรีขวัญ ผู9แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู9ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 4) นายเฉลิมชัย  ผู9พัฒนA ผู9แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู9ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 5) นายสมชาย  ฟzอนรําดี ผู9แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู9ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 6) นายคนึง  สลุงโครพ ผู9แทนข9าราชการและพนักงาน  
กรรมการ 
 7) อาจารยAกันยา  กองสูงเนิน  ผู9แทนข9าราชการและพนักงาน                                         
กรรมการ 
 8) อาจารยAธีรภัทร  สุวรรณรุจิ  ผู9แทนข9าราชการและพนักงาน                                             
กรรมการ 
 9) ผู9ชD วยศาสตราจารยAสกล  นันทศรี วิวัฒนA  ผู9แทนข9าราชการ            
และพนักงาน   กรรมการ 

12/2559 � ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
หลักเกณฑA วิธีการได9มา 
และคุณสมบัติของ 
ผู9ดํารงตําแหนDงอธิการบดี 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข9อ ๗   
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มาตรา ๑๘ (๑๕)  พิจารณาและให�ความเห็นชอบในเร่ืองที่เกี่ยวกบักิจการของมหาวิทยาลัย ตามที่
อธิการบดี หรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให�อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย�างหนึ่ง
อย�างใดอันอยู�ในอํานาจและหน�าที่ของสภามหาวิทยาลัยได� 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
 -   
 

มาตรา ๑๘ (๑๖)  ส�งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก�าวหน�าของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจร�วมกับสถาบันอื่น 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
 -   
 

มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน�าที่อืน่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได�ระบุให�เป?นหน�าที่ของผู�ใด
โดยเฉพาะ 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
1 รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจDาย และยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงิน

รายได9 ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจําเดือนธันวาคม 2558 
1/2559 

22 ม.ค. 59 
� ข9อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วDาด9วย
การบริหารงบประมาณ
และการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

2 รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจDาย และยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได9 
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจําเดือนมกราคม 2559 

2/2559 
๑๙ ก.พ. ๕๙ 

3 รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจDาย และยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงิน
รายได9 ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจําเดือนกุมภาพันธA 2559 

3/2559 
๑๘ มี.ค. ๕๙ 

4 รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจDาย และยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงิน
รายได9 ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจําเดือนมีนาคม 2559 

4/2559 
๒๒ เม.ย. ๕๙ 

5 รับทราบรายงานการรับ - จDายงบประมาณเงินรายได9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
เทพสตรี ประจําเดือนเมษายน 2559 ป2งบประมาณ 2559 

5/2559 
๒๗ พ.ค. ๕๙ 

6 รับทราบรายงานการรับ – จDายงบประมาณเงินรายได9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
เทพสตรี ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 ป2งบประมาณ 2559 

6/2559 
๒๔ มิ.ย. ๕๙ 

7 รับทราบรายงานการรับ – จDายงบประมาณเงินรายได9มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เทพสตรี ประจําเดือนมิถุนายน 2559 ป2งบประมาณ 2559 

7/2559 
๒๒ ก.ค. ๕๙ 

8 รับทราบรายงานการรับ – จDายงบประมาณเงินรายได9มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี ประจําเดือนกรกฎาคม 2559 

8/2559 
๑๙ ส.ค. ๕๙ 

 

9 รับทราบรายงานการรับ – จDายงบประมาณเงินรายได9มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือนสิงหาคม 2559 ป2งบประมาณ 2559 

9/2559 
๒๓ ก.ย. ๕๙ 

10 รับทราบรายงานการรับ – จDายงบประมาณเงินรายได9มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือนกันยายน 2559 ป2งบประมาณ 2559 

10/2559 
๒๑ ต.ค. ๕๙ 

11 รายงานการรับ – จDายเงิน งบประมาณเงินรายได9มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนตุลาคม 2559 ป2งบประมาณ ๒๕60 

11/2559 
๑๘ พ.ย. ๕๙ 

12 รับทราบรายงานการรับ - จDายงบประมาณเงินรายได9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559 ป2งบประมาณ 2560 

12/2559 
๒๓ ธ.ค. ๕๙ 
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การดําเนนิงานตามอํานาจหน�าที่สภามหาวิทยาลัย 
ตามมาตราที่ ๑๘  แห�ง พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย          
การให�บริการทางวิชาการแก�สังคม การผลิตและส�งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษ9ส่ิงแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
1 เห็นชอบแผนการ Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  และให&

มหาวิทยาลัยฯ นําประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย
และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 2561 – 2565)           
มาเป7นหลัก ในการจัดทํา Reprofile รวมทั้งข&อสังเกตและข&อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 

1/2560 
20 ม.ค. 60 

 

2 รับทราบกรอบคําของบประมาณรายจ@ายประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
มอบมหาวิทยาลัยฯ รับข&อสังเกตและข&อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการต@อไป 

1/2560 
20 ม.ค. 60 

 

3 การ Reprofiling มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
     1. รับทราบการ Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
     2.  มอบมหาวิทยาลัยฯ จัดทําแผนการ Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
เทพสตรี โดยให&ทุกภาคส@วนมีส@วนร@วม ตามข&อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ให&นําเสนอกระบวนการและขั้นตอนต@อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 1/2560 

พิเศษ 
(1)/2560 

11 ม.ค. 60 

 

4  เห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี ประจําปAการศึกษา 2559 และมอบมหาวิทยาลัยฯ เสนอแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แบบบูรณาการในภาพรวมและเช่ือมโยงทั้งระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา ตามข&อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

๕/๒๕๖๐ 
๑๙ พ.ค. ๖๐ 

 

5 เห็นชอบแนวทางการปฏิรูปการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ เสนอ และมอบมหาวิทยาลัยฯ นําเสนอ เรื่อง การรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต@อสภามหาวิทยาลัยในวาระศึกษา
พิจารณาเชิงนโยบายในครั้งต@อไป 

6/2560 
23 มิ.ย. 60 

 

6 แนวทางการแก&ปRญหาการรับนักศึกษาที่ไม@เป7นไปตามแผนรับนักศึกษา และ
แนวทางการรับนักศึกษาในอนาคต  
 (1) เห็นชอบแนวทางการแก&ไขปRญหาการรับนักศึกษา ที่ไม@เป7นไป
ตามแผนรับนักศึกษา และแนวทางการรับนักศึกษา ในอนาคต และมอบ
อธิการบดีรับข&อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ดําเนินการเพื่อวางแผนปฏิบัติการต@อไป 
 (2) มอบมหาวิทยาลัยฯ นําเสนอ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาท&องถิ่น
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต@อสภามหาวิทยาลัยในวาระศึกษาพิจารณา
เชิงนโยบายในการประชุมครั้งต@อไป ตามข&อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ให&มีผลตั้งแต@วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เป7นต&นไป 

8/2560 
25 ส.ค. 60 

 

 
 
 

ป�พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
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มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย          
การให�บริการทางวิชาการแก�สังคม การผลิตและส�งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษ9ส่ิงแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
7 เห็นชอบแนวทางการดําเนินการแก&ไข กรณี การย&ายนักศึกษาจากหน@วยจัด

การศึกษานอกที่ตั้ง อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรคY และอําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี เข&ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามที่มหาวิทยาลัย
เสนอ และมอบอธิการบดีวางแผนการใช&พื้นที่ของหน@วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง 
ทั้ง ๔ แห@ง เพื่อให&เกิดประโยชนYอย@างคุ&มค@า ตามข&อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

9/2560 
22 ก.ย. 60 

 

8 อนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของส@วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 1. อนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของส@วนราชการสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 ๒. มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการทบทวนปรับแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ของส@วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปA
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให&สอดคล&องกับยุทธศาสตรYของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ฉบับใหม@ และรายงานต@อสภามหาวิทยาลัยทราบ 

9/2560 
22 ก.ย. 60 

 

9 รับทราบข&อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปAงบประมาณ 2556 – 
2560 และมอบอธิการบดีทบทวนยุทธศาสตรYและการบริหารด&านการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข&อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

9/2560 
22 ก.ย. 60 

 

10 เห็นชอบยุทธศาสตรYมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 – 2565 และ
มอบกรรมการสภามหาวิทยาลัยนํายุทธศาสตรYมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2562 – 2565 ไปพิจารณา และหากมีข&อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป7น
ประโยชนYต@อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให&นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งต@อไป 

10/2560 
20 ต.ค. 60 

 

11 เห็นชอบร@าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย 
หลักเกณฑY  วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการรับคนพิการเข&าศึกษาต@อใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน ข&อ ๓ และ ข&อ ๑๖ 
ของร@าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีฉบับดังกล@าว ตามข&อสังเกตและ
ข&อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

11/2560 
24 พ.ย. 60 

� พระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ 
พ.ศ. 2551  
� ระเบียบคณะกรรมการ
ส@งเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการว@าด&วยการ
จัดการศึกษาระดับอุดม 
ศึกษาสําหรับคนพิการ 
พ.ศ. 2552  
� ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่ือ แนว
ทางการส@งเสริมการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
สําหรับคนพิการ ลงวันที่ 
13 มกราคม 2553 
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มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย          
การให�บริการทางวิชาการแก�สังคม การผลิตและส�งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษ9ส่ิงแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
12 การเปล่ียนแปลงแผนการรับเข&าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปA

การศึกษา 2561 และพิจารณาแผนการรับเข&าศึกษานักศึกษาพิการ ระดับปริญญา
ตรี ภาคปกติ ประจําปAการศึกษา 2561 
 (1) อนุมัติการเปล่ียนแปลงแผนการรับเข&าศึกษา ระดับปริญญาตรี            
ภาคปกติ ประจําปAการศึกษา 2561 
 (2) มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับลดจํานวนเปcาหมายนักศึกษาคน
พิการ ในแผนการรับเข&าศึกษานักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประจําปAการศึกษา 2561 ตามข&อสังเกตและข&อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

11/2560 
24 พ.ย. 60 

 

 

13 รับทราบกรอบรายละเอียดคําของบประมาณ (Pre-Ceiling) ประจําปA
งบประมาณ พ .ศ . 2562 มหา วิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  และมอบ
มหาวิทยาลัยรับข&อสังเกตและข&อเสนอแนะ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไป
พิจารณาดําเนินการต@อไป 

11/2560 
24 พ.ย. 60 

 

 

14 เห็นชอบ Road map แผนยุทธศาสตรYมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปA 
พ.ศ. 2562 – 2565 

11/2560 
24 พ.ย. 60 

 

15 รับทราบ รายงานผลดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน และทรัพยYสิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปA พ.ศ. 2560        

11/2560 
24 พ.ย. 60 

 

16 รับทราบ รายงานการใช&จ@ายเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2560 

11/2560 
24 พ.ย. 60 

� ระเบียบมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย 
กองทุนเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เทพสตรี พ.ศ. 2548           
ข&อ 11 

17 เห็นชอบแผนบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปA
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และมอบมหาวิทยาลัยนําข&อสังเกตและข&อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการปรับปรุง
การจัดการความเส่ียงของมหาวิทยาลัย 

12/2560 
22 ธ.ค. 60 

 

๑๘ รับทราบแผนการรับเข&าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปAการศึกษา 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ และแผนการรับเข&าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) ประจําปAการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  

12/2560 
24 พ.ย. 60 

 

 
มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข�อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให�ส�วนราชการ
ใดในมหาวิทยาลัยเป?นผู�ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข�อบังคับสําหรับส�วนราชการหรือหน�วยงานนั้น 
เป?นเร่ืองๆ ก็ได� 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
1 ปรับแก&ไขข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จํานวน 3 ฉบับ 

 1. เห็นชอบในหลักการ ให&บุคลากรทุกภาคส@วนมีส@วนร@วมในการสรรหา
อธิการบดี อย@างกว&างขวาง โดยมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งผู&แทนข&าราชการ และ
พนักงาน ตามคํานิยาม ข&อ 4 ของข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
หลักเกณฑY  วิ ธีการได&มา และคุณสมบัติของผู&ดํ ารงตําแหน@งอธิการบดี  
พ.ศ. 2551  

พิเศษ 
(2)/2560 
6 ก.พ. 60 
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มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข�อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให�ส�วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป?นผู�ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข�อบังคับสําหรับส�วนราชการหรือ
หน�วยงานนัน้ เป?นเร่ืองๆ ก็ได� 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
๑ 

(ต@อ) 
     2. มอบมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี เพิ่มเติม เรื่อง รายช่ือผู&สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี 
และให&บุคคลตามบัญชีรายช่ือดังกล@าว มีสิทธิหยั่งเสียง ตามความข&อ 8(3) 
ของข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วยหลักเกณฑY วิธีการได&มา 
และคุณสมบัติของผู&ดํารงตําแหน@งอธิการบดี  พ.ศ. 2551 ด&วย  
     3. ให&ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  
มีอํานาจออกคําส่ังแต@งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ในกรณีที่มีความ
จําเป7น เพื่อประโยชนYในการดําเนินการตามภาระหน&าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  

2 เห็นชอบแต@งตั้งคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการต@อเวลาราชการให&แก@
ข&าราชการ ประจําปAงบประมาณ 2560 ประกอบด&วย 
     1. รองศาสตราจารยYสุรชัย  ขวัญเมือง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู&ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
     2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รองประธานกรรมการ 
     3. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ผู&รับผิดชอบงานวิชาการ 
กรรมการ 
     4. อาจารยY ดร.สกุล  คํานวนชัย  ผู&แทนคณบดี      กรรมการ 
     5. ประธานสภาคณาจารยYและข&าราชการ  กรรมการ 
     6. ผู&อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษยY  เลขานุการ 
     7. นายคทายุทธ  ช่ืนชม    ผู&ช@วยเลขานุการ 

3/2560 
24 มี.ค. 60 

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

3 เห็นชอบร@าง ข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วยโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

3/2560 
24 มี.ค. 60 

� ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี                  
พ.ศ. 2557 
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มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข�อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให�ส�วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป?นผู�ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข�อบังคับสําหรับส�วนราชการหรือ
หน�วยงานนัน้ เป?นเร่ืองๆ ก็ได� 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
4 เห็นชอบกําหนดอัตราการจ@ายเงินเดือนเริ่มต&นของผู&ดํารงตําแหน@งรักษา

ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในอัตราเดือนละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต@วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เป7นต&นไป และให&ปรับแก&ไข
ความในข&อ 2 ของ ร@างประกาศมหาวิทยาลัยฯ ตามข&อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

5/2560 
19 พ.ค. 60 

� ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี พ.ศ. 2558    
ข&อ 23 
� ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย 
ค@าตอบแทนผู&บริหารที่มิได&
เป7นข&าราชการ หรือ
พนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา และ
ค@าตอบแทนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี พ.ศ. 2553 และ
ที่แก&ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2555 และ             
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 
ข&อ 10 

๕ เห็นชอบร@าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การบรรจุ 
แต@งตั้ งการทําสัญญาจ&าง และกําหนดอัตราเ งินเดือนหรือค@าจ&าง หรือ
ค@าตอบแทนอ่ืนๆ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

8/2560 
25 ส.ค. 60 

� ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี             
พ.ศ. 2557 และที่แก&ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)           
พ.ศ. 2560 ข&อ 19 

๖ เห็นชอบร@าง ข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย หลักเกณฑYและ
วิธีการเปล่ียนตําแหน@ง การเปล่ียนระดับตําแหน@ง และการตัดโอนตําแหน@ง
บุคลากร พ.ศ. ..... 

9/2560 
22 ก.ย. 60 

� พระราชบัญญัติระเบียบ
ข&าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา            
พ.ศ. 2547 และที่แก&ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)             
พ.ศ. 2551 มาตรา 17 

มาตรา ๒๐ และ“มาตรา 
65/1 

� ประกาศ ก.พ.อ.           
เร่ือง มาตรฐานการเปล่ียน
ตําแหน@ง การเปล่ียนระดับ
ตําแหน@ง และการตดัโอน
ตําแหน@งข&าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2553 
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มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข�อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให�ส�วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป?นผู�ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข�อบังคับสําหรับส�วนราชการหรือ
หน�วยงานนัน้ เป?นเร่ืองๆ ก็ได� 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
๗ เห็นชอบร@าง ข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วยการกําหนดระดับ

ตําแหน@งและแต@งตั้งข&าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให&ดํารงตําแหน@ง
สูงขึ้น (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 

9/2560 
22 ก.ย. 60 

� ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง 
มาตรฐานการกําหนดระดับ
ตําแหน@งและการแต@งตัง้
ข&าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให&ดํารง
ตําแหน@งสูงขึ้น                   
พ.ศ. 2553 ข&อ 12 

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

10/2560 
20 ต.ค. 60 

� คําส่ังหัวหน&าคณะรักษา
ความสงบแห@งชาตทิี่ 
37/2560 เร่ือง การแก&ไข
การบริหารงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ข&อ 4 

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

11/2560 
24 พ.ย. 60 

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

10 เห็นชอบร@าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย 
หลักเกณฑY  วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการรับคนพิการเข&าศึกษาต@อใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน ข&อ ๓ และ ข&อ ๑๖ 
ของร@าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีฉบับดังกล@าว ตามข&อสังเกตและ
ข&อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

11/2560 
24 พ.ย. 60 

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



����������	��
�������������������������� �
 �.�. ���� – ��!" 

��#�  �� 

 

 
มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข�อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให�ส�วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป?นผู�ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข�อบังคับสําหรับส�วนราชการหรือ
หน�วยงานนัน้ เป?นเร่ืองๆ ก็ได� 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
11 เห็นชอบร@าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ประสบการณY และ

ระยะเวลาการปฏิบัติงานของตําแหน@งประเภทผู&บริหาร พ.ศ. .... และมอบ
มหาวิทยาลัยนําข&อสังเกตและข&อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไป
พิจารณาประกอบการดําเนินการปรับแก&ไขร@างประกาศ 

12/2560 
22 ธ.ค. 60 

� พระราชบัญญัติระเบียบ
ข&าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา            
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก&ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)           
พ.ศ. 2551 มาตรา 20 
และมาตรา ๓๐ 

 
มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปDดสอนของมหาวิทยาลัย 
และตดิตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
1 อนุมัติการขยายภาระงานอาจารยYที่ปรึกษาวิทยานิพนธY/ค&นคว&าอิสระ ที่ มี

ศักยภาพพร&อมที่จะดูแลนักศึกษามากกว@า 5 คน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
โท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตรY ดังน้ี 
     1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได&แก@ 
 (1) ผู&ช@วยศาสตราจารยY ดร.เพชรสุดา  เพชรใส 
 (2) อาจารยY ดร.อภิสรรคY  ภาชนะวรรณ 
 (3) อาจารยY ดร.เฉลิมชัย หาญกล&า 
 (4) อาจารยY ดร.เสริมทรัพยY วรปRญญา 
 (5) อาจารยY ดร.ภูวดล  จุลสุคนธY 
     2) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได&แก@ 
 (1) รองศาสตราจารยY ดร.ปราโมทยY  จันทรYเรือง 
 (2) ผู&ช@วยศาสตราจารยY ดร.ทิพวัลยY คําคง 
 (3) ผู&ช@วยศาสตราจารยY ดร.วิไล  ทองแผ@ 
            (4) ผู&ช@วยศาสตราจารยY ดร.ทรงศรี ตุ@นทอง 
 (5) อาจารยY ดร.เนติ เฉลยวาเรศ 

1/2560 
20 ม.ค. 60 

� ประกาศกระทรวง
ศึกษา ธิการ เร่ือง เกณฑY
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548   
ข&อ 10 

2 เห็นชอบงดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY ในภาคการศึกษาที่ 
1 ปAการศึกษา 2560 

1/2560 
20 ม.ค. 60 

 

3 การขอย&ายนักศึกษา จากหน@วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และหน@วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรคY เข&ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 1. รับทราบการย&ายนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรY จํานวน  13 
คน จากหน@วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี เข&ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในภาค
การศึกษาที่ 2/2559  
 2. รับทราบการย&ายนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรYธุรกิจ จํานวน  10 
คน จากหน@วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรคY เข&ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในภาค
การศึกษาที่ 1/2560 

3/2560 
24 มี.ค. 60 
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มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปDดสอนของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
4 อนุมัติการขอย&ายนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) สาขาวิชาคอมพิวเตอรYธุรกิจ 

หมู@เรียน 582749801 จํานวน 17 คน  ของหน@วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง 
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรคY  ตามรายช่ือนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ เสนอ 
เข&ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต@ภาคการศึกษาที่  1                       
ปAการศึกษา 2560 เป7นต&นไป 

4/2560 
21 เม.ย. 60 

 

5 อนุมัติการขอย&ายนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรY 
หมู@เรียน 582947007 จํานวน 17 คน และหมู@เรียน 582947003 
จํานวน 25 คน ของหน@วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง อําเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี  ต ามราย ช่ือนักศึ กษาที่มหาวิทยาลัยฯ เสนอ เข&ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต@ภาคฤดูร&อน ปAการศึกษา 2559 เป7นต&นไป 

4/2560 
21 เม.ย. 60 

 

๖ เห็นชอบเกณฑYการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ปAงบประมาณ ๒๕60 และมอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สอบทานเป7นกรณีพิเศษ ในประเด็นการ
ปฏิรูปการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

5/2560 
19 พ.ค. 60 

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

๗ ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่
ได&รับการตรวจประเมิน 
 1. รับทราบผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรYธุรกิจ ณ หน@วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรคY และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต ณ หน@วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ&งผล            
การตรวจประเมิน 
 2. มอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบการจัดการศึกษา กรณี การย&าย
นักศึกษาจากหน@วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง เข&ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ตามข&อสังเกตและข&อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งต@อไป 
 ทั้งน้ี ให&มีผลตั้งแต@วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เป7นต&นไป 

8/2560 
25 ส.ค. 60 
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มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปDดสอนของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
๘ เห็นชอบแนวทางการดําเนินการแก&ไข กรณี การย&ายนักศึกษาจากหน@วยจัด

การศึกษานอกที่ตั้ง อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรคY และอําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี เข&ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามที่มหาวิทยาลัย
เสนอ และมอบอธิการบดีวางแผนการใช&พื้นที่ของหน@วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง 
ทั้ง ๔ แห@ง เพื่อให&เกิดประโยชนYอย@างคุ&มค@า ตามข&อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

9/2560 
22 ก.ย. 60 

 

๙ เห็นชอบร@าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย 
หลักเกณฑY  วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการรับคนพิการเข&าศึกษาต@อใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน ข&อ ๓ และ ข&อ ๑๖ 
ของร@าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีฉบับดังกล@าว ตามข&อสังเกตและ
ข&อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

11/2560 
24 พ.ย. 60 

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

    
1๐ การเปล่ียนแปลงแผนการรับเข&าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจํา                    

ปAการศึกษา 2561 และพิจารณาแผนการรับเข&าศึกษานักศึกษาพิการ ระดับปริญญา
ตรี ภาคปกติ ประจําปAการศึกษา 2561 
 (1) อนุมัติการเปล่ียนแปลงแผนการรับเข&าศึกษา ระดับปริญญาตรี            
ภาคปกติ ประจําปAการศึกษา 2561 
 (2) มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับลดจํานวนเปcาหมายนักศึกษาคน
พิการ ในแผนการรับเข&าศึกษานักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประจําปAการศึกษา 2561 ตามข&อสังเกตและข&อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

11/2560 
24 พ.ย. 60 

 

1๑ เห็นชอบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปA พ.ศ. 2560 รอบ 12 (วันที่ 1 ตุลาคม 
2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560) และมอบมหาวิทยาลัยนําข&อสังเกตและ
ข&อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาประกอบการ
ดําเนินการปรับปรุงประเด็นความเส่ียง 

12/2560 
22 ธ.ค. 60 

 

1๒ อนุมัติการของดรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 
(ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ประจําปAการศึกษา 
๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY  

12/2560 
22 ธ.ค. 60 

 

1๓ อนุมัติการของดรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุpน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจําปAการศึกษา ๒๕๖๑ คณะ
มนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY  

12/2560 
22 ธ.ค. 60 
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มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปDดสอนของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
1๔ รับทราบแผนการรับเข&าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปAการศึกษา ๒๕๖๑ 

– ๒๕๖๕ และแผนการรับเข&าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจําปA
การศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  

12/2560 
22 ธ.ค. 60 

 

 
มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให�ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑติ อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
1 อนุมัติให&ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 3 คน ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 33 คน 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 5 คน และปริญญาบัณฑิต จํานวน 311 คน 
1/2560 � ข&อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  

� ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
การประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี             
พ.ศ. ๒๕๕๐  � ข&อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เทพสตรี ว@าด&วยการ
ประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี            
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
� ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
การประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

2 อนุมัติให&ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 2 คน ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 24 คน 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 คน และปริญญาบัณฑิตจํานวน 731 คน 

2/2560 

3 อนุมัติให&ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 7 คน และปริญญาบัณฑิต จํานวน 52 คน 3/2560 
4 อนุมัติให&ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 2 คน ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 13 คน 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 คน และปริญญาบัณฑิต จํานวน 93 คน 
4/2560 

5 อนุมัติ ให&ปริญญามหาบัณฑิต 11 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 2 คน              
และปริญญาบัณฑิต จํานวน 19 คน 

5/2560 

6 อนุมัติให&ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน 1๑ คน และปริญญาบัณฑิต จํานวน 521 คน 6/2560 
7      1. อนุมัติให&ปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน 18 คน ทั้งน้ี ให&มีผลตั้งแต@วันที่ 18 

กรกฎาคม 2560 เป7นต&นไป และอนุมัติให&ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 4 คน และ
ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 24 คน 
     2. อนุมัติให&ปริญญาบัณฑิต จํานวน 111 คน ทั้งน้ี ให&มีผลตั้งแต@วันที่ 18 
กรกฎาคม 2560 เป7นต&นไป และอนุมัติให&ปริญญาบัณฑิต จํานวน 50 คน 

8/2560 

8  อนุมัติให&ปริญญาบัณฑิต จํานวน 106 คน 9/2560 
9 อนุมัติให&ปริญญามหาบัณฑิต  23 คน และปริญญาบัณฑิต จํานวน 189 คน 10/2560 

10 อนุมัติให&ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน  23 คน และปริญญาบัณฑิต จํานวน 87 คน 11/2560 
11 พิจารณาอนุมัติให&ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 

 (1) อนุมัติให&ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 15 คน 
 (2) อนุมัติให&ปริญญาบัณฑิต จํานวน 92 คน  
 (3) มอบมหาวิทยาลัยนําข&อสังเกตและข&อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดําเนินการ 

12/2560 

 
มาตรา ๑๘ (๕)  พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย 
สถาบัน สํานัก ศูนย9 ส�วนราชการ หรือหน�วยงานที่เรียกช่ืออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าคณะ รวมทั้งการแบ�งส�วน
ราชการหรือหน�วยงานของส�วนราชการดังกล�าว 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
 -   
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มาตรา ๑๘ (๖)  อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาช้ันสูง หรือสถาบันอืน่เข�าสมทบในมหาวิทยาลัย หรือยกเลิกการ
สมทบ 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
 -   

 
มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให�ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให�สอดคล�องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ          
การอุดมศึกษากําหนด 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
1 อนุมัติปqดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการ

ออกแบบ) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY และงดรับนักศึกษา ตั้งแต@ภาค
การศึกษาที่  1 ปAการศึกษา 2560 เป7นต&นไป ทั้งน้ี ให&มหาวิทยาลัยฯ ดูแล
นักศึกษาที่ยังมีอยู@ในหลักสูตร จนกระทั่งนักศึกษาคนสุดท&ายสําเร็จการศึกษา 

2/2560 
๒๔ ก.พ. ๖๐ 

 

2 อนุมัติการเปล่ียนแปลงอาจารยYผู&รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยYประจําหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY ดังน้ี 
 จากเดิม  1. ผศ.สํารวม  วารายานนทY 
   2. ผศ.ทัศนียY  กระต@ายอินทรY 
   3. ผศ.มานิตา  ศรีสาคร 
   4. อ.สนธยา  สุขอ่ิม 
   5. อ.ชนิตตา  โชติช@วง 
 เปล่ียนใหม@ 1. ผศ.สํารวม  วารายานนทY 
   2. ผศ.ทัศนียY  กระต@ายอินทรY 
   3. อ.ปริญญา  เงินพลอย 
   4. อ.สนธยา  สุขอ่ิม 
   5. อ.ชนิตตา  โชติช@วง 

2/2560 
๒๔ ก.พ. ๖๐ 

� ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห@งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข&อ ๔ 

3 อนุมัติการเปล่ียนแปลงอาจารยYผู&รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยYประจําหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรY (หลักสูตรใหม@ 
พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY 
 จากเดิม  1. อ.วันวิสา  แย&มกระจ@าง 
   2. อ.อุเทน  เรืองรุ@ง 
   3. อ.ชัยวัฒนY  มัจฉาธิคุณ 
   4. อ.ศศิชาลY  รถกล 
   5. รศ.สรายุทธ  เสง่ียม 
 เปล่ียนใหม@ 1. อ.วันวิสา  แย&มกระจ@าง 
   2. อ.ธัชพล  ทีดี 
   3. รศ.สรายุทธ  เสง่ียม 
   4. อ.ชลิดา  แสนวิเศษ 
   5. อ.จุฑามาศ  พรรณสมัย 

2/2560 
๒๔ ก.พ. ๖๐ 
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มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให�ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให�สอดคล�องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
4 
 

อนุมัติการเปล่ียนแปลงอาจารยYผู&รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยYประจํา
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและพล
ศึกษา 5 ปA (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตรY ดังน้ี 
 จากเดิม  1) ผศ.ธัชวรรณ  หงสYนาค 
   2) อ.ดร.สิริพร  ดาวัน 
   3) อ.ภัสยากร  เลาสวัสดิกุล 
   4) อ.เอนก  อ@อนไสว 
   5) อ.สุเมธ  เปAยสิริ  
เปล่ียนใหม@  1) ผศ.ธัชวรรณ  หงสYนาค 
   2) อ.ดร.สิริพร  ดาวัน 
   3) อ.ภัสยากร  เลาสวัสดิกุล 
   4) อ.เอนก  อ@อนไสว 
   5) อ.อริญชยY  นิลสกุล 

๓/๒๕๖๐ 
๒๔ มี.ค. ๖๐ 

 

5 อนุมัติการเปล่ียนแปลงอาจารยYผู&รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยYประจํา
หลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท&องถิ่น 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY ดังน้ี 
 จากเดิม  1) อ.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ 
   2) อ.อังคณา  อุดมพันธY 
   3) อ.ชลิดา แสนวิเศษ   
   4) อ.จุฑามาศ  พรรณสมัย 
   5) ผศ.นํ้าเพชร  อยู@โต 
 เปล่ียนใหม@ 1) อ.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ 
   2) อ.อังคณา  อุดมพันธY 
   3) อ.สุริยะ  หาญพิชัย 
   4) อ.กัณญพัตส บุญลํ่า 
   5) ผศ.นํ้าเพชร  อยู@โต 

3/2560 
๒๔ มี.ค. ๖๐ 

� ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห@งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข&อ ๔ 

6 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สารสนเทศและการส่ือสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

3/2560 
๒๔ มี.ค. ๖๐ 

7 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุpน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY  

3/2560 
๒๔ มี.ค. ๖๐ 

8 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY 

3/2560 
๒๔ มี.ค. ๖๐ 

9 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตรY (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY 

3/2560 
๒๔ มี.ค. ๖๐ 

10 อนุมัติการปรับปรุ งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3/2560 
๒๔ มี.ค. ๖๐ 

11 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY และ
มอบมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการตรวจสอบข&อมูลให&ถูกต&องตามข&อสังเกตและ
ข&อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

4/2560 
๒๑ เม.ย. ๖๐ 
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มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให�ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให�สอดคล�องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
12 

 
อนุมัติการเปล่ียนแปลงอาจารยYผู&รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยYประจํา
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 
๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY ดังน้ี 
 จากเดิม 1. อ.สุธินี  วงศYวัฒนานุกุล 
  2. อ.ภัทราพร  โชคไพบูลยY 
  3. อ.กวินกรณY  ชัยเจริญ 
  4. อ.สุกัญญา  ทองแห&ว 
  5. Miss.Yang Junjie 

5/2560 
๑๙ พ.ค. ๖๐ 

 

13 อนุมัติการเปล่ียนแปลงอาจารยYผู&รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยYประจํา
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY ดังน้ี 
 จากเดิม  1. ผศ.รัชดา  พงศYไพรรัตนY 
   2. อ.สาธิตา  สังขYพงษY 
   3. อ.พิจิตรา  เอ่ียมสมัย 
   4. อ.พิมพYระวี  เรืองวัฒกี 
   5. อ.พิมพYชนา  พาณิชยYกุล 
 เปล่ียนใหม@ 1. ผศ.รัชดา  พงศYไพรรัตนY 
   2. อ.สาธิตา  สังขYพงษY 
   3. อ.วิภาศิริ  แจ&งแสงทอง 
   4. อ.ศศิลักษณY  รอดโพธ์ิทอง 
   5. อ.จิตราพร  งามเนตร  

5/2560 
๑๙ พ.ค. ๖๐ 

� ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห@งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข&อ ๔ 

14 อนุมัติการเปล่ียนแปลงอาจารยYผู&รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยYประจํา
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตรYและ
สังคมศาสตรY ดังน้ี 
 จากเดิม  1. อ.สมชาย  วัชรปRญญาวงศY 
   2. อ.กันยา  กองสูงเนิน 
   3. อ.ศศิวิมล  สุทธิสาร 
   4. อ.ศศิลักษณY  รอดโพธ์ิทอง 
   5. ผศ.สุวรรณา  พันแสง   
 เปล่ียนใหม@ 1. ผศ.สุวรรณา  พันแสง 
   2. อ.พรเทพ  คัชมาตยY 
   3. อ.วรรณวิษา  ปRyนคุ&ม 
   4. อ.สุรีรัตนY  กลีบโกมุท 
   5. Mr.Patrick Duclou 

5/2560 
๑๙ พ.ค. ๖๐ 

15  อนุมัติการเปล่ียนแปลงอาจารยYผู&รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยYประจํา
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปA) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY ดังน้ี  
 จากเดิม  1. อ.เกรียงไกร  ใยคง 
   2. ผศ.ทํานอง  เจริญรูป 
   3. อ.เบญจพร  นวลประเสริฐ 
   4. อ.วิภาศิริ  แจ&งแสงทอง 
   5. Mr.Patrick  Duclou 

5/2560 
๑๙ พ.ค. ๖๐ 
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มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให�ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให�สอดคล�องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
15 
(ต@อ)  

 เปล่ียนใหม@ 1. อ.เกรียงไกร  ใยคง 
   2. อ.กันยา  กองสูงเนิน 
   3. อ.เบญจพร  นวลประเสริฐ 
   4. อ.สมชาย วัชรปRญญาวงศY 
   5. อ.ศศิวิมล  สุทธิสาร 

  

16 อนุมัติการเปล่ียนแปลงอาจารยYผู&รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยYประจํา
หลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. ๒๕๕๗) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังน้ี 
 จากเดิม  1. อ.ประชารัฐ สัตถาผล   
   2. อ.กังวาล  พยัคฆกุล   
   3. อ.สุภัทรชัย  สุวรรณพันธุY  
   4. อ.วณิชกุลกร  เดือนแจ&ง  
   5. อ.พิมธวัล  แก&วเหมือน   
   6. ผศ.หิรัญ  เกิดศิริ 
   7. อ.อิษฎY  รานอก 
   8. อ.สุธรรม  อนุชาติกิจเจริญ  
 เปล่ียนใหม@ 1. แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
   1) อ.สิริสวัสดิ์  จึงเจริญนิรชร  
   2) อ.โชติวุฒิ  ประสพสุข   
   3) อ.ภาณุวัฒนY  หุ@นพงษY   
 2. แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
   1) อ.ลลิลธร  มะระกานนทY  
   2) อ.ประสิทธ์ิ  ไกรลมสม  
  3) อ.พีรญา  เต@าทอง    
 3. แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟcาอุตสาหกรรม 
   1) อ.ปพณ  สะอาดยวง   
   2) อ.สถิตยYพร  เกตุสกุล   
   3) อ.กุลสมทรัพยY  เย็นฉ่ําชลิต 
 4. แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑYอุตสาหกรรม 
   1) ผศ.พลวัฒนY  เกิดศิริ 
   2) อ.อิษฎY  รานอก 
   3) อ.วิลาศ  เทพทา  

5/2560 
๑๙ พ.ค. ๖๐ 

� ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห@งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข&อ ๔ 

17 อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปA) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะครุศาสตรY 

5/2560 
๑๙ พ.ค. ๖๐ 

� ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห@งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข&อ ๔ 
� ประกาศคุรุสภา เร่ือง 
การรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทางการ
ศึกษาเพ่ือการประกอบ
วิชาชีพ พ.ศ. 2557 ข&อ 5 
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มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให�ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให�สอดคล�องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
18 อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปA) (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะครุศาสตรY 
5/2560 

๑๙ พ.ค. ๖๐ 
� ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห@งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข&อ ๔ 
� ประกาศคุรุสภา เร่ือง 
การรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทางการ
ศึกษาเพ่ือการประกอบ
วิชาชีพ พ.ศ. 2557 ข&อ 5 

19 อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรYศึกษา (5 ปA) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5/2560 
๑๙ พ.ค. ๖๐ 

20 อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปA) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY 

5/2560 
๑๙ พ.ค. ๖๐ 

21 อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (5 ปA) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY 

5/2560 
๑๙ พ.ค. ๖๐ 

22 อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปA) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY 

5/2560 
๑๙ พ.ค. ๖๐ 

23 อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปA) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY 

5/2560 
๑๙ พ.ค. ๖๐ 

24. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรY (5 ปA) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี 

5/2560 
๑๙ พ.ค. ๖๐ 

25 อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรYทั่วไป (5 ปA) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี 

5/2560 
๑๙ พ.ค. ๖๐ 

26 อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรYและ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตรYและ
เทคโนโลยี 

5/2560 
๑๙ พ.ค. ๖๐ 

27 อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี 

5/2560 
๑๙ พ.ค. ๖๐ 

28 อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี 

5/2560 
๑๙ พ.ค. ๖๐ 

29 อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY 

5/2560 
๑๙ พ.ค. ๖๐ 

30 อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตรY 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี 

6/2560 
๒๓ มิ.ย. ๖๐ 

31 อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรY
ส่ิงแวดล&อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตรYและ
เทคโนโลยี 

6/2560 
๒๓ มิ.ย. ๖๐ 

32 อนุมัติการเปล่ียนแปลงอาจารยYผู&รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยYประจํา
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี
การอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี 
ดังน้ี 
 จากเดิม  1. อ. ศิริลดา  ศรีกอก 
   2. อ.กรรณิการY  อ@อนสําลี 
   3. อ.สุวรนี  ปานเจริญ 
   4. อ.เพ็ญศิริ  คงสิทธ์ิ 
   5. อ.พรรณี  วงศYไกรศรีทอง 

6/2560 
๒๓ มิ.ย. ๖๐ 

� ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห@งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข&อ ๔ 
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มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให�ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให�สอดคล�องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
32 
(ต@อ) 

 เปล่ียนใหม@ 1. ผศ.ศิริลดา  ไกรลมสม 
   2. ผศ.กรรณิการY  อ@อนสําลี 
   3. อ.ภาราดร  งามดี 
   4. อ.สุวรนี  ปานเจริญ 
   5. อ.เพ็ญศิริ  คงสิทธ์ิ 

 � ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห@งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข&อ ๔ 
 33 อนุมัติการเปล่ียนแปลงอาจารยYผู&รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยYประจํา

หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรY (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี ดังน้ี 
 จากเดิม  1. ผศ.บงกช  น่ิมตระกูล 
   2. อ.วิจิตรา  โสเพ็ง 
   3. อ.สามารถ  พะยอมหอม 
   4. อ.อภิรัฐ  ศิระวรกุล 
   5. อ.สุดาภรณY  ภู@แพร 
 เปล่ียนใหม@ 1. ผศ.บงกช  น่ิมตระกูล 
   2. อ.สามารถ  พะยอมหอม 
   3. อ.อภิรัฐ  ศิระวรกุล 
   4. อ.สุดาภรณY  ภู@แพร 
   5. อ.สุธน  ตาดี 

6/2560 
๒๓ มิ.ย. ๖๐ 

34 อนุมัติการเปล่ียนแปลงอาจารยYผู&รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยYประจํา
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรYทั่วไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี ดังน้ี  
 จากเดิม  1. ผศ.พงศYธร  ลิมป~กฤตนุวัตรY 
   2. อ.พินิจนันทY  เน่ืองจากอวน 
   3. อ.กมลวรรณ  รินทรามี 
   4. อ.ทวีศักดิ์  ขวัญไตรรงคY 
   5. ผศ.วันทนี  ปานเจริญ 
 เปล่ียนใหม@ 1. ผศ.พงศYธร  ลิมป~กฤตนุวัตรY 
   2. อ.พินิจนันทY  เน่ืองจากอวน 
   3. ผศ.จิตตระการ  เอกกมลกุล 
   4. อ.ทวีศักดิ์  ขวัญไตรรงคY 
   5. อ.อาทิตยY  เน่ืองอุดม 

6/2560 
๒๓ มิ.ย. ๖๐ 

35 อนุมัติการเปล่ียนแปลงอาจารยYผู&รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยYประจําหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและ
การส่ือสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ดังน้ี 
 จากเดิม  1. อ.นนทรัฐ  บํารุงเกียรติ 
   2. อ.ปqยะพงษY  แดงขํา 
   3. อ.วดีนาถ  วรรณสวัสดิ์กุล 
   4. อ.สกุล  คํานวนชัย 
   5. อ.ศุภขวัญ  งามยิ่ง  

6/2560 
๒๓ มิ.ย. ๖๐ 
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มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให�ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให�สอดคล�องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
35 
(ต@อ) 

 เปล่ียนใหม@ 1. อ.นนทรัฐ  บํารุงเกียรติ 
   2. อ.ปqยะพงษY  แดงขํา 
   3. อ.วดีนาถ  วรรณสวัสดิ์กุล 
   4. อ.สกุล  คํานวนชัย 
   5. รศ.ศุภวัฒนY  ลาวัณยYวิสุทธ์ิ 

 � ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห@งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข&อ ๔ 
 36 อนุมัติการเปล่ียนแปลงอาจารยYผู&รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยYประจํา

หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการ
ออกแบบ) (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ . 2555) คณะมนุษยศาสตรYและ
สังคมศาสตรY 
 จากเดิม  1. อ.จุติรัช  อนุกูล 
   2. อ.เสน@หY  เทียมดี 
   3. อ.อรุณี  เจริญทรัพยY 
   4. อ.พลฤทธ์ิ  ผิวพรรณงาม 
   5. อ.นิเวศ  เผ่ือนทิม 
 เปล่ียนใหม@ 1. อ.จุติรัช  อนุกูล 
   2. อ.เสน@หY  เทียมดี 
   3. อ.อรุณี  เจริญทรัพยY 
   4. ผศ.วิบูล  จันทรYแย&ม 
   5. อ.นิเวศ  เผ่ือนทิม 

6/2560 
๒๓ มิ.ย. ๖๐ 

37 เห็นชอบการปรับปรุ งแก& ไขห ลักสูตรบริหาร ธุร กิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรYธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
โดยเปล่ียนแปลงอาจารยYผู&รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยYประจําหลักสูตร 
ดังน้ี 
 จากเดิม  1. อ.นฤมลวรรณ  สุขไมตรี 
   2. อ.เพ็ญนภา  จุมพลพงษY 
   3. อ.สาวิตรี  จูเจ่ีย 
   4. อ.สุธิษา  เชญชาญ 
   5. อ.อรวรรณ  แท@งทอง 
 เปล่ียนใหม@ 1. อ.นฤมลวรรณ  สุขไมตรี 
   2. อ.เพ็ญนภา  จุมพลพงษY 
   3. อ.สุธิษา  เชญชาญ 
   4. อ.อรวรรณ  แท@งทอง 
   5. อ.สาวิตรี  จูเจ่ีย 

6/2560 
๒๓ มิ.ย. ๖๐ 

38 เห็นชอบการปรับปรุงแก&ไข หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกสY 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ โดยเปล่ียนแปลง
อาจารยYผู&รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยYประจําหลักสูตร ดังน้ี 
 จากเดิม  1. อ.จารุมาศ  รักทองหล@อ 
   2. อ.กฤษณะ  ย&อมสี 
   3. อ.อุษณี  จิตติมณี 
   4. อ.ฑัชวงษY  จุลสวัสดิ์ 
   5. อ.กิตติวัลยY  ทองอร@าม 

6/2560 
๒๓ มิ.ย. ๖๐ 
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มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให�ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให�สอดคล�องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
38 
(ต@อ) 

 เปล่ียนใหม@ 1. อ.กฤษณะ  ย&อมสี 
   2. อ.จารุมาศ  รักทองหล@อ 
   3. อ.จิราวรรณ  สมหวัง 
   4. อ.ฑัชวงษY  จุลสวัสดิ์ 
   5. อ.กิตติวัลยY  ทองอร@าม 

6/2560 
๒๓ มิ.ย. ๖๐ 

� ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห@งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข&อ ๔ 
 39 อนุมัติการเปล่ียนแปลงอาจารยYผู&รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยYประจํา

หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ ดังน้ี 
 จากเดิม  1. อ.นันทนา  แจ&งสว@าง 
   2. รศ.กุลชลี  พวงเพ็ชรY 
   3. อ.จิราวรรณ  สมหวัง 
   4. รศ.พนิตสุภา  ธรรมประมวล 
   5. รศ.สาคร  กล&าหาญ  
 เปล่ียนใหม@ 1. อ.อุษณี  จิตติมณี 
   2. อ.นันทนา  แจ&งสว@าง 
   3. รศ.พนิตสุภา  ธรรมประมวล 
   4. รศ.กุลชลี  พวงเพ็ชรY 
   5. รศ.สาคร  กล&าหาญ 

6/2560 
๒๓ มิ.ย. ๖๐ 

40 อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟqสิกสY (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี ทั้งน้ี ให&มีผลตั้งแต@
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เป7นต&นไป 

8/2560 
๒๕ ส.ค. ๖๐ 

 

41 อนุมัติการเปล่ียนแปลงผลการเรียนรู& กลยุทธYการสอน และการประเมินผล
ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู&จาก
หลักสูตรสู@รายวิชา (Curriculum Mapping) และเปล่ียนแปลงการประกันคุณภาพ
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555)คณะวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี ทั้ง น้ี  ให&มีผลตั้งแต@ วันที่  18 
กรกฎาคม 2560 เป7นต&นไป 

8/2560 
๒๕ ส.ค. ๖๐ 

 

42 อนุมัติการเปล่ียนแปลงอาจารยYผู&รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยYประจํา
หลักสูตร หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุpน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY ดังน้ี 
  จากเดิม  1. อ.ชุติมา  ธนูธรรมทัศนY 
   2. ผศ.สุนิศา  ธรรมาวิวัฒนY 
   3. อ.ชญานุตมY  บุญพระเกศ 
   4. Ms.Tomoka  Nagase 
   5. อ.อภิชาติ เกิดทวี 
 เปล่ียนใหม@ 1. อ.ชุติมา  ธนูธรรมทัศนY 
   2. ผศ.สุนิศา  ธรรมาวิวัฒนY 
   3. อ.ชญานุตมY  บุญพระเกศ 
   4. อ.อภิชาติ  เกิดทวี 
   5. อ.พิจิตรา  เอ่ียมสมัย 
 ทั้งน้ี ให&มีผลตั้งแต@วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เป7นต&นไป  

8/2560 
๒๕ ส.ค. ๖๐ 

� ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห@งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข&อ ๔ 
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มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให�ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให�สอดคล�องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
43 อนุมัติปqดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรY 

หน@วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี ตั้งแต@ภาคการศึกษาที่ 1 ปAการศึกษา 2560 เป7นต&นไป ทั้งน้ี 
ให&มหาวิทยาลัย ดูแลนักศึกษาที่ยังมีอยู@ในหลักสูตร จนกระทั่งนักศึกษาคน
สุดท&ายสําเร็จการศึกษา 

8/2560 
๒๕ ส.ค. ๖๐ 

 

44 อนุมัติปqดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรYธุรกิจ ณ หน@วย
จัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรคY ตั้งแต@ภาคการศึกษาที่ 1 ปAการศึกษา 2560 เป7นต&นไป ทั้งน้ี ให&
มหาวิทยาลัย ดูแลนักศึกษาที่ยังมีอยู@ในหลักสูตร จนกระทั่งนักศึกษาคน
สุดท&ายสําเร็จการศึกษา 

8/2560 
๒๕ ส.ค. ๖๐ 

45 อนุมัติการเปล่ียนแปลงอาจารยYผู&รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยYประจํา
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปA) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตรY ดังน้ี 
  จากเดิม  1. ผศ.ทัศนา  แก&วพลอย 
   2. ผศ.กิรณา  เก๋ียสกุล 
   3. ผศ.ชุลีพร  สงวนศรี 
   4. อ.ขจิตพรรณ  ทองคํา 
   5. อ.พัชรี  ชีวะคํานวณ 
 เปล่ียนใหม@  1. ผศ.กิรณา  เก๋ียสกุล 
   2. ผศ.ชุลีพร  สงวนศรี 
   3. อ.ขจิตพรรณ  ทองคํา 
   4. อ.พัชรี  ชีวะคํานวณ 
   5. อ.ณัฐทิญาภรณY  การะเกตุ 

10/2560 
๒๐ ต.ค. ๖๐ 

� ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห@งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข&อ ๔ 

 

46 อนุ มัติ การแก& ไขห ลัก สูตรครุศ าสตรบัณฑิต  สาขา วิชาภาษาอังกฤษ             
(๕ ปA) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY ตาม
ข&อสังเกตของสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

12/2560 
๒๒ ธ.ค. ๖๐ 

47 อนุมัติการแก&ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปA) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY ตาม
ข&อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

12/2560 
๒๒ ธ.ค. ๖๐ 

48 อนุมัติการแก&ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปA) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY ตาม
ข&อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

12/2560 
๒๒ ธ.ค. ๖๐ 

49 อนุมัติการแก&ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  (5 ปA) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY ตาม
ข&อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

12/2560 
๒๒ ธ.ค. ๖๐ 

50 อนุมัติการแก&ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปA) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะครุศาสตรY ตามข&อสังเกตของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

12/2560 
๒๒ ธ.ค. ๖๐ 

51 อนุมัติการแก&ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปA) (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ . ๒๕๖๐) คณะครุศาสตรY  ตามข&อสังเกตของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

12/2560 
๒๒ ธ.ค. ๖๐ 
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มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให�ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให�สอดคล�องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
52 อนุมัติการแก&ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรYศึกษา (๕ ปA) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามข&อสังเกต
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

12/2560 
๒๒ ธ.ค. ๖๐ 

� ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห@งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข&อ ๔ 

53 อนุมัติการแก&ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรY (๕ ปA) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี ตาม
ข&อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

12/2560 
๒๒ ธ.ค. ๖๐ 

54 อนุมัติการแก&ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรYทั่วไป (๕ ปA) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี ตาม
ข&อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

12/2560 
๒๒ ธ.ค. ๖๐ 

55 อนุ มัติการเป ล่ียนแปลงอาจารยY ผู& รั บ ผิดชอบหลักสูตรและอาจารยY          
ประจําหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙) สาขาวิชาคอมพิวเตอรYธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ดังน้ี 
 จากเดิม  1. อ.นฤมลวรรณ  สุขไมตรี 
   2. อ.เพ็ญนภา  จุมพลพงษY 
   3. อ.สาวิตรี  จูเจ่ีย 
   4. อ.สุธิษา  เชญชาญ  
    5. อ. อรวรรณ  แท@งทอง 
 เปล่ียนใหม@ 1. อ.นฤมลวรรณ  สุขไมตรี 
   2. อ.เพ็ญนภา  จุมพลพงษY 
   3. อ.พันธYศักดิ์  พึ่งงาม 
   4. อ.สุธิษา  เชญชาญ 
    5. อ. อรวรรณ  แท@งทอง 
 และ ให& นํ าข& อ สั งเกตและข&อ เสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดําเนินการ 

12/2560 
๒๒ ธ.ค. ๖๐ 

56 อนุมัติการขอแก&ไขจํานวนหน@วยกิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา (๕ ปA) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตรYและ
สังคมศาสตรY ดังน้ี  
 จากเดิม รายวิชา ดน 2107211 การซ@อมสร&างอุปกรณYและ
เครื่องดนตรี 1(1-1-2)  
 แก&ไขเป7น รายวิชา ดน 2107211 การซ@อมสร&างอุปกรณYและ
เครื่องดนตรี 2(1-2-3) 

12/2560 
๒๒ ธ.ค. ๖๐ 
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มาตรา ๑๘ (๘) พิจารณาเสนอเร่ืองเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล�า ฯ แต�งตั้ง และถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย9 และศาสตราจารย9พิเศษ 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
1 รายงายผลการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการสรรหาอธิการบดี  

จากผู&แทนข&าราชการและพนักงาน 
 ๑. วินิจฉัยว@า “พนักงาน”  ตามข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี ว@าด&วยหลักเกณฑY วิธีการได&มา และคุณสมบัติของผู&ดํารงตําแหน@ง
อธิการบดี พ.ศ. 2551 หมายถึง “พนักงาน” ตามข&อบังคับมหาวิทยาลัย          
ร าชภัฏ เทพสตรี  ว@ าด& วยการบริหาร งานบุคคล สําหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒.ยกเลิกคําส่ังแต@งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เฉพาะลําดับที่  ๖ – ๙ ตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  ที่  15/2559 ลงวันที่  23 ธันวาคม 2559 เรื่ อง แต@งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และให&
มหาวิทยาลัยเร@งรัดดําเ นินการให& ได&มาซ่ึงกรรมการสรรหาอธิการบดี                 
จากข&าราชการและพนักงาน ให&แล&วเสร็จโดยเร็ว 
 ๓. ให&อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงทําหน&าที่แทนนายกสภา
มหาวิทยาลัย เป7นผู& มีอํานาจลงนามคําส่ังแต@งตั้งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยอํานาจตามความในข&อ 12 
ข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วยหลักเกณฑY วิธีการได&มา และ
คุณสมบัติของผู&ดํ ารงตําแหน@งอธิการบดี  พ.ศ . 2551 และแจ&งสภา
มหาวิทยาลัยทราบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 
 ๔. ให&คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
เทพสตรี ที่ได&รับการแต@งตั้งใหม@เริ่มดําเนินการตามหน&าที่ ตั้งแต@วันที่ได&รับการ
แต@งตั้ง และรายงานผลการดําเนินการต@อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให&
สัตยาบัน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 

1/2560 
๒๐ ม.ค. ๖๐ 

 

2 การเสนอขอโปรดเกล&าฯ แต@งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 1. เห็นชอบให&ดําเนินการจัดทําคําช้ีแจงการสรรหาอธิการบดีต@อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณี การดําเนินการสรรหาผู&สมควร
ดํารงตําแหน@งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามคํา ส่ังสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธY ๒๕๖๐ ไม@
เป7นไปตามข&อกฎหมาย ตามความเห็นและข&อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงเจตนารมณYความบริสุทธ์ิใจของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่ดําเนินการชอบด&วยกฎหมาย 
 2. มอบฝpายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการเก่ียวกับการ
จัดทําคําช้ีแจงการสรรหาอธิการบดี พร&อมส@งสําเนารายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2560 เม่ือวันที่  24 กุมภาพันธY 
2560 วาระพิจารณาการดําเนินการ สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เพื่อประกอบหลักฐานคําช้ีแจง โดยผ@านคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ดําเนินการในศาลปกครอง พิจารณาตรวจสอบข&อมูลความถูกต&อง และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 18 
กรกฎาคม 2560 ก@อนนําส@งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

พิเศษ 
(6)/2560 

� ข&อบังคับมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
หลักเกณฑY วิธีการได&มา
และคุณสมบัติของผู&ดํารง
ตําแหน@งอธิการบดี              
พ.ศ. ๒๕๕๑   
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มาตรา ๑๘ (๘) พิจารณาเสนอเร่ืองเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล�า ฯ แต�งตั้ง และถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย9 และศาสตราจารย9พิเศษ 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
3 ทบทวนการขอโปรดเกล&าฯ แต@งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 (1) รับทราบ การดําเนินการส@งหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี  ที่  ศธ 2549/๒๓๙๓ลงวันที่  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่ อง               
ขอช้ีแจงการตรวจสอบความชอบของกฎหมายในการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 (2) เห็นชอบในหลักการ การทบทวนการขอโปรดเกล&าฯ แต@งตั้ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบนิติกรของมหาวิทยาลัย 
ดําเนินการตามข&อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 (3) รับทราบ คําส่ังหัวหน&าคณะรักษาความสงบแห@งชาติ ที่ 37/2560 
เรื่อง การแก&ไขปRญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่  8 
สิงหาคม 2560  
 (4) รับทราบ หนังสือสํานักงานศาลปกครองสูงสุด ลงวันที่  4 
สิงหาคม 2560 เรื่องสําเนาคําช้ีแจง (วิธีการช่ัวคราวก@อนการพิพากษา) คํา
ร&องที่ คบ. 118/2560 คดีหมายเลขดําที่ บ. 97/2560 ระหว@าง ผู&ช@วยศา
สตรจารยYอติชาติ  ภูมิวณิชชา ผู&ฟcองคดี กับ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  กับพวกรวม 2 คน ผู&ถูกฟcองคดี  

8/2560 
๒๕ ส.ค. ๖๐ 

 

4 เสนอขอโปรดเกล&าฯ แต@งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 (1) เห็นชอบเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล&าฯ แต@งตั้งผู&ช@วย
ศาสตราจารยYจินตนา  เวชมี ให&ดํารงตําแหน@งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ให&สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการขอโปรดเกล&าฯ 
แต@งตั้งต@อไป ทั้งน้ี ตั้งแต@วันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล&าฯ แต@งตั้ง เป7นต&นไป 
 (2) มอบคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการในศาลปกครอง 
พิจารณาตรวจสอบร@างหนังสือ ขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล&า
ฯ  แต@ ง ตั้ ง อ ธิ ก า รบดี มหา วิทยา ลั ย ราชภั ฏ เ ทพสต รี  ก@ อน นํ า เ สนอ                     
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลงนาม  

10/2560 
๒๐ ต.ค. ๖๐ 

� ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
หลักเกณฑY วิธีการได&มา
และคุณสมบัติของผู&ดํารง
ตําแหน@งอธิการบดี            
พ.ศ. ๒๕๕๑   
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มาตรา ๑๘ (๙)  แต�งตั้งและถอดถอน รองอธิการบดี คณบดี ผู�อํานวยการสถาบัน ผู�อํานวยการสํานัก และ
ผู�อํานวยการศูนย9 หัวหน�าส�วนราชการ หรือหัวหน�าหน�วยงานที่เรียกช่ืออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าคณะ 
ศาสตราจารย9เกียรติคุณ รองศาสตราจารย9 รองศาสตราจารย9พิเศษ ผู�ช�วยศาสตราจารย9 และผู�ช�วย
ศาสตราจารย9พิเศษ 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
1 เห็นชอบแต@งตั้งบุคคลให&ดํารงตําแหน@งคณบดี ผู&อํานวยการสถาบัน และ

ผู&อํานวยการสํานัก ดังน้ี 
 ๑.  เห็นชอบแต@งตั้ง ผู&ช@วยศาสตราจารยY ดร.ทรงศรี  ตุ@นทอง 
ดํารงตําแหน@ง คณบดีคณะครุศาสตรY 
 ๒.  เห็นชอบแต@งตั้ง ผู&ช@วยศาสตราจารยY ดร.สัมฤทธ์ิ  เสนกาศ   
ดํารงตําแหน@ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๓.  เห็นชอบแต@งตั้ง อาจารยY ดร.สกุล  คํานวนชัย ดํารงตําแหน@ง  
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 4.  เห็นชอบแต@งตั้ง ผู&ช@วยศาสตราจารยYธนิดา  ภู@แดง  
ดํารงตําแหน@ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 5.  เห็นชอบแต@งตั้ง อาจารยY ดร.ศตพล  มุ@งค้ํากลาง  
ดํารงตําแหน@ง คณบดีคณะวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี 
 6.  เห็นชอบแต@งตั้ง อาจารยY ดร.พงศYศรัณยY  จันทรYชุ@ม  
ดํารงตําแหน@ง ผู&อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 7.  เห็นชอบแต@งตั้ง ผู&ช@วยศาสตราจารยYศรีสุภา  นาคธน ดํารง
ตําแหน@ง ผู&อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ทั้งน้ี ตั้งแต@วันที่ 9 มีนาคม 2560 เป7นต&นไป 

2/2560 
24 ก.พ. 60  

(การประชุมลับ) 

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

๒ แต@งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
     1. เห็นชอบแต@งตั้งบคุคลดํารงตําแหน@งรักษาราชการแทนรองอธิการบด ี
ดังน้ี 
 1) ศาสตราจารยYประดิษฐY  พงศYทองคํา   
รักษาราชการแทน  รองอธิการบดีฝpายวิชาการ 
 2) ผู&ช@วยศาสตราจารยYวันดี  เภาคํา รักษาราชการแทน               
รองอธิการบดีฝpายกิจการสภามหาวิทยาลัย  
  3) ผู&ช@วยศาสตราจารยYรัชชนก สวนสีดา รักษาราชการแทน              
รองอธิการบดีฝpายบริหาร วางแผน และทรัพยYสิน 
 4) อาจารยYเฉลิมชัย หาญกล&า รักษาราชการแทน  
รองอธิการบดีฝpายกิจการนักศึกษา 

พิเศษ 
(3)/2560 
๘ มี.ค. ๖๐ 

� พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๙ 
และมาตรา ๓๒    

๓ เห็นชอบแต@งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี ดังน้ี 
    1. ผู&ช@วยศาสตราจารยYรัชชนก  สวนสีดา  รักษาราชการแทน
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฝpายวางแผนและบริหาร 
    2. รองศาสตราจารยYศุภวัฒนY  ลาวัณยYวิสุทธ์ิ รักษาราชการ
แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฝpายวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรม 
 3. อาจารยYเฉลิมชัย หาญกล&า  รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีฝpายพัฒนานักศึกษาและผู&ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 

4/2560 
21 เม.ย. 61 

� พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 29 
และมาตรา 32 
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มาตรา ๑๘ (๙)  แต�งตั้งและถอดถอน รองอธิการบดี คณบดี ผู�อํานวยการสถาบัน ผู�อํานวยการสํานัก และ
ผู�อํานวยการศูนย9 หัวหน�าส�วนราชการ หรือหัวหน�าหน�วยงานที่เรียกช่ืออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าคณะ 
ศาสตราจารย9เกียรติคุณ รองศาสตราจารย9 รองศาสตราจารย9พิเศษ ผู�ช�วยศาสตราจารย9 และผู�ช�วย
ศาสตราจารย9พิเศษ 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
๓ 

(ต@อ) 
 4. ผู&ช@วยศาสตราจารยYศศิธร  วชิรปRญญาพงศY รักษาราชการ
แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฝpายประกันคุณภาพ
องคYการและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
 5. อาจารยYกันยา  กองสูงเนิน รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฝpายวิเทศสัมพันธYและกิจการพิเศษ 

  

๔ รับทราบผลการพิจารณาการขอกําหนดตําแหน@งและแต@งตั้งให&ดํารงตําแหน@ง
ทางวิชาการระดับ ผู&ช@วยศาสตราจารยY จํานวน  ๒ ราย และรอง
ศาสตราจารยY จํานวน ๑ ราย 

6/2560 
23 มิ.ย. 60 

(การประชุมลับ) 

� ข&อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
หลักเกณฑYและวิธีการ
พิจารณาแต@งตั้งบุคคล 
ให&ดํารงตําแหน@ง 
ผู&ช@วยศาสตราจารยY  
รองศาสตราจารยY  
และศาสตราจารยY  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๕ อนุมัติกําหนดตําแหน@งและแต@งตั้งให&ดํารงตําแหน@งทางวิชาการ ระดบั 
ผู&ช@วยศาสตราจารยY จํานวน ๒ ราย 

๖ อนุมัติการขอตําแหน@งและแต@งตั้งให&ดํารงตําแหน@งทางวิชาการ  
ระดับผู&ช@วยศาสตราจารยY จํานวน ๖ ราย 

9/2560 
22 ก.ย. 60 

(การประชุมลับ) 
๗ เห็นชอบแต@งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังน้ี 

 1. ผู&ช@วยศาสตราจารยYรัชชนก  สวนสีดา    
 2. รองศาสตราจารยYศุภวัฒนY  ลาวัณยYวิสุทธ์ิ   
 3. ผู&ช@วยศาสตราจารยYศศิธร วชิรปRญญาพงศY   
 4. ผู&ช@วยศาสตราจารยYเฉลิมชัย  หาญกล&า    
 5. อาจารยYกันยา กองสูงเนิน     
 ทั้งน้ี ตั้งแต@วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป7นต&นไป 

10/2560 
20 ต.ค. 60 

 

� พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 29 
และมาตรา 32 

 
มาตรา ๑๘ (๑๐) แต�งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส�งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ระเบียบ/ข�อบังคับ 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
1 แต@งตั้งประธานกรรมการและรองกรรมการส@งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 (1) เห็นชอบแต@งตั้งนายสมนึก  เต็งชาตะพันธุY  เป7นประธาน
กรรมการส@งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ทั้งน้ี ตั้งแต@วันที่ 25 สิงหาคม 2560 
เป7นต&นไป 
 (๒) เห็นชอบแต@งตั้งผู&ช@วยศาสตราจารยYพิพัฒนY  วงศYเกษม และ            
นายเฉลิมชัย ล้ิมสกุล เป7นรองประธานกรรมการส@งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 (๓ )  เห็นชอบแต@ งตั้ งอาจารยY เ ฉ ลิมชัย  หาญกล&า  ตํ าแหน@ ง            
รองอธิการบดี เป7นเลขานุการ ตามที่อธิการบดีเสนอ 

8/2560 
๒๕ ส.ค. ๖๐ 

�  ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑY และ
วิธีการได&มาซ่ึง
คณะกรรมการส@งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย         
พ.ศ. ๒๕๔๗  ข&อ ๘ 
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มาตรา ๑๘ (๑๑)  อนุมัติงบประมาณรายจ�ายจากเงินรายได�ของมหาวิทยาลัย ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่

1 อนุมัติงบประมาณรายจ@ายจากงบประมาณเงินรายได& โครงการความร@วมมือในการ
จัดการเรียนการสอน กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี ภาคการศึกษาที่ 2/2559 จํานวน 164,880 บาท (หน่ึงแสนหก
หม่ืนส่ีพันแปดร&อยแปดสิบบาทถ&วน) เพื่อใช&สําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ 

2/2560 
๒๔ ก.พ. ๖๐ 

� ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วยการ
บริหารงบประมาณและ
การเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๓           
ข&อ ๑๗ 

2 อนุมัติงบประมาณรายจ@าย จากเงินรายได& จากการเปqดรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2559 จํานวน 1,797,200 บาท (หน่ึงล&านเจ็ดแสน
เก&าหม่ืนเจ็ดพันสองร&อยบาทถ&วน) เพื่อดําเนินการจัดการศึกษา 

พิเศษ 
(3)/2560 

 

3 เห็นชอบกําหนดอัตราการจ@ายเงินเดือนเริ่มต&นของผู&ดํารงตําแหน@งรักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในอัตราเดือนละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต@วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เป7นต&นไป และให&ปรับแก&ไข
ความในข&อ 2 ของ ร@างประกาศมหาวิทยาลัยฯ ตามข&อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

5/2560 
๑๙ พ.ค. ๖๐ 

 

4 อนุมัติงบประมาณรายจ@ายจากงบประมาณเงินรายได& จากการเปqดรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2560 จํานวน 4,569,700 บาท           
(ส่ีล&านห&าแสนหกหม่ืนเก&าพันเจ็ดร&อยบาท)  เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

10/2560 
๒๐ ต.ค. ๖๐ 

 

5 อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณเงินรายได&จากการจัดการทรัพยYสินและรายได&ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปAงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 และมอบ
มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตามข&อสังเกตและข&อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 

11/2560 
๒๔ พ.ย. ๖๐ 

 

6 อนุมัติงบประมาณจากเงินสะสม (บัณฑิตศึกษา) จํานวน 1,399,725 บาท 
(หน่ึงล&านสามแสนเก&าหม่ืนเก&าพันเจ็ดร&อยยี่สิบห&าบาทถ&วน)  เพื่อใช&ดําเนินการ
ติดตั้งระบบการส่ือสารและระบบเครือข@ายคอมพิวเตอรY ประจําอาคารเรียน
คณะวิทยาการจัดการ 

12/2560 
๒๒ ธ.ค. ๖๐ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๑๒) ออกระเบียบและข�อบังคับต�างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได�และ
ผลประโยชน9จากทรัพย9สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยไม�ขัดหรือแย�งกับกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข�อง 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
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มาตรา ๑๘ (๑๓)  พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว�าด�วย
ระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข�าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
1 รายงานผลการพิจารณาเรื่องร&องทุกขYของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน  

๑๒ คน 
     1. อนุมัติขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร&องทุกขYของอาจารยYเสนียY เจริญ
สุข พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน@งอาจารยY สังกัดคณะมนุษยศาสตรYและ
สังคมศาสตรY (ตัวแทนผู&ร&องทุกขY) ออกไปอีก 90 วัน นับแต@วันที่ครบกําหนด
ระยะเวลา จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2560 
     2. ยกคําร&องทุกขYของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 11 คน           
ตามรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณYและร&องทุกขYประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบด&วย 
 1) นายพุ@มพันธY ผิวพรรณงาม พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน@ง 
อาจารยY สังกัด คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 2) นายรุ@งโรจนY กลัดกลีบ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน@ง 
อาจารยY สังกัด คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เทพสตรี 
 3) นางสาวกิติญาภัช ผาดี พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน@ง 
อาจารยY ประจําหน@วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 4) นางสาวศศิชาลY รถกล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน@ง 
อาจารยY ประจําหน@วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอ
บางระจัน จังหวัดสิงหYบุรี  
 5) นางสาวพัชรีพรรณ สมวงศY พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน@ง 
อาจารยY สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 6) นางสาวรสรินทรY สินสวัสดิ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน@ง 
อาจารยY ประจําหน@วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอ
ตาคลี จังหวัดนครสวรรคY 
 7) นายสยามรัฐ  เหียสุรียY พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน@ง 
อาจารยY ประจําหน@วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอ
ตาคลี จังหวัดนครสวรรคY 
 8) นางสาวกฤษติกา ไกรเรียน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน@ง 
ธุรการประจําศูนยYวิทยาศาสตรY มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
 9) นางสาวปRทมา  ศรีไพร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน@ง 
เจ&าหน&าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สํานักบริหารทรัพยากรมนุษยY มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี 
 10) นายวรุณชาติ ขําละเอียด พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน@ง 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สั งกัด คณะมนุษยศาสตรY และสั งคมศาสตรY 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 11) นายประพันธY  จินดา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน@ง 
เจ& าหน&าที่ งานอาคารและสถานที่  สัง กัดกองกลาง สํ านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   3. มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แจ&งมติสภามหาวิทยาลัยให&
ผู&ร&องทุกขY จํานวน 11 คน ทราบเป7นหนังสือโดยเร็ว 

1/2560 
๒๐ ม.ค. ๖๑ 

� ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  ว@าด&วย
การดําเนินการทางวินยั 
การสอบสวนพิจารณา              
การลงโทษ การส่ังพัก
ราชการ การส่ังให&ออก
จากราชการไว&ก@อน                 
การอุทธรณY และการร&อง
ทุกขY พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่
แก&ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557 ข&อ 98 
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มาตรา ๑๘ (๑๓)  พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว�า
ด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข�าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
2 เห็นชอบแต@งตั้งคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการต@อเวลาราชการให&แก@

ข&าราชการ ประจําปAงบประมาณ 2560 ประกอบด&วย 
 1. รองศาสตราจารยYสุรชัย  ขวัญเมือง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู&ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รองประธานกรรมการ 
 3. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ผู&รับผิดชอบงาน
วิชาการ กรรมการ 
 4. อาจารยY ดร.สกุล คํานวนชัย ผู&แทนคณบดี   กรรมการ 
 5. ประธานสภาคณาจารยYและข&าราชการ  กรรมการ 
 6. ผู&อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษยY  เลขานุการ 
 7. นายคทายุทธ  ช่ืนชม  ผู&ช@วยเลขานุการ 

3/2560 
๒๔ มี.ค. ๖๐ 

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

3 เห็นชอบร@าง ข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วยโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

3/2560 
๒๔ มี.ค. ๖๐ 

� ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี             
พ.ศ. 2557 

4 เห็นชอบกําหนดอัตราการจ@ายเงินเดือนเริ่มต&นของผู&ดํารงตําแหน@งรักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในอัตราเดือนละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต@วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เป7นต&นไป และให&ปรับแก&ไข
ความในข&อ 2 ของ ร@างประกาศมหาวิทยาลัยฯ ตามข&อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

5/2560 
๑๙ พ.ค. ๖๐ 

� ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
เทพสตรี พ.ศ. 2558           
ข&อ 23 
� ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย 
ค@าตอบแทนผู&บริหารที่มิได&
เป7นข&าราชการ หรือ
พนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา และ
ค@าตอบแทนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี พ.ศ. 2553 และที่
แก&ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2555 และ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2555  ข&อ 10 
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มาตรา ๑๘ (๑๓)  พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว�า
ด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข�าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
5 เห็นชอบการต@อเวลาราชการให&แก@ รองศาสตราจารยYกุลชลี พวงเพ็ชรY  

ข&าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

พิเศษ 
(6)/2560 
๑๑ ก.ค. ๖๐ 

� ประกาศคณะกรรมการ
ข&าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
เร่ือง หลักเกณฑY วิธีการ 
และเงื่อนไขการต@อเวลา
ราชการของข&าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ข&อ ๗ (๓) 

6 เห็นชอบร@าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การบรรจุ 
แต@งตั้ งการทําสัญญาจ&าง และกําหนดอัตราเ งินเดือนหรือค@าจ&าง หรือ
ค@าตอบแทนอ่ืนๆ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

6/2560 
๒๓ มิ.ย. ๖๐ 

 

7 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการอุทธรณYและร&องทุกขYประจํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  จํานวน 2 ราย 
 (1) เห็นชอบไม@ทบทวนเรื่องร&องทุกขYของนายอุเทน เรืองรุ@ง ผู&ร&อง
ทุกขYเน่ืองจาก  มีข&อเท็จจริงปรากฏว@า ผู&ร&องทุกขY ได&ยื่นฟcองคดีปกครอง เป7น
คดีหมายเลขดําที่  บ.222/2560 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ตามที่
คณะกรรมการอุทธรณYและร&องทุกขYประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสนอ 
 (2) เห็นชอบให&มหาวิทยาลัยดําเนินการแจ&งการไม@จัดตารางสอนให&
ผู&ช@วยศาสตราจารยYจอมชัย เลิศอมรรัตนY ผู&ร&องทุกขY ทราบ ตามบันทึก
ข&อความของ คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY ที่ มนส.693/2559 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง การไม@จัดตารางสอนให&ผู&ช@วยศาสตราจารยY
จอมชัย เลิศอมรรัตนY ภาคการศึกษาที่  1/2559 โดยเร็วต@อไป ตามที่
คณะกรรมการอุทธรณYและร&องทุกขYประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสนอ 

8/2560 
๒๕ ส.ค. ๖๐ 

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

8 เห็นชอบร@าง ข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย หลักเกณฑYและ
วิธีการเปล่ียนตําแหน@ง การเปล่ียนระดับตําแหน@ง และการตัดโอนตําแหน@ง
บุคลากร พ.ศ. ..... 

9/2560 
๒๒ ก.ย. ๖๐ 

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

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

9/2560 
๒๒ ก.ย. ๖๐ 

� ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง 
มาตรฐานการกําหนดระดับ
ตําแหน@งและการแต@งตัง้
ข&าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให&ดํารง
ตําแหน@งสูงขึ้น                   
พ.ศ. 2553 ข&อ 12 

10 อนุมัติกรอบอัตรากําลังสายวิชาการ ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตาม
ข&อสังเกตและข&อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 10/2560 

๑๐/๒๕๖๐ 
๒๐ ต.ค. ๖๐ 

� พระราชบัญญัติระเบียบ
ข&าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา       
พ.ศ. 2547 มาตรา 20 
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มาตรา ๑๘ (๑๓)  พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว�า
ด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข�าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
๑๑ เห็นชอบแต@งตั้งคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการต@อเวลาราชการให&แก@

ข&าราชการ ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด&วย 
 1.  รองศาสตราจารยYสุรชัย  ขวัญเมือง กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ผู&ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
   2.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  รองประธานกรรมการ 
 3.  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ผู&รับผิดชอบงาน
วิชาการ   กรรมการ 
 4.  อาจารยYสกุล  คํานวนชัย  ผู&แทนคณบดี   กรรมการ 
 5.  ประธานสภาคณาจารยYและข&าราชการ กรรมการ 
 6.  ผู&อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษยY   เลขานุการ 
 7.  นายคทายุทธ  ช่ืนชม   ผู&ช@วยเลขานุการ 

11/2560 
๒๔ พ.ย. ๖๐ 

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

๑๒ เห็นชอบร@าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ประสบการณY และ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานของตําแหน@งประเภทผู&บริหาร พ.ศ. .... และมอบ
มหาวิทยาลัยนําข&อสังเกตและข&อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไป
พิจารณาประกอบการดําเนินการปรับแก&ไขร@างประกาศ 

12/2560 � พระราชบัญญัติระเบียบ
ข&าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา            
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก&ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)           
พ.ศ. 2551 มาตรา 20 
และมาตรา ๓๑ 

 
มาตรา ๑๘ (๑๔)  แต�งตั้งคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด หรือมอบหมายให�ปฏิบัติการอย�างหนึ่งอย�างใด อันอยู�ในอํานาจหน�าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
1 ปรับแก&ไขข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จํานวน 3 ฉบับ 

 1. เห็นชอบในหลักการ ให&บุคลากรทุกภาคส@วนมีส@วนร@วมในการสรรหา
อธิการบดี อย@างกว&างขวาง โดยมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งผู&แทนข&าราชการ และ
พนักงาน ตามคํานิยาม ข&อ 4 ของข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
หลักเกณฑY  วิ ธีการได&มา และคุณสมบัติของผู&ดํ ารงตําแหน@งอธิการบดี  
พ.ศ. 2551  
 2. มอบมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เพิ่มเติม เรื่อง รายช่ือผู&สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี 
และให&บุคคลตามบัญชีรายช่ือดังกล@าว มีสิทธิหยั่งเสียง ตามความข&อ 8(3)            
ของข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วยหลักเกณฑY วิธีการได&มา และ
คุณสมบัติของผู&ดํารงตําแหน@งอธิการบดี  พ.ศ. 2551 ด&วย  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

พิเศษ 
(2)/2560 
๖ ก.พ. ๖๐ 

� ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
หลักเกณฑYและวิธีการสรร
หาคณบดี พ.ศ. 2551  
ข&อ ๑๒ 
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มาตรา ๑๘ (๑๔)  แต�งตั้งคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด หรือมอบหมายให�ปฏิบัติการอย�างหนึ่งอย�างใด อันอยู�ในอํานาจหน�าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
1 

(ต@อ) 
 3. ให&ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เทพสตรี  มีอํานาจออกคําส่ังแต@งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน ในกรณีที่
มีความจําเป7น เพื่อประโยชนYในการดําเนินการตามภาระหน&าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

พิเศษ 
(2)/2560 
๖ ก.พ. ๖๐ 

 

2 เห็นชอบแต@งตั้งกรรมการ เลขานุการ ในคณะกรรมการชุดต@างๆ แทนคนเดิมที่
พ&นจากตําแหน@งและให&อยู@ในตําแหน@งเท@ากับวาระที่เหลืออยู@ของผู&ซ่ึงตนแทน 
ดังน้ี  
     1. กรรมการนโยบายการเงินและทรัพยYสินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  1)  ผศ.วันดี  เภาคํา   รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
ฝpายกิจการสภามหาวิทยาลัย   เป7นกรรมการ 
 2)  ผศ.ธนิดา  ภู@แดง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
เป7นกรรมการ 
 3)  ผศ.รัชชนก  สวนสีดา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝpาย
บริหารวางแผนและทรัพยYสิน  เป7นกรรมการและเลขานุการ 
     2.  กรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 1)  ผศ.รัชชนก  สวนสีดา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝpายบริหาร 
วางแผน และทรัพยYสิน เป7นกรรมการ 
 2)  ผศ.ดร.สัมฤทธ์ิ  เสนกาศ  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ           
เป7นกรรมการ 
 3) อาจารยY ดร.ศตพล  มุ@งค้ํากลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตรYและ
เทคโนโลยี เป7นกรรมการ 
 4)  ผศ.ศรีสุภา  นาคธน ผู& อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป7นกรรมการ 
 5)  อาจารยYโสพิศ  คํานวนชัย   ข&าราชการสายวิชาการ  เป7นกรรมการ 
    3. เลขานุการ คณะกรรมการอุทธรณYและร&องทุกขYประจํามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี 
 1) อาจารยY ดร.เฉลิมชัย หาญกล&า รักษาราชการแทน 
รองอธิการบดีฝpายกิจการนักศึกษา    เป7นเลขานุการ 
    4. เลขานุการ คณะกรรมการส@งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได&แก@  
 ๑ ) อาจารยY ดร.เฉลิมชัย หาญกล&า รักษาราชการแทน    รองอธิการบดี
ฝpายกิจการนักศึกษา เป7นเลขานุการ 
    5. เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  
 1) ผศ.วันดี เภาคํา  รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
ฝpายกิจการสภามหาวิทยาลัย  เป7นเลขานุการ 
  6. อนุกรรมการฝpายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 1)  อาจารยY ดร.เฉลิมชัย หาญกล&า รักษาราชการแทน 
รองอธิการบดีฝpายกิจการนักศึกษา   เป7นอนุกรรมการ  
 2)  อาจารยY ดร.ศตพล  มุ@งค้ํากลาง  คณบดี 
คณะวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี  เป7นอนุกรรมการ 

3/2560 
๒๔ มี.ค. ๖๐ 

� ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย 
คณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพยYสิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔  
� ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557  
�  ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย 
คณะกรรมการอุทธรณYและ
ร&องทุกขYประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี พ.ศ. 2555 
� ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑY และ
วิธีการได&มาซ่ึง
คณะกรรมการส@งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย         
พ.ศ. 2547  
� ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย 
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย และ
ที่แก&ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2554 
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มาตรา ๑๘ (๑๔)  แต�งตั้งคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด หรือมอบหมายให�ปฏิบัติการอย�างหนึ่งอย�างใด อันอยู�ในอํานาจหน�าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
๒ 

(ต@อ) 
    3)  ผศ.วันดี เภาคํา รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
ฝpายกิจการสภามหาวิทยาลัย  เป7นเลขานุการ 
     7. กรรมการที่ปรึกษาฝpายกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี 
 1) ผศ.รัชชนก  สวนสีดา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝpายบริหาร  
วางแผนและทรัพยYสิน  เป7นกรรมการและเลขานุการ 

  

3 เห็นชอบแต@งตั้ง กรรมการ เลขานุการ ในคณะกรรมการชุดต@างๆ แทนผู&ที่พ&นจาก
ตําแหน@ง ดังน้ี  
     1) เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย  
 (1) ผู&ช@วยศาสตราจารยYศศิธร วชิรปRญญาพงศY รักษาราชการ 
แทนรองอธิการบดีฝpายประกันคุณภาพองคYการและกิจการสภามหาวิทยาลัย         
เป7นเลขานุการ 
     2) กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยYสิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 (1) รองศาสตราจารยYศุภวัฒนY  ลาวัณยYวิสุทธ์ิ รักษาราชการ 
แทนรองอธิการบดีฝpายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม  เป7นกรรมการ 
 (2) ผู&ช@วยศาสตราจารยYรัชชนก  สวนสีดา  รักษาราชการ 
แทนรองอธิการบดีฝpายวางแผนและบริหาร  เป7นกรรมการและ 
เลขานุการ และให&อยู@ในตําแหน@งเท@ากับวาระที่เหลืออยู@ของผู&ซ่ึงตนแทน 
     3) เลขานุการ คณะกรรมการอุทธรณYและร&องทุกขYประจํามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี 
 (1) อาจารยYกันยา  กองสูงเนิน  รักษาราชการแทน 
รองอธิการบดีวิเทศสัมพันธYและกิจการพิเศษ   เป7นเลขานุการ 
และให&อยู@ในตําแหน@งเท@ากับวาระที่เหลืออยู@ของผู&ซ่ึงตนแทน 
     4) เลขานุการ คณะกรรมการส@งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 (1) อาจารยYเฉลิมชัย  หาญกล&า  รักษาราชการแทน 
รองอธิการบดีฝpายพัฒนานักศึกษาและผู&ประกอบวิชาชีพทางการ 
ศึกษา เป7นเลขานุการ 
     5) กรรมการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี 
 (1) ผู&ช@วยศาสตราจารยYจินตนา  เวชมี  รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เป7นรองประธาน 
 (2) ผู&ช@วยศาสตราจารยYรัชชนก สวนสีดา รักษาราชการแทนรอง
อธิการบดีฝpายวางแผนและบริหาร  เป7นกรรมการ 
     6) เลขานุการ อนุกรรมการฝpายกฎหมายประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี  
 (1) ผู&ช@วยศาสตราจารยYศศิธร  วชิรปRญญาพงศY รักษาราชการแทนรอง
อธิการบดีฝpายประกันคุณภาพองคYการและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป7นเลขานุการ     

4/2560 
๒๑ เม.ย. ๖๐ 

� ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย 
คณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพยYสิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔   
� ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 
2557  
� ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย 
คณะกรรมการอุทธรณYและ
ร&องทุกขYประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เทพสตรี พ.ศ. 2555 
� ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑY และ
วิธีการได&มาซ่ึง
คณะกรรมการส@งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย       
พ.ศ. 2547 
� ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย 
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย และ
ที่แก&ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2554 
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มาตรา ๑๘ (๑๔)  แต�งตั้งคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด หรือมอบหมายให�ปฏิบัติการอย�างหนึ่งอย�างใด อันอยู�ในอํานาจหน�าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
3 

(ต@อ) 
     7) กรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการที่ปรึกษาฝpายกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 (1) อาจารยYเฉลิมชัย  หาญกล&า  รักษาราชการแทน 
รองอธิการบดี ฝpายพัฒนานักศึกษาและผู&ประกอบวิชาชีพทาง 
การศึกษา เป7นกรรมการ  
  (2) ผู&ช@วยศาสตราจารยYศศิธร วชิรปRญญาพงศY รักษาราชการแทนรอง
อธิการบดีฝpายประกันคุณภาพองคYการและกิจการสภามหาวิทยาลัยเป7นเลขานุการ 

4/2560 
๒๑ เม.ย. ๖๐ 

 

4 แต@งตั้งอนุกรรมการ เพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการฝpายกฎหมาย  
ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 1. เห็นชอบเพิ่มองคYประกอบของคณะอนุกรรมการ 
ฝpายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู&ทรงคุณวุฒิ  
จากบุคคลภายนอก จากเดิมจํานวนหน่ึงคน เป7นจํานวนสองคน 
 2. เห็นชอบแต@งตั้งอนุกรรมการ เพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการฝpาย
กฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังน้ี  
  1) รองศาสตราจารยYวรวุฒิ  เทพทอง  
ผู&ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก 
  2) อาจารยYเฉลิมชัย  หาญกล&า รองอธิการบดี 
ฝpายพัฒนานักศึกษาและผู&ประกอบวิชาชีพครู  
 ทั้งน้ี ให&มีผลตั้งแต@วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เป7นต&นไป 

8/2560 
๒๕ ส.ค. ๖๐ 

 

5 เห็นชอบแต@งตั้ง รองศาสตราจารยYชนศักดิ์ บ@ายเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู&ทรงคุณวุฒิ เป7นประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 

9/2560 
๒๒ ก.ย. ๖๐ 

� ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก&ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)           
พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก&ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)         
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

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

10/2560 
๒๐ ต.ค. ๖๐ 

� ข&อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑYและ
วิธีการได&มาซ่ึงกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
ผู&ทรงคุณวฒุิ พ.ศ. 255๙  
ข&อ ๖ 
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มาตรา ๑๘ (๑๔)  แต�งตั้งคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด หรือมอบหมายให�ปฏิบัติการอย�างหนึ่งอย�างใด อันอยู�ในอํานาจหน�าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
7 เห็นชอบแต@งตั้งผู&บริหารปฏิบัติหน&าที่กรรมการ เลขานุการ ในคณะกรรมการชุด

ต@างๆ ดังน้ี 
     1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 (1) ผู&ช@วยศาสตราจารยYศศิธร วชิรปRญญาพงศY เป7นเลขานุการ 
     2. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยYสินมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เทพสตรี 
 (1) รองศาสตราจารยYศุภวัฒนY  ลาวัณยYวิสุทธ์ิ เป7นกรรมการ 
 (2) ผู&ช@วยศาสตราจารยYรัชชนก  สวนสีดา เป7นกรรมการและเลขานุการ 
 และให&อยู@ในตําแหน@งเท@ากับวาระที่เหลืออยู@ของผู&ซ่ึงตนแทน 
     3. คณะกรรมการอุทธรณYและร&องทุกขYประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 (1) อาจารยYกันยา  กองสูงเนิน เป7นเลขานุการ 
 และให&อยู@ในตําแหน@งเท@ากับวาระที่เหลืออยู@ของผู&ซ่ึงตนแทน 
     4. คณะกรรมการส@งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 (1) ผู&ช@วยศาสตราจารยYเฉลิมชัย  หาญกล&า  เป7นเลขานุการ 
     5. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 (1) ผู&ช@วยศาสตราจารยYจินตนา  เวชมี  เป7นรองประธาน 
 (2) ผู&ช@วยศาสตราจารยYรัชชนก สวนสีดา  เป7นกรรมการ 
     6. คณะอนุกรรมการฝpายกฎหมายประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 (1)  ผู&ช@วยศาสตราจารยYเฉลิมชัย  หาญกล&า เป7นอนุกรรมการ 
 (2) ผู&ช@วยศาสตราจารยYศศิธร  วชิรปRญญาพงศY เป7นเลขานุการ 
     7. คณะกรรมการที่ปรึกษาฝpายกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 (1) ผู&ช@วยศาสตราจารยYศศิธร  วชิรปRญญาพงศY เป7นกรรมการ 
และเลขานุการ 
     8. คณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการในศาลปกครอง 
 (1) ผู&ช@วยศาสตราจารยYศศิธร  วชิรปRญญาพงศY เป7นกรรมการ
 ทั้งน้ี ตั้งแต@บัดน้ีเป7นต&นไป 

10/2560 
๒๐ ต.ค. ๖๐ 

 

8 เห็นชอบการขอเสนอแต@งตั้งคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได&และ
ผลประโยชนYจากทรัพยYสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามที่อธิการบดี
เสนอ ดังน้ี 
     (1)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป7นประธานกรรมการ 
     (2)  ประธานกรรมการส@งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เป7นกรรมการ 
     (3)  ผู&ช@วยศาสตราจารยYนันทนา  แจ&งสว@าง  ผู&แทนผู&บริหาร  เป7นกรรมการ 
     (4)  นางศุภศร  ยินดีสุข  ผู&แทนข&าราชการ เป7นกรรมการ 
     (5)  ผู&ช@วยศาสตราจารยYรัชชนก  สวนสีดา เป7นกรรมการและเลขานุการ 
 (6)  หัวหน&ากลุ@มงานวินัยและนิติการ เป7นผู&ช@วยเลขานุการ 
     (7)  นางสาวเสาวนี  แซ@จิว  เป7นผู&ช@วยเลขานุการ 

11/2560 
๒๔ พ.ย. ๖๐ 

� ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
การดําเนินการจัดหา 
จัดสรร รายได&และ
ผลประโยชนYจากทรัพยYสิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน�าที่อืน่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได�ระบุให�เป?นหน�าที่ของผู�ใด
โดยเฉพาะ 

ระเบียบ/ข�อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ลําดับ เร่ืองที่ดําเนินการ การประชุมคร้ังที ่
1 รับทราบรายงานการรับ - จ@ายงบประมาณเงินรายได& มหาวิทยาลัยราชภัฏ        

เทพสตรี ประจําเดือนธันวาคม 2559 ปAงบประมาณ 2560 
1/2560 � ข&อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ว@าด&วย
การบริหารงบประมาณ
และการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

2 รับทราบรายงานการรับ - จ@ายงบประมาณเงินรายได& มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เทพสตรี ประจําเดือนมกราคม 2560 ปAงบประมาณ 2560 

2/2560 

3 รับทราบรายงานการรับ - จ@ายงบประมาณเงินรายได& มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เทพสตรี ประจําเดือนกุมภาพันธY 2560 ปAงบประมาณ 2560 

3/2560 

๔ รับทราบรายงานการรับ  - จ@ าย งบประมาณเ งินราย ได&  มหาวิทยา ลัย              
ราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือนมีนาคม 2560 ปAงบประมาณ 2560 

4/2560 

๕ รับทราบรายงานการรับ – จ@ายงบประมาณเงินรายได& มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี ประจําเดือนเมษายน 2560 ปAงบประมาณ 2560 

5/2560 

๖ รับทราบรายงานการรับ – จ@ายงบประมาณเงินรายได& มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี ประจําเดือนพฤษภาคม 2560 ปAงบประมาณ 2560 

6/2560 

๗ รับทราบรายงานการรับ – จ@าย งบประมาณเ งินรายได&  มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือนมิถุนายน 2560 ปAงบประมาณ 2560 ทั้งน้ี ให&มี
ผลตั้งแต@วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เป7นต&นไป 

8/2560 

๘ รายงานการรับ –  จ@าย งบประมาณเงินรายได& มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี ประจําเดือนสิงหาคม 2560 ปAงบประมาณ 2560 

9/2560 

๙ รับทราบรายงานการรับ – จ@าย งบประมาณเงินรายได& มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือนกันยายน 2560 ปAงบประมาณ พ.ศ. 2560 

10/2560 

๑๐ รับทราบรายงานการรับ – จ@าย งบประมาณเงินรายได& มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เทพสตรี ประจําเดือนตุลาคม 2560 ปAงบประมาณ พ.ศ. 2561 

11/2560 

๑๑ รับทราบรายงานการรับ – จ@าย งบประมาณเงินรายได& มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 ปAงบประมาณ พ.ศ. 2561 

12/2560 
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การอนุมัติปริญญาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญามหาบัณฑิต 
และปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

ป�พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

  

คร้ังท่ี วันท่ีประชุม 
จํานวนผู,สําเร็จการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1/2559 22 ม.ค. 59 175 1 43 - 219 

2/2559 19 ก.พ. 59 1,228 35 46 - 1,309 

3/2559 18 มี.ค. 59 47 4 50 - 101 

4/2559 22 เม.ย. 59 102 - 42 - 144 

5/2559 27 พ.ค. 59 23 - 22 - 45 

6/2559 24 มิ.ย. 59 400 - 48 - 448 

7/2559 22 ก.ค. 59 279 - 32 - 311 

8/2559 19 ส.ค. 59 66 - 26 1 93 

9/2559 23 ก.ย. 59 47 - 15 - 62 

10/2559 21 ต.ค. 59 291 - 42 - 333 

11/2559 11 พ.ย. 59 133 161 22 - 316 

12/2559 23 ธ.ค. 59 174 - - - 174 

รวม 2,965 ๒๐๑ ๓๘๘ 1 3,555 
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การอนุมัติปริญญาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญามหาบัณฑิต 
และปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

ป�พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 

 
 
 
 
  

คร้ังท่ี วันท่ีประชุม 
จํานวนผู,สําเร็จการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1/2560 20 ม.ค. 60 311 5 33 3 352 

2/2560 24 ก.พ. 60 731 1 24 2 758 

3/2560 24 มี.ค. 60 52 - 7 - 59 

4/2560 21 เม.ย. 60 93 1 13 2 109 

5/2560 19 พ.ค. 60 19 2 11 - 32 

6/2560 23 มิ.ย. 60 521 - 11 - 532 

8/2560 25 ส.ค. 60 
111 - 18 - 129 

50 - 24 4 78 

9/2560 22ก.ย. 60 106 - - - 106 

10/2560 20 ต.ค. 60 189 - 23 - 212 

11/2560 24 พ.ย. 60 87 - 23 - 110 

12/2560 22 ธ.ค. 60 92 - 15 - 107 

รวม 2,362 ๙ ๒๐๒ ๑๑ ๒,๕๘๔ 
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การอนุมัติปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําป�การศึกษา ๒๕๕๙ 

 

 เพื่อเป�นการยกย�องเชิดชูเกียรติบุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว�าทรงคุณวุฒิ มีผลงานที่เป�นคุณูปการ
ต�อส�วนรวม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพจนเป�นที่ประจักษ.ต�อสังคมชัดเจนอย�าง
ต�อเน่ือง เป�นที่ยอมรับอย�างกว/างขวาง และเป�นตัวอย�างที่ดีต�อสังคม 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ (ประชุมลับ) เมื่อวันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีมติเป�นเอกฉันท.อนุมัติให/ นายศิริพจน.  พุกเจริญ เป�นผู/สมควรได/รับปริญญากิตติมศักด์ิ 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม) ประจํา                   
ปDการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

นายศิรพิจน
  พุกเจริญ 
ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

สาขาวิชาอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม) 
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ภาคผนวก 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ป� พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 

 

 

 � ขอพรคารวะมุทิตาจิต จากนายกสภามหาวิทยาลยั และกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู�ทรงคุณวุฒิ 

วันท่ี ๒๒ เม.ย. ๕๙ � 
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 � การประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี ป) พ.ศ. ๒๕๕๙ � 
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 � การประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี ป) พ.ศ. ๒๕๖๐� 
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� การแข�งขันกอลฟส�งเสริมการศึกษา และเป�ดศนูยฝ�กอบรมและพฒันาบคุลากรภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี � 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 คณะกรรมการส�งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได%จัดการ
แข�งขันกอล(ฟสนับสนุนการจัดการศึกษา ส�งเสริมสุขภาพ และเพ่ือประชาสัมพันธ(ศูนย(ฝ3กอบรมและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี ชิงถ%วยรางวัลเกียรติยศ 
(ชนะเลิศ) จาก ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ%าน อดีตรัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ, ถ%วยรางวัลเกียรติยศ 
(รองชนะเลิศ) จาก นายวิชัย ศรีขวัญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู%ทรงคุณวุฒิ (อดีตปลัดกระทรวง
มหาดไทย), นายภานุ แย%มศรี ผู%ว�าราชการจังหวัดลพบุรี , รศ.ดร.นันทนา แจ%งสุวรรณ( อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี รางวัลใกล%หลุมพาร( 3 ทุกหลุม และรางวัลโฮลอิน-วัน โดยมีนายวิชัย ศรีขวัญ ให%เกียรติเปCน
ประธานในการไดรว(กอล(ฟเพ่ือทําพิธีเปDด ณ สนามนารายณ(ฮิลล(กอล(ฟ รีสอร(ท แอนด( คันทรีคลับ 
 จากน้ันในภาคเย็นเปCนพิธีเปDดศูนย(ฝ3กอบรมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเทพสตรี ซึ่งได%มีการแสดงของนักศึกษา การออกซุ%มอาหารและเครื่องด่ืมจากคณาจารย( บุคลากร 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย พิธีมอบถ%วยรางวัลเกียรติยศ รวมถึงการจับสลากของรางวัลให%แก�นักกอล(ฟที่เข%า
ร�วมการแข�งขันด%วย ณ ศูนย(ฝ3กอบรมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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� พธิีถวายพระพรสมเด็จพระเจ0าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู � 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 เมื่อวันศุกร( ที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559  ดร.สุเมธ แย%มนุ�น อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี นําคณะผู%บรหิาร คณาจารย( บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร�วมพิธีถวาย
คําปฏิญาณ และถวายพระพรชัยมงคล แด�สมเด็จพระเจ%าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู          
ในวโรกาสข้ึนทรงราชย(สืบสันตติวงศ(เปCนพระเจ%าอยู�หัว ณ บริเวณหน%าเสาธง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห�ง ได%ร�วมจัดพิธีถวายคําปฏิญาณและถวายพระ
พรชัยมงคลข้ึนพร%อมกัน 
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� พธิีมอบเข็มเชิดชูเกียรตเิพชรเทพสตรี ประจําป3 ๒๕๕๙ � 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ( 2560 ดร.สุเมธ แย%มนุ�น อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี            
เปCนประธานในพิธีมอบเข็มและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเพชรเทพสตรี ให%แก� บุคลากรสายวิชาการ บุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษา และศิษย(เก�า ที่ ได%รับการคัดเลือกจากคณะ และหน�วยงานต�างๆ                  
ของมหาวิทยาลัยฯ ให%เปCนเพชรเทพสตรี ประจําปO 2559 จํานวน 25 คน ต�อหน%าคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ที่ร�วมเปCนสักขีพยาน ณ ห%องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
(อาคาร 16)  ประเภทสายวิชาการ ได%แก� ผศ.ดร.เพชรสุดา เพชรใส, รศ.ดร.กาสัก เตQะขันหมาก,  
ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ ปุระชาติ, ผศ.พรรณนิภา เดชพล, อ.ดร.สกุล คํานวนชัย   
 ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ ได%แก� นางนุชนาฎ พันธุ(ไชยศรี, น.ส.ชุลีพร ทํามา, น.ส.สุจารี              
พ�วงสนธ์ิ, นางรจนา พุฒหอม, นางรณริน ผลนิโครธ, นายเจษฎา ภู�ระหงษ( 
 ประเภทนักศึกษา ได%แก� นายกิตติพงษ( หันตราฐิน, นายภูษิต สุดคูณ, นายเอกลักษณ( ผ�องใส,  
นายนฤสรณ( สุขใส, น.ส.กนกวรรณ มีสิงห(, น.ส.ชลิตา ไทยมานิตย(, นายธีรยุทธ พิมทวด 
 ประเภทศิษย(เก�า ได%แก� พระครูภาวนาโสภณ, ผศ. จ.ส.อ. ดร.ภราดร สังกรแก%ว, ดร.ปUญญา              
แก%วเหล็ก, ดร.อุดม ชัยชนะพานิช, นายนครรัฐ โชติพรม, นางเบญจวรรณ วงษ(สุนทร, นายอนิรุธ สุทัศน(            
ณ อยุธยา 
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� งานทําบุญกลางบ0าน สบืสานประเพณีสงกรานต � 

 

      เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 06.09 น.  
      นางดวงสมร วรฤทธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      ผู%ทรงคุณวุฒิ พร%อมด%วย ผศ.จินตนา เวชมี รักษา 
      ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                                                                            
      นํารักษาราชการแทนรองอธิการบดี คณบดี  
      ผู%อํานวยการสถาบัน/สํานัก คณาจารย( และบุคลากร 
 
ร�วมสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิภายในมหาวิทยาลัย รวม 15 แห�ง ต�อมาเวลา 07.09 น. พระสงฆ(ทรงสมณศักด์ิ 
จํานวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต( คณะผู%บริหาร และแขกผู%มีเกียรติ ได%ร�วมถวายภัตตาหารเช%า และ
เครื่องไทยธรรม แด�พระสงฆ( ณ หอประชุม 1 
 
จากน้ันเวลา 09.09 น. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา  
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นํารักษาราชการ 
แทนอธิการบดี รักษาราชการแทนรองอธิการบดี คณบดี  
ผู%อํานวยการสถาบัน/สํานัก คณาจารย( บุคลากร  
และแขกผู%มีเกียรติ ร�วมสักการะและสรงนํ้าพระพุทธสิริพร 
พระพุทธปล�องมณีมงคลสถิตย(เทพสตรี และพระพรหม ณ บริเวณลานธรรม และเวลา 10.45 น.                  
ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ผศ.จินตนา เวชมี รักษาราชการ
แทนอธิการบดี ให%เกียรติกล�าวอวยพรแก�ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และแขกผู%มีเกียรติ เน่ืองในโอกาส
ประเพณีวันสงกรานต( พร%อมกันน้ีได%เปDดโอกาสให%คณาจารย( บุคลากร นักศึกษา และแขกผู%มีเกียรติ ได%ร�วม
สรงนํ้าพระพุทธรูป และรดนํ้าขอพรจากผู%ใหญ� และปDดท%ายด%วยการร�วมรับประทานอาหารร�วมกัน               
ณ หอประชุม 1 และบริเวณหน%าอาคารคหกรมศาสตร( 
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� ผู�บรหิาร – กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคณุวุฒิ - คณาจารย� มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรรี"วมต�อนรบัองคมนตรตีรวจเย่ียมโครงการตําบลคณุธรรม ต.เพนียด อ.โคกสําโรง          
จ.ลพบรุ ี� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ผศ.จินตนา เวชมี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พร%อมด%วย นายปราโมทย(  โชติมงคล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู%ทรงคุณวุฒิ, ผู%ช�วยอธิการบดี, 
คณบดี และรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ, คณาจารย(คณะวิทยาการจัดการ, คณบดีคณะวิทยาศาสตร( 
และเทคโนโลยี และรองคณบดีฝXายวิชาการคณะมนุษยศาสตร(และสังคมศาสตร( ร�วมให%การต%อนรับ                    
ศ.เกียรติคุณ นายแพทย( เกษม วัฒนชัยองคมนตรี ในการตรวจเย่ียมโครงการตําบลคุณธรรมของตําบลเพนียด  
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี ณ องค(การบริหารส�วนตําบลเพนียด อ.โคกสําโรง และพบปะชาวบ%านที่มารอ
ให%การต%อนรับ ณ วัดราชบรรทม อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 
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� วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ ๙๗ ป3 � 
 

     เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ผศ.จินตนา เวชมี  
     รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
      นายวิชัย  ศรีขวัญ และดร.เฉลิมชัย  ผู%พัฒน(  กรรมการสภา 
     มหาวิทยาลัยผู%ทรงคุณวุฒิ  นําคณะผู%บริหาร คณาจารย(  
     บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร�วมกิจกรรมวันคล%าย 
     วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบปOที่ 97 
      โดยในเวลา 06.19 น. เปCนพิธีสักการะสิง่ศักด์ิสทิธ์ิ 
     ประจํามหาวิทยาลัยเพ่ือความเปCนสริิมงคล ณ บริเวณลานธรรม  
 
เวลา 10.00 น. เปCนพิธีทําบุญและถวายภัตตาหารเพลแด�พระสงฆ(ทรงสมณศักด์ิ จํานวน 9 รูป ณ 
หอประชุม 1 
 จากน้ันเปCนพิธีมอบทุนการศึกษาจํานวนทั้งหมด 89 ทุน โดยเปCนทุนการศึกษาจากศิษย(เก�า รุ�นกลีบ
ยูง 09 และ 11 จํานวน 40 ทุน, ทุนคุณยนต( เมืองจันทร( จํานวน 1 ทุน, ทุนคณะกรรมการส�งเสริมกจิการ
มหาวิทยาลัย จํานวน 36 ทุน, ทุนศูนย(ฮีโน�ไทยรุ�งเรืองลพบรุี จํานวน 6 ทุน, ทุนอาจารย(สาระ การเวก 
จํานวน 2 ทุน, ทุนธนาคารไทยพาณิชย( จํากัด (มหาชน) จํานวน 2 ทุน และ ทุน ผศ.สุนทร-ผศ.ดร.ประทุม 
ศรีรักษา จํานวน 2 ทุน 
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� พลเอก ดาว�พงษ� รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพืน้ที่ตรวจเย่ียม จ.ลพบุรี และ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พร�อมบรรยายพเิศษแก"ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรครศุาสตรบณัฑติ � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ห%องประชุมช้ัน 9 อาคาร 90 ปO มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี           
พลเอก ดาว(พงษ( รัตนสุวรรณ องคมนตรี เข%าตรวจเย่ียมและติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี โดยมีนายภานุ  แย%มศรี ผู%ว�าราชการจังหวัดลพบุรี ดร.สุเมธ  แย%มนุ�น อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเทพสตรี นายวิชัย  ศรีขวัญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู%ทรงคุณวุฒิ  ผศ.จินตนา  เวชมี รักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะผู%บริหาร คณาจารย( พร%อมหัวหน%าส�วนราชการ         
ให%การต%อนรับด%วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ%าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร                 
ที่พระราชทานแก�มหาวิทยาลัยราชภัฎมายาวนานนับ 3 ทศวรรษ ทรงมุ�งหมายให%มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
ทั้ง  38 แห�งทั่วประเทศสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย(ให%มีความรู% มีทัศนคติที่ดีและมีอาชีพที่มั่นคง โดยมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเปCนปราชญ(แห�งการพัฒนาท%องถ่ินอย�างเข%าถึงแก�นแท%แห�งปUญหาของพสกนิกรในแต�ละ
ท%องที่ ซึ่งจะเปCนการเสริมสร%างความมั่นคงให%กับประเทศไทย การเดินทางลงพ้ืนที่จังหวัดลพบุรีในครั้งน้ี          
พลเอก ดาว(พงษ(  รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได%ติดตามตรวจเย่ียมจังหวัดลพบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
เทพสตรี อีกทั้งยังให%เกียรติบรรยายพิเศษแก�ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 400 คน 
เพ่ือน%อมนําพระบรมราโชบายด%านการศึกษาลงสู�บุคลากรในพ้ืนที่ และรับทราบการดําเนินงานในการ
วิเคราะห(ปUญหาและการวางแนวทางแก%ไขปUญหาให%ท%องถ่ินในภารกิจเสริมหนุนการพัฒนาชุมชนท%องถ่ิน 
ตลอดจนการดําเนินการตามยุทธศาสตร(ใหม�มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท%องถ่ินตามพระบรมรา
โชบาย ระยะ 20 ปO ในระหว�างปO พ.ศ. 2560 - 2579 ได%แก� ยุทธศาสตร(การพัฒนาท%องถ่ิน ยุทธศาสตร(
การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร(การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร(การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ อันจะเปCนการสนองต�อพระบรมราโชบายในสมเด็จพระเจ%าอยู�หัว เพ่ือประโยชน(ของประชาชนและ
ประเทศชาติสืบไป 
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� งานแสดงมุทิตาจิตกตัญ4ุตา แด" ศาสตราจารย� ดร.วิจิตร ศรีสอ�าน อดีตนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เนื่องในโอกาสวันคล�ายวันเกิด ครบ 83 ป9 และขอพรเนื่องใน
โอกาสวันข้ึนป9ใหม" พ.ศ.2561 � 
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